
ZOMERDANS - & MUSICALSTAGES 
2021   

    IN BALANCE HEALTH CENTER 
 

 

 DANSSTAGE KIDS 5-8 jaar  
                                                      kindjes die naar 1° leerjaar gaan tem 4° leerjaar 

Week onder voorbehoud : dinsdag 3/08 tem vrijdag 6/08/2021 
zelfde als week 10/08 tem 13/08/2021 

Week : dinsdag 10/08 tem vrijdag 13/08/2021 
uur : 10 – 16 uur 
wat ? dans , sport & spel indoor & outdoor , crea  
lunch : zelf boterhammetjes of lunch meebrengen 
tussendoortjes en fris drinken : wordt verzorgd door Balance 
prijs : 4 dagen : 170€ 
4 begeleiders aanwezig + dans olv Juta Vercammen 
beperkt aantal inschrijvingen ! ook niet leden kunnen deelnemen. 

 MUSICALSTAGE KIDS 9 - 14 JAAR  
                                                    kindjes die naar 5° leerjaar gaan tem 3° middelbaar 

Week : maandag 16/08 tem vrijdag 20/08/2021 
uur : 10 -17 uur 
wat ? tekst , zang , dans , af en toe spel 
lunch : zelf boterhammetjes of lunch meebrengen 
tussendoortjes en fris drinken wordt verzorgd door Balance 
prijs : 5 dagen : 230€ 
3 begeleiders aanwezig + musical olv Kristien Coenen en dans olv Juta Vercammen  
beperkt aantal inschrijvingen ! ook niet leden kunnen deelnemen  



INSCHRIJVINGSDOCUMENT 2021 
ZOMERDANSSTAGES/MUSICAL  

BALANCE HEALTH CENTER 

 
NAAM EN VOORNAAM : …………………………………………………………………………………… 

LEEFTIJD : ……………………………………………..GAAT NAAR………… leerjaar/middelbaar 

O STAGE 1 : di 3/08 (onder voorbehoud) : 170€ 
O STAGE 2 : di 10/08 : 170€ 
O STAGE 3 : ma 16/08 : 230€ 

Gsm waar wij u kunnen bereiken ………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bepaalde allergieën of zaken waar we op moeten letten :  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum van betaling ……………………………. 
Je kan via email reserveren maar je hebt 1 week tijd om aan de balie van Balance cash te betalen  
(omdat we met een beperkt aantal inschrijvingen werken) 
op afspraak of zaterdag van 9-15 uur  

Breng documenten van ziekenfonds mee om een deel terug te vorderen.  

 

Handtekening :  

 

Prijs betaald ……………………………………… 
(terugbetalingen kunnen enkel met geldig  doktersbewijs of wanneer overheid stages verbiedt) 

 

Balance health center  
Herentalsesteenweg 85 
2460 LICHTAART 
TEL 014/714121 
www.balancehealthcenter.be 
info@balancehealthcenter.be 


