
 
basislessen 
BL 1 x pw  € 24,00 
BL 2 x pw € 36,00 
BL onbeperkt € 48,00 
BL ochtend € 40,00 
Losse les € 8,00 
 
yoga+ danslessen 
YD 1 x pw € 32,00 
YD 2 x pw € 48,00 
YD onbeperkt € 64,00 
  
Pilateslessen 
PL mat 1x pw € 48,00 
Losse les                         € 16,00 
 
korting combi maandabonnementen 
combi 2 soorten € 8,00 
combi 3 soorten € 16,00 
 

K’dans aanrader: groepsreformer

K’dans opleidingen

K’dans workshop

nieuws      
                  

SEPTEMBER 2015

K'dans start nieuwe seizoen

Alle O...lijfjes weer verzamelen! 
Welkom terug en voor wie niet op vakantie is geweest: 
fijn dat we je ondanks het zonnetje (of de regen..) 
in de studio hebben mogen zien! 

De studio heeft de grote schoonmaak doorstaan en is spik en span.

Vanaf dinsdag 1 september gaan we van start met het reguliere rooster met alle 
basis-, yoga + dans - en Pilateslessen.

 

1 sept Groepsreformer Intro+Level 1
woensdag 11:30 uur

14 sep Groepsreformer Intro+Level 1 
maandag 20:00 uur

1 okt Visual Rhythms / 
donderdag 10:15 uur

In de planning:
· Pilates voor rugklachten / chronische pijn
· Total Barre (45 min)  

MELT en relax je schouders en je nek:
Zaterdag 12 september
Tijd: 13:00- 14:30 uur
Kosten 25 euro
Aanmelden via info@kdans.nl

K'dans doet dit jaar mee aan het Nationaal Fitness 
Onderzoek 2015. Dit is een landelijk onderzoek naar de 
mening van leden over hun fitness- of sportcentrum.

Het invullen van de enquête duurt zo'n 5 minuten en de 
vragen gaan onder meer over de accommodatie, het 
lesaanbod, de faciliteiten, de medewerkers, de 
begeleiding en de communicatie.

We hebben jouw hulp hard nodig om genoeg enquêtes te kunnen aanleveren en zo 
ook onze resultaten in te zien. 
Deze link kan je gebruiken om de enquête éénmalig in te vullen, alvast bedankt! 

 https://nl.research.net/s/NFO15Kdansstudioinbeweging

CIRCUIT: dinsdagavond 19:30 uur met ROY, die je helpt om 
met een glimlach te werken aan je kracht, 
uithoudingsvermogen en stabiliteit.
Doe mee en voel het verschil , lekker  i n t e n s i e f 
(en weinig stapjes).

K’dans nieuwe lessen

K’dans fitness onderzoek

K’dans les van de maand

Sommigen hebben deze zomer de Pilates reformer voor 
het eerst ervaren, anderen kunnen niet meer zonder hun 
wekelijkse les……

Inmiddels staan er 10 lessen op het rooster en is er plek 
voor 5 deelnemers per les! 

Reserveer je les online, kom meedoen en ervaar het zelf, 
geniet en zorg dat je een vaste plek boekt! 

foto’s: Anna Koenigs
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o p l e i d i n g e n+

Voor het najaar staan diverse opleidingen voor Pilatesdocenten 
gepland, ditmaal gericht op de apparatuur!

Naast Jolanda geven 2 internationale TOP docenten uit Canada 
en l de STOTT PILATES® Reformer en Cadillac opleiding.
Daarnaast staan er interessante en inspirerende workshops op 
het programma.

Carrièreswitch maken? Vraag via de e-mail om de voorwaarden 
en we helpen je graag op weg.

Israë

  

K’dans tarieven

De volgende tarieven worden per 1 oktober aangepast:

basislessen

yoga+ danslessen

Pilateslessen

Korting combi maandabonnementen

Hoe fijn om weer regelmatig 'in beweging' te zijn,
O...lijfje en onze docenten zijn er klaar voor en jij?

BL 1 x pw € 24,00
BL 2 x pw € 36,00
BL onbeperkt € 48,00
BL ochtend € 40,00
Losse les € 8,00

YD 1 x pw € 32,00
YD 2 x pw € 48,00
YD onbeperkt € 64,00

PL mat 1x pw € 48,00
Losse les                       € 16,00

combi 2 soorten € 8,00
combi 3 soorten € 16,00

Maandag 11:30 Intro + Level 1  

 13:00 Level 3 

 20:00 Intro + Level 1 NIEUW (per 14/9) 

Dinsdag 10:15 Level 3 

 11:30 Level 2 

 19:30 Level 2 

Woensdag 11:30 Intro + Level 1 NIEUW 

Donderdag 09:00 Intro + Level 1    

Vrijdag 11:30 Intro + Level 1    

 13:00  Level 3 
 

K'dans volgen like us op facebook, twitter en kijk op www.kdans.nl online


