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En daar is-ie dan : DE ZOMER !

In deze nieuwsbrief en op de site vind je alle updates 
over onze zomerse lessen binnen en buiten, boven en 
beneden! 

De studio blijft OPEN en alle in het Haagse O…lijfjes 
blijven lekker in 'beweging'.

Basis en Yoga & Danslessen
Bijna alle lessen van het rooster lopen door tot en 
met eind juli.
Let op: in juli en augustus GEEN Boks & Go (do 
18:30 uur)
en GEEN klassieke dans voor beginners (vr 18:45 
uur).

In de maand augustus is er een aangepast 
rooster met voor elk wat wils en elke dag een inspirerend en gevarieerd 
aanbod van lessen. Houd de site in de gaten voor alle updates!

Pilates 
In augustus geen 'vast' Pilatesrooster en boek je jouw LOSSE lessen online. 
Hoe lekker is dat! Wil je eens 3 PILATESlessen per week ervaren, dan KAN 
dat en je voelt het verschil……. 
We bieden je de kans om de REFORMER –TRAMPOLINE en de CHAIR te 
ervaren in een circuit les , daarvoor geldt het tarief van de zomermatles.  
Daar WIL je bijzijn toch?
We houden de traditie in ere en elke zomerse Pilates les heeft een 
speciaal thema.
Ook K'dansers, die basis en/ of Yoga+danslessen volgen en Pilates 
ZOMERlessen willen volgen, zijn van harte welkom ( meld je bij de balie!)

Basis en Yoga & Danslessen
ALL-IN abonnement augustus: onbeperkt lessen volgen 
uit het aanbod basislessen en yoga-dans voor € 40,00 
(incassotarief). Probeer eens een andere les uit en kom 
wat vaker meedoen, LEUK. Alle reguliere 
abonnementsprijzen (BL/YD) boven de € 40,00 worden 
automatisch aangepast. Wil jij ook het zomertarief, 
meld het bij de balie of stuur een mailtje naar 
admi@kdans.nl. 

Pilates      VOL=VOL
In augustus werken we alleen met losse Pilateslessen. Vanaf 6 juli kan je 
online je favoriete Pilateslessen boeken. O…lijfje heeft voor jullie een 
mooie deal bedacht: Pilates matlessen € 11,00 en Reformer groepslessen 
€ 20,00 per les. Alle reguliere abonnementsprijzen van Pilates vervallen in 
augustus. Kom je deze maand niet trainen, dan betaal je ook niet ! Schrijf 
je snel online in, want vol is vol!

Voor vragen kun je bij de balie terecht of stuur een mailtje naar 
admi@kdans.nl.

Aanmelden voor vaste klanten uitsluitend online tot een half uur voor 
aanvang van de les. Code vergeten? Kijk op je bankafschrift of vraag 
het bij de balie. De mat + circuit lessen gaan door bij minimaal 4 
aanmeldingen. De reformer lessen gaan door bij minimaal 3 
aanmeldingen.

Afmelden / wijzigen kan tot 24 uur vooraf aan de start van de les, daarna 
blijft je plek gereserveerd.

Nog geen Pilates klant? Meld je bij de balie en doe mee…..

STRANDles 
Grijp je kans! Op 6 juli en 13 juli kan je meedoen met 
een heerlijke zomerse STRANDles. Aanvang 19:15 uur bij 
de FUUT
 (check wel de K´dans site bij slecht weer…..). 
Valt binnen de basislessen.

PILATES aan ZEE
Bij lekker weer een voorproefje van PILATES aan ZEE op 
zondag 5 juli en 12 juli om 09:00 uur… ook bij de FUUT. 
Na afloop kopje thee of koffie en wil je dan nog wel op 
vakantie???? Ook in augustus staan er lessen aan ZEE op het rooster. 

Adres Strandpaviljoen de FUUT 
Zuiderstrand 6, Strandslag (opgang) 10

Moderne dans
Joske Daamen nodigt je uit om het hele eerste 
weekend van augustus te vieren met dans. Een 
collectieve ervaring die wordt afgesloten met 
een korte presentatie op zondag 2 augustus om 
17.00 uur. 

Deze workshop is voor K'dansers en 
(on)bekenden. 
Kosten € 55,00 pp (gehele programma)
Aanmelden in de studio!

MELT 
De workshops op zaterdag starten weer vanaf september, WELKOM om 
je aan te melden voor een LOSSE MELT les in het Pilatesrooster en geniet 
van het positieve effect op je O…lijfje……….

ZOMERrooster

ZOMERlessen aan ZEE

ZOMER workshop

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

K'dans in de wijk: Jolanda heeft een interview gegeven 
in de wijkkrant Konkreetnieuws. 

Neem een kijkje op de website!
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Ze zijn weer besteld, T -shirts , vestjes EN 
yogahoezen met ons favoriete O…lijfje .
Een nieuwe kleur in het assortiment, om van te 
blozen zo mooi!

ZOMER

Dans spring luier ontdek draai om lees stretch melt 
stapje voorwaarts adem uit …….
Geniet allemaal!
Namens hele K'dans team en O…lijfje 
                                                          Jolanda


