
 

DANSKAMP 
AAN ZEE

D A N S S T U D I O
S T E P  B Y  S T E P

 O R G A N I S E E R T  

Een week boordevol dansplezier en strandpret! 



Praktische informatie

13 augustus  - 19 augustus 2023  

VZW Horizon in Bredene: Kapelstraat 88, 8450 Bredene
 

 
We verblijven in het gebouw ‘De strandloper’. Het strand ligt op 300m 
van onze kampplaats en is te voet te bereiken via een voetgangerstunnel. 

Dit danskamp is voor dansers die geboren zijn vanaf 2005 
tot en met 2012.  

Vertrek
Op zondag 13 augustus vertrekken de dansers om 14u met
de bus vanuit Glabbeek naar de kampplaats. 
De eerste avond is er een avondmaal voor ons voorzien.

Toonmoment
Doorheen de week steken we een leuke show in elkaar die 
we aan het einde van het kamp graag met jullie delen. 

Dit toonmoment zal doorgaan op zaterdag 19 augustus om
14u in Sport- en Recreatiecentrum Haneveld in Den Haan.

Adres: Nieuwe Steenweg 74, 8420 De Haan

Na de voorstelling gaan de kinderen mee naar huis. Het einde 
is voorzien rond 16u. Het is de bedoeling dat de kinderen met
de ouders mee naar huis rijden, er is geen busvervoer voorzien 
voor de terugreis. 

 



Locatie

We verblijven in het gebouw ‘De strandloper’ op het domein van
Horizon vzw in Bredene. 

Het is een groot kampterrein waar die week meerdere kampen
doorgaan. Elk kamp is voorzien van zijn eigen gebouw.  

In ons gebouw zijn er slaapkamers waar de kinderen per 4
kunnen slapen. Er is ook één slaapzaal voor 10 personen. 
Er is één danszaal waar vooral onze jongste dansers les 
zullen volgen, waar we tussen de lessen door kunnen
ontspannen en waar er spelletjes gespeeld kunnen worden
wanneer het regent. De oudere dansers zullen vooral les volgen
op verplaatsing. 

Het strand ligt op 300m van onze kampplaats en is te voet te
bereiken via een voetgangerstunnel. 

Wie hier graag meer informatie over wil kan eens een kijkje
nemen op de website van Horizon vzw:
http://www.zeeklassen.be/nl-nl



VZW Horizon voorziet ons elke dag van drie maaltijden:
ontbijt, middagmaal en avondmaal. 
Wij voorzien extra tussendoortjes (tien- en vier uurtje,...) zodat
de dansers niets tekort komen.  

VZW horizon houdt rekening met allergieën, vegetariërs,
veganisten,... 
Je kan dit aangeven in je inschrijvingsformulier, wij zorgen ervoor
dat het correct wordt doorgegeven. 

Eten



Om ons makkelijk te kunnen verplaatsen tussen de kampplaats en 
de danszaal waar we overdag oefenen vragen we om een eigen 
fiets mee te nemen.  

Wie heeft een fiets nodig?
Iedereen geboren in 2011 en ouder heeft een fiets nodig tijdens het
kamp (dit is vanaf kinderen die na de zomervakantie naar het 1ste
middelbaar gaan). 
Kinderen geboren in 2012 (kinderen die na de zomervakantie nog in
de lagere school zitten) hebben dit niet nodig.  
 
Er wordt een vrachtwagen voorzien die de fietsen naar de kampplaats
en ook weer terug naar Glabbeek brengt. 
De exacte uren waarop dit zal gebeuren worden later nog met jullie
meegedeeld. 

Kan je eigen fiets niet mee? Dan kan je een fiets huren voor tijdens je
verblijf. De kostprijs hiervan is €50 voor de hele week.
Hou er rekening mee dat je dan een dansles of activiteit mist om de
fiets op te halen en weer terug te brengen naar het verhuurbedrijf.

Fietsen



Januari 2023 t.e.m. augustus 2023: € 48,75 / maand
Maart 2023 t.e.m. augustus 2023: € 65 / maand

€390

Hierin zit inbegrepen:
- 6 overnachtingen
- 3 maaltijden per dag + extra tussendoortjes 
- busvervoer naar de kampplaats 
- vervoer van fietsen heen en terug  
- danslessen in verschillende stijlen met verschillende 
  dansleerkrachten 
- extra activiteiten 
- kamp t-shirt
- ...

Deelnemen aan een spaarplan is mogelijk. Je kan dit aangeven 
in je inschrijvingsformulier. 
 
Je kan op twee momenten instappen in het spaarplan:

De betaling van augustus moet voor aanvang van het kamp 
in orde zijn. Meer informatie over het spaarplan volgt 
wanneer je je hiervoor opgeeft.

 

 

Prijs



Inschrijven
Vanaf woensdag 25 januari kunnen leden van Dansstudio 
Step by step zich inschrijven. De inschrijvingen openen om 17:00.

Vanaf zondag 29 januari kunnen ook niet-leden zich
inschrijven. De inschrijvingen voor niet-leden openen om 17:00.

Inschrijven kan via deze link tot en met 30 juni 2023:
https://forms.gle/rBfjXveS2G77gHUt9

Er zijn in totaal 80 plaatsen voorzien. 
Let op, de inschrijvingen verlopen snel en vol is vol. 

Je plek is pas definitief wanneer we een betaling ontvangen
hebben of wanneer een spaarplan opgestart is. We versturen de
mails chronologisch volgens inschrijving via de link.  

Ben je ingeschreven, maar komt er iets tussen? 
Annuleren met terugbetaling kan tot en met 30 juni 2023. 
Schrijf je je hierna pas uit? Dan is er helaas geen terugbetaling
mogelijk.

Vragen?
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.
Mailen kan naar info@dansstudiostepbystep.com 

Aftermovie
Stiene maakte een aftermovie van het danskamp in 2022. Deze
kan je via deze link bekijken:
https://www.dansstudiostepbystep.com/sfeerbeelden




