
LESSEN EN THERAPIE   (voor therapie zie pagina 2) 
   
Amersfoort centrum Bergkwartier Soesterkwartier  
De Danswerkplaats 
Oude Fabriekstraat 20,  3812NR Amersfoort 
033 4340351 
http://www.dedanswerkplaats.nl 
 

Kindercentrum Panta Rhei 
Daam Fockemalaan 24, bij het voormalige 
klooster o.l.v. ter Eem, Amersfoort   
http://www.kcpantarhei.nl/ 
 

Jongerencentrum de Reset 
Plataanstraat 19, Amersfoort 
http://www.welzin.nl/ 
 

Dag / Tijd / Cursus / Leeftijd Dag / Tijd / Cursus / Leeftijd Dag / Tijd / Cursus /Leeftijd 
   
Maandag Woensdag Donderdag 
  9:15 - 10:00      Dansen met je kind  2,5 - 4 jaar  10:45 - 11:30    Dansen met je kind 2,5 - 4 jaar   9:10 -11:00     DANSTHERAPIE 
13:15 - 14:30      Dansmix voor vrouwen / KvvA  
                            activiteit * 

 13:00 -15:00     DANSTHERAPIE 

16:15 - 17:00      Dans & weerbaarheid  3-5 jaar Donderdag 15:30 -16:30     DANSTHERAPIE 
 10:45 - 11:30    Dansen met je kind  2,5 - 4 jaar 17:30 -18:30     DANSTHERAPIE 
   
  Vrijdag 
Amersfoort noord     9:15 - 10:00    Dansen met je kind    2,5 - 4 jaar 

Groot Weide biologisch dynamische boerderij, 
Van Boetzelaerlaan 3, Hoogland  
http://www.weede.nl/   
 

  10:15 - 11:00    Dreumesdans            tot 2,5 jaar  
                          (voor ouders met 1 of meerdere 
                          kinderen) 

Dag / Tijd / Cursus / Leeftijd 13:30 -14:30     Dansmix voor kleuters / Welzin  
                          activiteit **  

 15:30 -16:30     Dansmix voor kleuters / Welzin  
                          activiteit ** 

Woensdag 16:30 -17:30     Dans & weerb. (EXTRA)  6-8 jaar 
  9:15-10:00       Dansen met je kind   2,5 - 4 jaar 

 
* voor deze activiteit informeren bij de aanbieder 
KvvA via  bewegen@kvva.nl 
** voor deze activiteit informeren bij de 
aanbieder Welzin Amersfoort via 
jolande.Koelewijn@welzin.nl 17:30 -18:30     DANSTHERAPIE 

   
   
   
   
  



 
Prijzen 
Dansen met je kind                        €80 strippenkaart  10x (12 weken geldig) losse les € 10 
Dans & weerbaarheid (kleuters)    €80 strippenkaart  10x (12 weken geldig) losse les € 10 
Dreumesdans                 (1 kind) €100 strippenkaart   10x (12 weken geldig) losse les € 12 
                                    (2 kindjes) €150 strippenkaart   10x (12 weken geldig) losse les € 18 
 
Dans- en bewegingstherapie voor kinderen 
Uitgebreide telefonische kennismaking is kosteloos. 
Uurtarief consult (kind, puber, ouder, school) is  €75 (incl. 21% BTW). 
 
Dans & weerbaarheid EXTRA STEUN | Danstherapeutische groep [6-8 jaar] 
Danstherapie, Rots & water training en bewegingspedagogiek Sherborne geïntegreerd 
€295  inclusief BTW (10 groepsbijeenkomsten van 60 min. + één evaluatiegesprek van 30 
min met ouders + werkboekje met oefeningen + exitgesprek 30 min ouders).  
 
Individueel is ook mogelijk en daarvoor geldt het uurtarief €75 (incl. 21% BTW).  
Groepsgrootte is minimaal 4 en maximaal 10 kinderen   
Locatie en tijd in overleg.  
 
Vragen of aanmelden 
Neem gerust contact met me op telefonisch +31 6 1638 3750  of per mail 
victoria@ikbenikdans.nl 
 
Aangesloten bij Federatie Vaktherapeutische Beroepen [FVB] Lid-nummer: 4437 
AGB-Code Zorgverlener: 90-046887    AGB-Code Praktijk: 90-055496 
KvK-nummer: 54809436   BTW-nummer: NL 26.28.63.881.B01 

 
Vakanties 2015 
11 juli t/m 13 september 
19 t/m 25 oktober  2015 
14 dec 2015 t/m 3 januari 2016 
22 t/m 28 februari 2016 
30 april t/m 8 mei 2016 
9 jul  t/m 21 aug 2016 
 
Geen geld thuis voor dansles? 
 
Het Jeugdcultuurfonds ondersteunt kinderen (4-
16 jaar) wiens ouders te weinig financiële 
middelen hebben om cultuurlessen en 
materialen te betalen.  
Per kind of jongeren kan er 400 euro worden 
aangevraagd voor een jaar op les. 
Hoe werkt het? Zie link 
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/198/  
 
Vergoeding therapie 
Vergoeding is bij veel verzekeraars mogelijk 
vanuit de aanvullende verzekering. Ik ben 
aangesloten bij FVB. Zie link 
http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie  
 
 

 


