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Beersel,  juni 2021 

Beste Pirouette-dansers 

 

Aankoop uniform volgend dansjaar 2021-2022 – AANDACHT VOOR COVID-19-MAATREGELEN !  

 

Een spetterend nieuw dansjaar 21-22 komt met rasse schreden dichterbij, dus we hebben de voorbije 

maanden niet stilgezeten! Net als de voorbije dansjaren werken we samen met winkel Julie & Juliette 

(www.julie-en-juliette.be) voor onze dansuniforms. En we hebben groot nieuws, want na ettelijke jaren in een 

wit of zwart dansuniform gedanst te hebben, kiezen we vanaf volgend dansjaar voor onze -12 jaar groepen 

voor  kleur! Ook onze training is in een nieuw jasje gestoken en hebben we onze kledij uitgebreid met een 

Pirouette sweater, hoodie, short en legging. Een mooiere fit, nieuwe kleuren en een kwalitatieve bedrukking 

van het Pirouette-logo!  

Op de volgende pagina’s zien jullie welk nieuw uniform voor welke groep voorzien is. 

Belangrijk: wie nog in het oude balletuniform kan, mag dat uniform blijven dragen tot eind december 2021. 

Vanaf januari 2022 verwachten we iedereen in het nieuwe uniform, ook met oog op het dansoptreden in de 

lente van 2022!  

 

Predans 1-3 Blauwe maillot Wear Moi met spaghettibandjes (foto 1) +  
witte jupette (foto 2) + roze collants (foto 3) + roze demi-pointes (foto 4) 

Klassiek 2 tem 5 
Klassiek Academy 1 

Blauwe maillot Temps Danse met gekruiste spaghettibandjes op de rug (foto 5) + 
+ roze collants (foto 3) + roze demi-pointes (foto 4) 
let op: jupette verboden, cache-coeur mag wel! 

Klassiek Academy 2  
Klassiek Progress 1 + 2  
Klassiek Master 1 en 2 
Klassiek Superior  
Pointes 1-5 

Zwarte maillot Temps Danse met gekruiste spaghettibandjes op de rug (foto 6) + 
+ roze collants(foto 3) + roze demi-pointes (foto 4) 
let op: jupette verboden, cache-coeur mag wel! 

Klassiek jazz 1 Blauwe maillot Temps Danse met gekruiste spaghettibandjes op de rug (foto 5) + 
Short en/of Legging met bedrukking Pirouette (foto 7a en 7b) + roze demi-pointes 
(foto 9) - vrijblijvend T-shirt Pirouette (foto 8) 

Jazz 2 tem 6 Blauwe maillot Temps Danse met gekruiste spaghettibandjes op de rug (foto 5) + 
Short en/of Legging met bedrukking Pirouette (foto 7a en 7b) + zwarte demi-pointes 
(foto 9) -  vrijblijvend T-shirt Pirouette (foto 8) 

Jazz 7 tem 8+ 
Jazz A tem D 
Modern 1 tem 4 
Hedendaags 
Pirouette Juniors & Teens 

Short en/of Legging met bedrukking Pirouette (foto 7a en 7b) + 
T-shirt Pirouette (foto 8) + Teentjes (niet verplicht – foto 10) of blootvoets of sokken 

Hiphop Start tem 6 Legging/trainingsbroek met bedrukking Pirouette (foto 7b en foto 11) + 
T-shirt Pirouette (foto 8) + dans/sportschoenen  

http://www.julie-en-juliette.be/
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Leden van Pirouette shoppen met 10% korting gedurende het hele jaar (excl. reeds afgeprijsde artikelen) op 

het volledige assortiment van Julie & Juliette! Met de bestelcode 2021PIROUETTE kunnen jullie online, vanaf 

begin augustus tot en met eind december 2021 genieten van deze korting!  

Hoe en waar kunnen jullie het nieuwe uniform aankopen?   

● ONLINE: surf naar www.julie-en-juliette.be – bij Samenwerking - Danscentrum Pirouette kan je de 

juiste maillot voor jouw groep bestellen.  

Selecteer de gewenste artikelen, voeg ze toe aan het winkelmandje en vergeet de kortingscode niet! 

Je kan betalen via PayPal, Bancontact, Mistercash, Maestro, Visa of via bankoverschrijving. Indien je 

als levermethode één van de Pirouette-locaties kiest (Sportkantine, Sint-Victor, Sportschuur of 

Huizingen), wordt de bestelling gratis bij ons geleverd,  ongeacht het bestelde bedrag. Je dansdocent 

bezorgt je dan het pakket tijdens de eerstvolgende les (vanaf september)! Je kan ook kiezen om je 

bestelling thuis te laten leveren, en dit vanaf 24 augustus (gratis vanaf € 50,00).  

 

● Bij WINKEL JULIE & JULIETTE: net zoals de vorige jaren, opent Freya Roosens elke zaterdag van 

september haar winkel, van 10u tot 17u, op het Winderickxplein 9A te Alsemberg (naast Immo 

Roosens). Heb je bijkomende zaken nodig (collants, demi-pointes, cache-coeur, ballettas,…) kan je ze 

daar ook direct passen en aankopen. Let op: we blijven de regelgeving ivm Covid-19 van de overheid 

nauwgezet volgen. Indien er geen verdere vergaande versoepelingen vanuit de overheid de komende 

weken komen, blijven in de winkel volgende maatregelen van kracht: 

o We laten per keer max. twee klanten (één ouder incl. kinderen) toe in de winkel om social 

distancing te kunnen garanderen; 

o We dragen een mondmasker en ontsmetten vóór elk klantenbezoek onze handen. We vragen 

de aanwezige klanten dit ook te doen (handgel is voorradig in de winkel); 

o Omwille van Covid-19 en om grote groepen mensen vóór de winkel te vermijden, raden we 

jullie aan om op voorhand het uniform reeds te bestellen (zie ONLINE hierboven) en aan te 

geven dat je deze wil ophalen bij Immo Roosens. Op die manier leggen wij alles klaar voor jou, 

en helpen we jou bij het passen. Moet er geruild worden of is een andere maat of een ander 

model demi-pointe aangewezen, dan kan dat uiteraard in de winkel.  

De winkel is ook gedurende de rest van het jaar elke 1ste zaterdag van de maand open, van 10u tot 17u!  

Let op: omwille van bevallingsverlof zal de winkel gesloten zijn de 1ste zaterdag van november en december! 

Online blijven we wel 24/7 geopend! 😊 

Heb je bijkomende vragen, contacteer Chantal Spors en Laetitia Cassiman via (info@dancepirouette.be) of 

Julie & Juliette (info@julie-en-juliette.be). 

Wij wensen iedereen zonnige (dans)vakantiedagen! Tot begin september! 

Met vriendelijke groeten,  

 

Het Pirouette-bestuur 

 

http://www.julie-en-juliette.be/
mailto:info@dancepirouette.be
mailto:info@julie-en-juliette.be
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Foto 1: 
Blauwe maillot 
Wear Moi 
€ 24,50 (excl. 10% 
korting) 

 

Foto 2: 
Witte jupette  
Prijs variërend 
per  
model : € 11,66 
tot € 24,44 (excl. 
10% korting) 

 

Foto 3: 
Roze collants  
€ 11,00 (excl. 10% 
korting) 

 

Foto 4 : 
Roze canvas  
demi-pointes 
(model  
afhankelijk  
van de voet) 
Prijs variërend per  
model  
 

 

Foto 5: 
Blauwe maillot 
Temps Danse  
€ 37,00 (kinderen) 
€ 40,50 (adult)  
(excl. 10% korting) 

 In blauwe kleur:   
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Foto 6 : 
Zwarte maillot  
Temps Danse 
€ 37,00 (kinderen) 
€ 40,50 (adult)  
(excl. 10% korting) 

   in zwarte kleur:  

Foto 7a:  
Short  
met bedrukking  
Pirouette 
€ 26,00 (kinderen) 
€ 29,00 (adult) 
(excl. 10% korting) 

 

Foto 7b :  
Legging 
met bedrukking 
Pirouette 
€ 32,50 
(kinderen) 
€ 36,00 (adult) 
(excl. 10% 
korting) 

 
Foto 8 : 
zwarte T-shirt met  
bedrukking 
Pirouette 
€ 14,00 (kinderen) 
€ 14,50 (adult) 
(excl. 10% korting) 
 
 
 
 
 

                                    
Foto 9: 
Zwarte canvas 
demi-pointes  
(model  
afhankelijk  
van de voet) 
Prijs variërend per  
model  

  

Foto 10: 
Teentjes 
Prijs variërend 
per  
model  
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Foto 11: 
Joggingbroek met  
bedrukking 
Pirouette 
€ 23,00 (kinderen) 
€ 24,00 (adult) 
(excl. 10% korting) 
 

 

                                
CADEAU-IDEE !  
Jogging (broek + 
hoodie) met  
bedrukking 
Pirouette 
€ 56,50 (kinderen) 
€ 58,00 (adult) 
+ € 5,00 indien 
bedrukking met  
voornaam achter- 
zijde) 
(excl. 10% korting) 
                                 
CADEAU-IDEE !  
Zwarte hoodie 
met  
bedrukking 
Pirouette 
€ 35,00 (kinderen) 
€ 37,00 (adult) 
+ € 5,00 indien 
bedrukking met  
voornaam achter- 
zijde) 
(excl. 10% korting) 
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CADEAU-IDEE !  
Grijze hoodie (met  
kap) met bedrukking 
Pirouette 
€ 26,50 (kinderen) 
€ 34,50 (adult) 
+ € 5,00 indien 
bedrukking met  
voornaam achter- 
zijde) 
(excl. 10% korting) 
 

 
CADEAU-IDEE !  
Grijze sweater 
met bedrukking 
Pirouette 
€ 20,00 (kinderen) 
€ 24,50 (adult) 
+ € 5,00 indien 
bedrukking met  
voornaam achter- 
zijde) 
(excl. 10% korting) 
 

 
 

 


