
 
          Waddinxveen , 13 Augustus 2015 

Beste leerling, beste ouder, 

 

Om maar met de deur in huis te vallen, DA DANZA GAAT VERHUIZEN ! 

Natuurlijk hebt u hier al eerder het een en ander over meegekregen maar nu kunnen we iedereen volledige duidelijkheid geven. 

Het gaat echt gebeuren en het voelt als fantastisch om dit met jullie allemaal te delen ! 

Direct met de start van het nieuwe seizoen zullen we alle lessen gaan draaien op 

            VAN MECKLENBURG SCHWERINLAAN  1 te WADDINXVEEN(de voormalige bibliotheek) 

Da Danza heeft het pand gekocht. Inmiddels is de verbouwing flink aan de gang en loopt dit volgens een mega strakke planning, 

voorspoedig. Het is goed om te laten weten dat de doelstelling er voor Da Danza steeds lag om de volledige zomerstop te gaan 

verbouwen. Vanaf de 1e tot de laatste vakantiedag hadden wij heel hard aan de slag gewild. Dit is helaas niet gelukt. U zult 

begrijpen dat er veel om de hoek komt kijken op het moment als je van plan bent om een bedrijfspand te kopen van de 

gemeente waarin jij jouw dansschool wilt vestigen om aan de slag te kunnen gaan met zoveel kinderen en tieners. Buiten het 

feit dat je met meerdere partijen te maken hebt, moet je als dansschool natuurlijk aan het juiste voldoen en moet er veel 

worden geregeld. Het heeft lang geduurd voordat er concrete stappen konden worden gemaakt en er is niet altijd door alle 

partijen op de snelste en juiste manier gewerkt. Soms bleef er ook het een en ander liggen, waar ik dan uiteindelijk de dupe van 

was en helaas niet anders kon dan afwachten en een lange adem erop na houden. Daarnaast werkt de zomervakantie met 3 

weken bouwvak natuurlijk ook niet mee, waarin mensen afwezig waren, de communicatie slecht liep en er dingen 

noodgedwongen moesten blijven liggen. Kort samengevat; Da Danza ging vanaf december constant heel hard en gestroomlijnd 

door maar doordat ik afhankelijk was / ben van vele mensen en er door andere partijen en omstandigheden stappen flink 

gingen vertragen konden wij lang niet zo hard en snel zoals we zo graag wilde!!! Op dat moment moet je keuzes maken en heb 

ik helaas ook van een aantal plannen moeten afstappen. We moeten reëel blijven. We missen tijd en het pand is groot. Ik zie de 

verbouwing nu (en moet het ook zo zien) als een project wat uitgesmeerd zal worden over de komende maanden/komend 

seizoen. Maar dat betekent niet dat de school niet open kan. In tegendeel ! Bij de start zal datgene klaar zijn, wat klaar moet zijn 

om de lessen goed te kunnen laten draaien. Daarnaast is ons docententeam er weer helemaal klaar voor om heerlijk van start te 

gaan.  

 

Het feit ligt er helaas wel, dat leerlingen en ouders hier en daar overlast en ongemakken zullen ervaren, daar de verbouwing 

zich zal doorzetten, terwijl de school open is. Op dit punt vraag ik om uw volledige begrip. Laten we vooral niet vergeten dat we 

gaan draaien op een superplek en het natuurlijk ook geweldig is om de veranderingen die plaats zullen vinden te zien gebeuren. 

We noemen het maar gewoon met elkaar ons “Da Danza Bouwproject !” 

Samen zullen we er een fantastisch dans-huis / dans-thuis van maken !  

De lessen zullen van start gaan vanaf MAANDAG 7 SEPTEMBER. 

 

Ik hoop dat jullie het nog even vol kunnen houden. Iedereen is vast heel nieuwsgierig. Maar voor je het weet is het zover. Het 

docententeam kan niet wachten om jullie allemaal de nieuwe school te laten zien en al hun energie en nieuwe ideeën met de 

leerlingen te delen in de nieuwe studio’s ! We gaan er weer een fantastisch seizoen van maken, op een supergave nieuwe plek. 

Tot Maandag 7 September, tot Da Danza, tot in de Van Mecklenburg Schwerinlaan ! 

 

Vriendelijke groetjes,  

Miranda Heemskerk 

Artistiek Leider Studio Da Danza 
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