
 

Indeling voorstellingen ‘Begin de dag met een Dansje’ en ‘Tropical Island’. 
De voorbereidingen voor de shows zijn in volle gang. Dat 
begint natuurlijk met de indeling van de groepen. De 
groepsindelingen voor de voorstellingen ‘Begin de dag met 
een Dansje’ (5 april 2020) en ‘Tropical Island’ (4 t/m 14 juni 
2020) in het WestlandTheater De Naald zijn bekend. Op 
onze website www.danscreatie.nl onder het kopje shows zijn 

de indelingen te vinden. De indelingen zijn nog onder voorbehoud. Zodra de data van 
de kaartverkoop bekend zijn voor beide shows, zullen wij dit bij jullie bekend maken.  
 

Dans Creatie langer open i.v.m. voorstellingen in juni 
Normaal is Dans Creatie vanaf 1 juli gesloten aan het eind van het seizoen. In verband met de 
voorstellingen sluiten wij dit seizoen pas op maandag 6 juli 2020.Hoe komt dit? 
Onze voorstellingen voor alle groepen van Dans Creatie zijn van 4 tot en met 14 juni. In deze 
periode gaan we voor het eerst door de weeks avondvoorstellingen geven. Op die manier kunnen 
alle groepen aan de voorstelling ‘Tropical Island’ meedoen. Om dit mogelijk te maken is ervoor 
gekozen om vanaf donderdag 4 juni tot en met 14 juni geen reguliere lessen te geven (let op, dit 
geldt alleen voor de groepen die meedoen aan deze voorstelling).  
De docenten zijn dan nodig om de voorstellingen te begeleiden. De lessen die leerlingen in deze 
week missen, worden dan, volgens het reguliere rooster, gegeven in de eerste week van juli. 
Vandaar dat we op 6 juli pas sluiten in plaats van 1 juli.  
 
De ochtendlessen voor onze jongste leerlingen gaan wel gewoon door in deze periode. De 
overige groepen die niet meedoen aan de voorstellingen krijgen t.z.t. een vervangend rooster. 
  
Dansdagen in de voorjaarsvakantie 

 
Open lesdag DMB Academie ISW Irenestraat 

Ben jij een leerling in groep 8 met een kaderberoepsgericht VMBO, 
MAVO of HAVO-advies en lijkt een creatieve opleiding met Dans, 
Muziek en Beeldende kunst iets voor jou? Kom dan naar de open 
les middag van de DMB-academie van het ISW Poeldijk 
(Irenestraat)! De open les middag van de DMB Academie is op 
woensdagmiddag 19 februari van 13.30-15.30 uur in het 
WestlandTheater de Naald, Stokdijkkade 3 in Naaldwijk bij de 
dansstudio van Dans Creatie.  

  

Datum Thema Tijd Leeftijd Locatie Kosten 

24 februari Prinsessen dansdag 09.00-15.00 uur 4-6  Wateringen € 20,-- 

24 februari Tik-tok dansdag met Jasey 09.00-15.00 uur 7-10  Wateringen  € 20,-- 

24 februari Tik-tok dansdag met Jasey 09.00-15.00 uur 11-14 Wateringen € 20,-- 

http://www.danscreatie.nl/


 

Eerst wordt er wat informatie gegeven over wat de DMB Academie inhoudt en kunnen leerlingen 
en ouders/verzorgers vragen stellen. Daarna zijn er korte lessen in Dans, Muziek en Beeldende 
kunst. Op deze manier krijgen leerlingen een goede indruk hoe het is om les te krijgen op de DMB 
Academie.   
Spreekt jou dit aan en wil je meedoen aan de open les dag, geef je dan nu op via: yvr@isw.info. 
 
Dans Creatie nu ook op TikTok 
Misschien hebben een aantal van jullie het al gezien, maar Dans Creatie is nu ook 
op TikTok te vinden. Het aftellen is begonnen ☺. Je kan ons vinden onder Dans 
Creatie (wat een verrassing). Wij gaan regelmatig kindvriendelijke leuke filmpjes 
plaatsen. Wil je dit niet missen, zoek ons op en begin met volgen. 
 
Fysiotherapeut bij Dans Creatie in Wateringen 
Voor ons gevoel, vaker dan vroeger, kampen leerlingen met blessures mede door het dansen. Wij 
vinden dit vervelend voor leerlingen en zijn gaan nadenken of wij hier als dansschool iets mee 
kunnen doen. Zowel in de behandeling van blessures, maar ook ter voorkoming van blessures. 
Wij hebben contact gezocht met een fysiotherapeut om ons te laten adviseren. 
Naast de goede adviezen die wij kregen, is daar ook het idee ontstaan om een eigen 
fysiotherapeut in huis te hebben als service naar onze leerlingen.  
Vanaf nu is het mogelijk om op donderdagen tussen 12.00 en 14.00 uur bij Dans Creatie 
Wateringen een afspraak te maken met onze huis-fysiotherapeut Marc Verhagen. 
 
Even voorstellen: fysiotherapeut Marc Verhagen 
Ik ben Marc Verhagen en regelmatig als fysiotherapeut actief voor de dansschool bij shows voor 
leerlingen en docenten met een blessure. 
 
Ik werk al 31 jaar als fysiotherapeut met speciale aandacht voor sport zoals: dansen, voetbal en 
judo en psychosomatiek (het lichaam weer in balans brengen als er sprake is van spanning of 
stress). 
Dit spreekuur is niet alleen voor de behandeling van blessures. Je kan ook bij mij langskomen als 
je een keer preventief wil laten kijken naar iets of als je tips en adviezen wil. Dit spreekuur is 
bedoeld voor leerlingen, docenten en ouders van Dans Creatie.  
Ben ik niet de juiste persoon voor jouw klacht. Ik heb een groot netwerk met collega’s op allerlei 
gebieden zodat ik je snel door kan sturen naar een juiste hulpverlener voor jouw klacht (denk b.v. 
aan een podotherapeut, arts of kinderfysiotherapeut). 
 
Vergoeding voor fysiotherapie loopt via de eigen zorgverzekering. Op de balie bij Dans Creatie 
Wateringen kunt u nadere informatie vinden over de vergoedingen. 
 
Wil je gebruik maken van het bovenstaande spreekuur, mail dan even naar 
marcverhagen@gmail.com om een afspraak te maken.  
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