Hallo allemaal!
We heten u van harte welkom in Het DansAteljee aan de MEYLWEG 41 B te Kontich-Kazerne.
We brengen u graag op de hoogte van de rijrichtingen op de parking zodat alles vlotjes kan verlopen
tijdens het ophalen en brengen van de dansers. We hebben een enkelrichting ingevoerd op de
parking, maar er zijn voorlopig nog geen verkeersborden. Omdat de aanplanting nog niet helemaal
in orde is, is het dus nog eventjes goed opletten.
Hieronder de schematische voorstelling van ons parkingplan.

Hoe werkt de Kiss & Ride?

Brengen: u rijdt even tot in het hoekje zodat andere auto’s u voorbij kunnen steken indien gewenst.
Na een kus, kan uw danser de wagen verlaten en meteen op het voetpad stappen. U kan de parking
afrijden.
Halen: spreek goed af met uw danser. Deze kunnen aan het raam staan om uw komst af te wachten.
Geef uw danser de tijd om om te kleden en nog wat te socializen en kom pas ten vroegste 10
minuten na het einde van het lesuur om te veel wachtende auto’s te vermijden op de parking.
Gelukkig kan u makkelijk een rondje rijden wanneer u in de weg staat
Bedankt om niet naast het gebouw te parkeren. Deze plaatsjes zijn gereserveerd voor de lesgevers.
Staat de parking vol, dan kan u even wachten tot iemand vertrekt want het is altijd een komen en
gaan op de wissels van de lessen of parkeren in het weggetje tegenover het Meylhof, richting
tennisclub en manége. Bedankt om niet bij de buren van Airzone/Schietstand te parkeren.

Ook in het gebouw zelf houden we van goede afspraken. Zo staat onze wachtruimte ter uwer
beschikking:
balie+wachtruimte+gang
• De eerlijke ijskast : Dansers/ouders kunnen flesje drank nemen uit ijskast en betalen aan de
balie. De ijskast vervangt een automaat en heeft het voordeel dat er een groter assortiment
mogelijk is en we geen techniekers nodig hebben om de automaat te herstellen zoals vroeger
vaak het geval was . We vertrouwen op de eerlijkheid van onze dansers en de sociale
controle en twijfelen hier niet aan want wij hebben allemaal topdansers en toffe ouders!
• Koffieautomaat voor publiek, tasjes en toebehoren te vinden op tafeltje ernaast
afwas mag eronder geplaatst worden.
• Voorlopig nog geen ijskastje beschikbaar voor eten dat dansers zelf meebrengen.
We zoeken nog een (gratis) tafelmodelletje (mag inbouw zijn).
• De microgolf voor dansers en ouders die wat willen opwarmen staat ter beschikking. Houden
jullie hem wat proper?
• Er is een emmertje en vodje om de tafels na gebruik weer proper te maken. De volgende
dankt u! Staat het er niet? Vraag het even aan de balie.
• De vuilbakken werden ingebouwd in een kast tussen toog en balie. Even zoeken, maar wel
mooi.
• Het magneetbord in in de wachtruimte mag gebruikt worden voor zoekertjes en algemene
info ivm HDA. Hebt u flyers van een evenement, bezorg ze aan de balie, we stallen ze uit op
het rekje in de inkomsas.
• Het houten magneetbord achter balie gebruiken we voor aankondigingen van HDA, zeker
checken voor lastminute info.
• De shop is ingericht in het eerste deel van de gang. De stoeltjes die daar staan zijn voor
dansers die schoenen of dergelijke willen passen, dus dit is geen zitruimte.
• Sanitaire blocks: 1e (houten deur) is voor publiek, 2e is mindervaliden en bevat
verschoningstafel, 3e is uitsluitend voor onze dansers.
• Ouders/publiek hebben geen toegang voorbij shop (houten gedeelte) Dit is exclusief voor
dansers. We proberen het er proper te houden voor de danssneakers en balletsloefjes.
• DANSERS AUB PROPERE SCHOENEN! Loop niet met de binnenschoenen buiten. Het is er te
zanderig, we laten geen vuile/buitenschoenen toe op onze dansvloeren. Breng je
dansschoenen mee in een rugzakje. Bedankt!
• Iets kwijt? De verloren voorwerpen verzamelen we in de rieten mand thv de zwarte
kleedkamer.
kleedkamers+zalen : enkel toegankelijk voor dansers en lesgevers
• Dansers blijven in de kleedkamer wachten tot lesgever hen komt halen.
• Er mag niet gegeten worden in de kleedkamers. Drinken kan wel, maar enkel water aub,
zodat we geen plakkerige plassen krijgen.
• Het zithoekje voor de dansers achteraan is enkel voor springuren niet om voor de les te
komen zitten zodat de lesgever zijn dansers niet moet gaan zoeken. Het is bedoeld als rustig
hoekje voor wanneer de zetels in de wachtruimte bezet zijn of het daar te druk is. Bedankt
om hier niet te eten.
• De zalen hebben elk een eigen kleur (oranje-roze-paars-geel-groen). De kleedkamers zijn
zwart en wit.
• In de danserszone zijn er verschillende ‘spiegelhoekjes’ . Hier kan een danser die een les
gemist heeft, even komen oefenen met een andere danser. Hou het wel rustig zodat je de
lessen niet stoort.
1e verdieping
De eerste verdieping is niet toegankelijk voor dansers of ouders. Hier is enkel stockage
kostuums en decor , een vergaderzaal en de technische ruimte.

Wij danken onze architecten!
Een unieke samenwerking van top-architecten met gepassioneerde HDA-dansers!
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nieuwstraat 37
2550 kontich
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03 293 88 83
http://www.hvh-architecten.be/

