
 

                                                                                                                                            

 

Rooster  Dansen 2022-2023 

Tijd: 19:30 tot 20:45 uur. 

De locatie:  

Gymzaal van de Bassischool De  Nieuwe Weg 

Bernardolaan 18 

2685 WB Poeldijk 

Taxi : Onder het rooster zit een formulier voor de deelnemers om mee te geven aan de 

taxichauffeurs zodat ze juist worden afgezet en opgehaald. Bij het Kiss en Ride bord. 

datum bijzonderheden datum bijzonderheden 

  Woensdag 04 januari Kerstvakantie geen les 

Woensdag 7 september  Woensdag 11 januari  

Woensdag 14 september  Woensdag 18 januari  

Woensdag 21 september  Woensdag 25 januari  

Woensdag 28 september  Woensdag 1 februari  

Woensdag 05 oktober  Woensdag 8 februari  

Woensdag 12 oktober  woensdag 15 februari Carnaval  geen les 

Woensdag 19 oktober  Woensdag 22 februari  

Woensdag 26 oktober Herfstvakantie geen les Woensdag 01 maart Voorjaarsvakantie geen les 

Woensdag 2 November  Woensdag 8 maart  

Woensdag 09 november  Woensdag 15 maart  

Woensdag 16 november  Woensdag 22 maart  

Woensdag 23 november  Woensdag 29 maart  

Woensdag 30 november Sinterklaas i.p.v. dansen 

geen les 

Woensdag 05 april  

Woensdag 7 december  Woensdag 12 april  

Woensdag 14 december  Woensdag 19 april  

Woensdag 21 december  Woensdag 26 april Meivakantie geen les 

Woensdag 28 december Kerstvakantie geen les Woensdag 03 mei  Meivakantie geen les 

  Woensdag 10 mei  

  Woensdag 17 mei  

  Woensdag 24 mei  

    Woensdag 31 mei Laatste les 



 

 

Belangrijke informatie Taxi ophalen en brengen Dansen Woensdagavond.  

 Beste begeleiding van onze dansers.  

Zoals jullie weten is het adres van het dansen:  

Gymzaal van de Basisschool de Nieuwe weg, Bernardolaan 18, 2685 WB Poeldijk.  

Nu blijkt dus dat de taxi’s hier elke keer weer problemen mee hebben, om onze dansers op het juiste adres 

af te zetten.  

Zouden jullie deze brief met de afbeelding mee willen geven voor de chauffeur aan de dansers wanneer zij 

de taxi instappen?  

Onze vrijwilligers houden er rekening mee dat de deelnemers bij het K+R bord worden afgezet, en 

begeleiden ze dan naar de gymzaal.  

 

Poeldijk (Gymzaal rechts bij het gele bord)        deelnemers kunnen instappen  

 

Middels dit schrijven hopen we dat het  goed blijft gaan.   

  

Het exacte adres                Het punt waar de taxi ’ s   

Bernadolaan 18               mogen wachten en onze    

  

  


