Invites you to the

New Years Party 2020
4th January 2020
MC: Loet Polak
Location : Cultureel Centrum
Prinses Marijkelaan 4,
2252 HH Voorschoten

STUDENTS VERY WELCOME

There will be callers and cuers from the Netherlands
and Belgium to give you a pleasant New Years Party.
Please some fingerfood for the afterparty
Dance level
Squares: Basic & Mainstream
(maybe Plus)
Rounds: Phase II - IV
Entree EUR 7,50
Info: Loet Polak: 06 24 23 34 29
(E-mail LoetPolak@gmail.com)

MEMBER OF THE N.V.S.D.

PROGRAM:
18:00 hrs

Hall open

18:30 hrs

Registration

19:00 hrs - 19:55 hrs

Squares & Rounds with callers and cuers from the floor.

19:55 hrs - 20:10 hrs

Grand March and opening speech

20:10 hrs - 22:30 hrs

Squares & Rounds with callers and cuers from the floor.

22:30 hrs - ????

Afterparty (Please bring some fingerfood)

WEET U DAT:

DID YOU KNOW:

Wanneer geen students dan zullen de basic tips vervangen
worden door plus tips.

If there are no students then the basic tips will be replaced
with plus.

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

There is enough free parking space.

Met de Auto
Neem op de A4 afslag 7 (Zoeterwoude Dorp / Leiden / Voorschoten)
Neem de N206 richting Leiden en Voorschoten
Blijf richting Voorschoten rijden.
U rijdt Voorschoten binnen (Pas op voor de camera vlak voor het eerste verkeerslicht)
Door rijden tot aan de rotonde, daarbij eerste afslag nemen (voelt als “rechtsaf”) en dan bij het
daarop volgende stoplicht weer rechts. Dit is de Prinses Margrietlaan.
Vlak bij de hal zijn parkeerplaatsen.
Met het Openbaar Vervoer
Het is ongeveer 15 minuten lopen van Station Voorschoten.
U kunt ook met bus 45 reizen vanaf station Leiden centraal, en uitstappen bij de halte Voorschoten
Centrum. Het is dan nog ongeveer 5 minuten lopen.
By car
Take exit 7 of the A4 (Zoeterwoude Dorp/Leiden/Voorschoten)
Take the N206 in the direction Leiden and Voorschoten
Follow the signs Voorschoten
When entering Voorschoten mind the speedcamera near the first trafficlights.
Drive to the roundabout, take the first right and then by the next trafficlights to the right.
This is the ‘Prinses Margrietlaan’.
Close to the hall there is a parking lot.
By Public Transport
It is a 15 minutes walk from Railroad station ‘Voorschoten’
You may also take bus 45 from railroad station ‘Leiden Central’, exit at ‘Voorschoten Centrum’. From
there it is a 5 minutes walk.

Location : Cultureel Centrum
Prinses Marijkelaan 4,
2252 HH Voorschoten
Tel. 071-5613426

