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parkeer- en verkeersregeling op de site Quercus, hét adres van de dansschool 

 
1.Kom je met de fiets of te voet naar de dansschool? Dan kun je de dansschool bereiken via: 

 
-de Molenstraat (inrit Quercus Molenstraat n°160) 
 
-de Eikelstraat: je neemt  aan het rond punt de hoofdingang van het Atheneum   
 en je fietst/stapt eerst rechtdoor langs de brede laan en dan links richting   
 BKO  (buitenschoolse kinderopvang). Iets verderop zie je een wandelpad en een poortje in de   
 beukenhaag. Je stapt door dit poortje en je komt uit aan de dansschool.   
 De toegang (via de Eikelstraat) naar de parking van het Atheneum is dagelijks open tot 22u.  
 Op zaterdag sluit deze toegang om 18u. 
                       
-de Zandvleuge en door de straten van de wijk (Nieuwe Berkenstraat en Lijsterbesstraat):  
 zo kom je tevoet of met je fiets aan de achterzijde van  de dansschool.  
 Het toegangshekje voor fietsers en voetgangers staat 24u/24u. open (uitgezonderd de zondag). 
 

2.Kom je met De Lijn naar de dansschool? Bushaltes op 100 meter van de dansschool. 

 

3.Kom je met de wagen naar de dansschool? Dan kun je de dansschool bereiken via: 

 
- de Eikelstraat: je neemt  aan het rond punt in de Eikelstraatde hoofdingang van het Atheneum   
  en je rijdt eerst rechtdoor langs de brede laan en dan links richting BKO (buitenschoolse   
  kinderopvang).  Daar kan je parkeren. Iets verderop zie je een wandelpad en  een poortje in de   
  beukenhaag. Je stapt door dit poortje en je komt uit aan de dansschool.   
  De toegang (via de Eikelstraat) naar de parking van het Atheneum is dagelijks open tot 22u.  
  Op zaterdag sluit deze toegang om 18u. 
 -parkeren kan eveneens in de Molenstraat (in de omgeving van Quercus 160). 
  Het is slechts enkele minuten lopen naar de dansschool.   
- zet je je zoon/dochter af aan de dansschool en kom je hem/haar ophalen na de dansles? 
  Dan raden wij eveneens aan de parking van het Atheneum te gebruiken of te parkeren  
  in de Molenstraat. 

 
FIETSERS EN VOETGANGERS HEBBEN ALTIJD VOORRANG OP DE SITE 

 
van de dansschool en van het Atheneum 

 
MATIG JE SNELHEID  -  RIJDT VOORZICHTIG 


