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Onderwerp
40ste Lustrum Minerva & Parkeerbewijs

Geachte heer, mevrouw,
Van 27 juni t/m 11 juli viert studentenvereniging Minerva haar 200 jarig bestaan in en
rondom het voormalig ROC gebouw aan de Toussaintkade 51. Door middel van deze brief
willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken. Ook is deze brief belangrijk
voor het parkeren in de wijk op 28 en 29 juni.
Algemene informatie
Om 200 jaar Minerva te kunnen vieren is er een plek nodig die groter is dan ons gebouw aan
de Breestraat. Die is gevonden in en rondom het voormalig ROC-gebouw. In dit gebouw
organiseren wij onze festiviteiten. Ook maken wij een aantal dagen gebruik van de
omliggende grasvelden. Zie achterzijde voor het programma. De festiviteiten zijn
voornamelijk voor studenten maar op 3 juli staat het Lustrum volledig in het teken van de
Stad. Vier onze verjaardag en kom naar het Lustrumterrein (gratis entree) of doe mee met
de City Survival Run voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Ook wordt de Lustrummusical
‘Cabaret’ speciaal voor de buurt opgevoerd! Aanmelden op www.lustrumminerva.nl/reserveren
Maatregelen overlast
Wij zijn er als organisatie erg van bewust dat de Lustrumlocatie in uw woonwijk is gelegen.
Wij treffen tijdens het Lustrumfeest dan ook verschillende maatregelingen om de overlast
tot een minimum te beperken. Activiteiten na 23.00 uur vinden binnen plaats. De muren van
de Lustrumlocatie zijn geïsoleerd en containers rondom het terrein verminderen de
geluidsoverlast. Daarnaast doen wij continu geluidsmetingen. Bezoekers bereiken de locatie
alleen via de Haagweg. Er is altijd veiligheidspersoneel aanwezig wanneer er activiteiten zijn.
Op feestavonden wordt er door een team rondes door de wijk gefietst om verdwaalde
bezoekers te voorkomen.
Parkeren 28 & 29 juni
In dit weekend komen oud-leden van Minerva terug naar Leiden. Zij komen voornamelijk
met het openbaar vervoer. Een enkeling komt wel met de auto naar het evenement daarom
wordt de wijk afgesloten om Lustrumparkeerders te voorkomen. Er staan verkeersregelaars
en verkeershekken bij de ingangen van de wijk, op vertoning van deze brief kunt u wel de
wijk in rijden.

Vuurwerk
Wij adviseren u om uw huisdieren tijdelijk binnen te houden op 28 juni rond 23:00 uur i.v.m.
een korte vuurwerkshow.
Bereikbaarheid organisatie
De organisatie, of te wel, de Lustrumcommissie is te allen tijden telefonisch bereikbaar.
Gebruik hiervoor het noodnummer: 06 10 09 75 63
Wij vragen u met klem om alleen het noodnummer te gebruiken in geval van overlast of
noodsituaties. U bent altijd welkom om overdag op gesprek te komen met de
Lustrumcommissie over eventuele vragen
Meer informatie
In de aanloop naar het Lustrum houden wij u op de hoogte via de website
www.lustrumminerva.nl en op www.facebook.com/LustrumMinerva.
U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: extern@lustrumminerva.nl.
In de hoop u te mogen verwelkomen op het Lustrumterrein op de Stadsdag 3 juli, tekenen
wij, namens de 40ste Lustrumcommissie,

Céline Lemoine
Commissaris Extern Lustrumcommissie

Frank Lameijer
Praeses Lustrumcommissie

Lustrum Programma
27 juni –
Openingsfeest in het gebouw
28 juni –
Oud leden feest, concert op de sportvelden
29 juni –
Oud leden dag, sportactiviteiten op de sportvelden
30 juni –
Ledenfeest in het gebouw
1 juli –
Open studentenfeest in het gebouw
2 juli –
Terrein gesloten
3 juli –
City Survival Run (Garenmarkt) en Stadsfeest;
Gratis entree Lustrumterrein & Lustrummusical voor buurtbewoners!
4 juli –
Familie dag; activiteiten op de sportvelden & feest in het gebouw
5 juli –
Terrein gesloten
6 juli –
Terrein gesloten
7 juli –
Open studentenfeest in het gebouw
8 juli –
Terrein gesloten
9 juli –
Terrein alleen overdag open
10 juli –
Ledendag & feest in het gebouw
11 juli –
Loungedag & Slotfeest

