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Geachte heer/mevrouw, 
 
Zoals ieder jaar komt in augustus een nieuwe lichting eerstejaarsstudenten naar Leiden toe 
om een studie aan Universiteit Leiden of Hogeschool Leiden te beginnen. Om deze 
studenten vertrouwd te maken met de universiteit, hogeschool en de stad Leiden, kunnen 
zij deelnemen aan een introductieweek: de EL CID-week. De EL CID-week vindt dit jaar 
plaats van 13 t/m 17 augustus. 
 
Om een week als deze mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van een aantal 
buitenlocaties in Leiden. Voor al deze locaties hebben wij vergunningen aangevraagd en 
toegekend gekregen bij de gemeente. Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen 
van het volgende evenement in uw omgeving.  
 
Op dinsdag 14 augustus vindt van 15:00 uur tot 17:30 uur het Cultuurblok plaats bij de 
Burcht, de Hooglandse Kerk en de Nieuwstraat. De opbouw zal starten om 13:00 uur en de 
afbouw zal rond 19:00 uur afgelopen zijn.  
  
Op vrijdag 17 augustus vindt van 11:30 uur tot 14:00 uur de Champagnebrunch plaats op 
de Hooglandse Kerkgracht. Ook vindt deze dag van 17:00 uur tot 20:30 uur een afsluitende 
barbecue plaats. De opbouw zal starten om 8:00 uur en de afbouw zal rond 23:30 uur 
afgelopen zijn. U bent van harte uitgenodigd om bij deze barbecue een vorkje mee te 
prikken. Neemt u dan alstublieft deze brief mee als toegangsbewijs. 
 
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben over deze activiteiten. Mocht u naar 
aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het 
Coördinatieteam van de EL CID-week (071 527 8327). 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en begrip. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De EL CID/Vademecumcommissie 2018  
 
 
 
 
 

 


