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Welkom bij het Lustrum concert van het Leiden English Choir! Het concert bestaat uit 

2 delen: een boottocht door de Leidse Singels, gecombineerd met een Singellong 

Sing-along, en een concert in Ins Blau.  

Vanaf 13:00 uur kunt u inschepen. Er zijn géén tickets: als u bij de toegangscontrole 

op de Apothekersdijk (zie kaartje) uw naam noemt, krijgt U een programmaboekje 

met een gekleurde ballonnen-sticker erop. U neemt plaats in de boot met dezelfde 

kleur ballonnen als op uw programmaboekje.  

Programma:  

 13:00-13:25 Inschepen tegenover Apothekersdijk 5 

 13:30- ±15:00 boottocht, uitstappen Apothekersdijk, wandeling naar Ins Blau 

 15:00-15:45  theepauze publiek (met versnaperingen u aangeboden door het LEC) 

 15:50-17:00  concert (geen publiekspauze) 

 17:00-18:00 borrel (met hapjes u aangeboden door het LEC) 

Handig om te weten:  

Parkeren auto en fiets Komt u met de auto, dan kunt u de auto parkeren op het 

naast Ins Blau gelegen parkeerterrein aan de Haagweg 8, zie ook 

www.stadsparkeerplan.nl In Ins Blau kunt u tijdens de theepauze of de borrel een 

uitrijkaart à € 4,50 kopen. Ook fietsers raden wij aan de fiets bij Ins Blau te 

parkeren. 

Toiletbezoek vóór de boottocht Er is geen sanitaire stop tijdens de boottocht. Voor 

vertrek kunt u in Theater Ins Blau gebruik maken van de toiletten.  

Van Ins Blau naar de Apothekersdijk Het is ongeveer 10 minuten lopen van Ins 

Blau naar het opstappunt van de boten (zie de aangegeven route op het kaartje). 

Staat uw auto op het parkeerterrein aan de Haagweg en loopt u liever niet, dan 

kunt u - zowel voor als na de boottocht - gebruikmaken van de gratis shuttlebusjes 

van het stadsparkeerplan. De busjes vertrekken om de paar minuten. Voor 

vervoer terug naar Ins Blau, bel 071 512 00 71 

OV Komt u met de trein, ook dan is het een wandeling van ongeveer 10 minuten 

naar de Apothekersdijk. De route is: Stationsweg, weg vervolgen > Steenstraat, 

linksaf > Blauwpoortsbrug over, rechtsaf > Prinsessekade, linksaf > Apothekersdijk 

Wees op tijd! Wilt u s.v.p. rekening houden met de tijd die nodig is voor het 

parkeren, toiletbezoek en wandeling. Gezien de planning van de middag kunnen 

de boten niet wachten op laatkomers.  

 

 

http://www.stadsparkeerplan.nl/
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Meezingen tijdens de boottocht? In de beste LEC-traditie nodigen we u graag uit 

om mee te zingen bij de shanties! Bij het programmaboekje krijgt u een vel met 

liedteksten uitgereikt. 

 

Singelpark Tijdens de boottocht brengt het LEC een ode aan het Singelpark. Meer 

weten over het Singelpark? Zie www.singelpark.nl  

Twijfelachtig weer: gaat de boottocht door? Vanaf donderdagmiddag 28 juni 

staat weersinformatie op de LEC site.  Op 30 juni vanaf 10:00 uur kunt u op de 

website (www.lec.nl) zien of de boottocht doorgaat. Bij slecht weer bent u 

vanaf 15:00 uur welkom in Theater Ins Blau. Onder het genot van een kopje koffie 

of thee kunt u dan toch van de Singellong Sing-Along  genieten.  

Consumpties De consumpties (in de theepauze: koffie en thee; bij de borrel: fris, 

wijn en bier) zijn voor rekening van het publiek. Wilt u daarvoor klein geld mee 

nemen? U kunt ook pinnen. Bij het niet doorgaan van de boottocht krijgt u een 

aantal consumpties aangeboden. U krijgt dan consumptiebonnen. 

 

 
 

 

 

Start- en eindpunt 

boten: 

Apothekersdijk 5 

Theater Ins Blau 

Haagweg 6  

http://www.singelpark.nl/
http://www.lec.nl/

