
Leiden, 4 oktober 2016 
 
 
Geachte bewoners,       
 
Op zaterdag 29 oktober 2016 zal op de Garenmarkt een evenement plaatsvinden waar 
wij u graag over willen informeren.  
 
Ter ere van de 115e verjaardag van studentenvereniging SSR-Leiden, gevestigd aan 
de Hogewoerd, zal er een ééndaags festival worden georganiseerd. Wellicht heeft u 
al enkele aankondigingen van het Herrie op de Markt Festival voorbij zien komen in de 
stad of online. Het festival verwacht rond de 1000 bezoekers. Dit zullen zowel 
studenten zijn als andere belangstellende Leidenaren. Uiteraard wordt er met zorg 
omgegaan met de alcoholleeftijdsgrenzen om eventuele escapades te voorkomen. 
Bezoekers kunnen via www.herrieopdemarkt.nl een ticket kopen. Of er nog 
kaartverkoop plaatsvindt bij de kassa hangt af van het aantal vooraf verkochte tickets. 
In totaal zijn er 1000 kaarten beschikbaar. 
 
De Garenmarkt wordt ingevuld met een grote feesttent, het is immers oktober, en 
daaromheen eettentjes zoals u gewend bent bij bijvoorbeeld Leiden Culinair. Het 
evenement gaat om 12:00 uur open voor bezoekers en sluit om 23:59 uur diezelfde 
dag. De muziek zal verzorgd worden door popbands en dj’s. De hoofdact is het grote 
Leidse succes: Kraak & Smaak.  
 
Parkeren 
De Garenmarkt zal worden afgesloten van vrijdag 28 oktober 9:00 uur tot zondag 30 
oktober 17:00 uur. U kunt tussen deze tijden niet parkeren op de Garenmarkt. Aan de 
achterzijde van deze brief vindt u een plattegrond. Het parkeerverbod geldt voor het 
gebied binnen de gele lijnen. Er is in de opgegeven periode een wegsleepregeling van 
kracht.  
 
Overlast 
Indien u voorafgaand of na het evenement overlast ervaart, kunt u ten alle tijde contact 
opnemen met de organisatie via info@ssrlustrum.nl of het telefoonnummer +31 (0)6 
270 28 757.   
 
Overig 
Mocht u nog meer willen weten over het evenement kunt u onze Facebook-pagina in 
de gaten houden of even surfen naar www.herrieopdemarkt.nl. Mocht u nog specifieke 
vragen hebben over wat het evenement voor u als bewoner betekent, kunt u contact 
opnemen met de organisatie via info@ssrlustrum.nl.  
 
Ik wil u bij voorbaat danken voor uw medewerking en wellicht tot ziens op het Herrie 
op de Markt Festival! 
 
Met hartelijke groet,  
 
Marieke te Poele 
Voorzitter Lustrum SSR-Leiden 
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Plattegrond 
Binnen de gele lijnen niet parkeren 
 

 
 


