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Geachte oud-leden van het ACD,  

 

Op 7 november 2015 viert het Amsterdams Chemisch Dispuut haar 70e verjaardag. Uiteraard 

mag deze heuglijke gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij gaan. Voor de leden organiseert 

Stichting Lustrum ACD daarom een sportdag, openpodiumavond, familiedag, symposium, 

diner en feest. Uiteraard is een lustrumweek niet compleet zonder een reünie. Daarom 

nodigen wij u van harte uit voor de reünistenborrel die zal plaatsvinden op zaterdag 7 

november 2015 van 17:00 tot 22:00 in de nieuwe bar van de Faculteit der 

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Deze bar bevindt zich op de begane 

grond van het hoofdgebouw (gebouw A) van het Science Park 904, 1098 XH te Amsterdam. 

Een routebeschrijving richting Science Park is bijgevoegd onder deze brief. Bij de 

hoofdingang zullen bordjes u de weg naar de bar wijzen.  

 

Tijdens de borrel zullen we een doorlopende fotopresentatie laten zien met oude foto's van 

het ACD. Hebt u nog foto's uit uw tijd bij het ACD, dan maakt u ons erg blij door die digitaal 

naar ons op te sturen. Bij voorbaat hartelijk dank!  

 

Hebt u nog vragen, schroom dan niet om ons te e-mailen of bellen via bovenstaande 

contactgegevens. 

Wij kijken ernaar uit u op de 7e november te zien. 

En zegt het voort aan alle oud-ACD-leden die u kent, want wij beschikken niet over de 

huidige contactgegevens van alle oud-leden. 

 

Hartelijke groet,  

 

Sven Beerents    Voorzitter 

Marianne Lankelma  Secretaris 

Willem Breukelaar   Penningmeester 

Kyra Herrema   Vice-Voorzitter 

Tessa Röell   Onmisbaar Lid  

Consuela Cambridge  Voorzitter almanakcommissie 
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Routebeschrijving 

 

Per auto 

 

- Ringweg Amsterdam (A10) 

- Afslag Watergraafsmeer/S113 

- Volg de bordjes ‘Science Park’ tot het kruispunt Middenweg/Kruislaan 

- Sla rechtsaf op dit kruispunt 

- Vervolg uw weg op de Kruislaan en ga onder het treinviaduct door 

- Steek het kruispunt over en parkeer uw auto op een van de publieke, betaalde 

parkeerplaatsen P1, P3 of P7. Parkeren kost €2.40 per uur.  

 

N.B. In veel navigatiesystemen is de nieuwe straatnaam ‘Science Park’ nog niet ingevoerd. In 

plaats daarvan kunt u ‘Kruislaan 300’ gebruiken. 

 

Per openbaar vervoer 

 

- Trein vanaf Amsterdam Centraal, Almere of Zwolle naar Amsterdam Science Park 

- Trein naar Amsterdam Amstel of Amsterdam Muiderpoort, vervolgens bus 40 of 240 

vanaf Amstel of bus 40 vanaf Muiderpoort. OV-fietsen zijn ook te huur bij beide 

stations (ca. 15 min fietsen vanaf Amstel, ca. 10 min vanaf Muiderpoort). 

- Metro naar Amsterdam Amstel, vervolgens bus 40 of 240 

- Tram 9 richting Diemen vanaf Amsterdam Centraal. Stap over naar bus 40 bij halte 

Kruislaan. 
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