
75 jaar VVD - Q&A 24 januari DeLaMar 
 
Dinsdag 24 januari, 19:00 - 22:30 uur  
  
  
Locatie  
DeLaMar, Marnixstraat 402, 1017 PL Amsterdam  
  
Bereikbaarheid  
Auto  
DeLaMar bevindt zich op 9 minuten loopafstand van Q-Park Europarking.   
  
Reserveer een parkeerplek  
Q-Park Europarking ligt op 9 minuten loopafstand van het theater op Marnixstraat 
250. Reserveer een parkeerplek met korting via: https://www.q-park.nl/nl-
nl/shop/prebooking/product/?placeid=17348&prodid=17714&startdate=24-1-
2023&sid=6cec376f-eeab-43d3-a13b-946b28c23759  
   
OF reserveer een tijdslot via: https://www.q-park.nl/nl-
nl/shop/prebooking/product/?sid=c2dbdc05-362d-4fe7-b2c0-2a777bc42561  
   
Openbaar vervoer  
Het theater bevindt zich op 2 minuten loopafstand van het Leidseplein. Hier bevinden 
zich diverse tram- en bushaltes die geregeld naar het Amsterdam Centraal Station 
en Station Amsterdam Sloterdijk rijden.  
  
Tram & Trein  
Op het Leidseplein stoppen de tramlijnen 2, 11 en 12. Deze tramlijnen vertrekken van 
en naar Amsterdam Centraal Station. Vanaf het Centraal Station vertrekt iedere 5 
minuten een tram naar het Leidseplein, die er gemiddeld 13 minuten over doet.   
Direct tegenover DeLaMar is de tramhalte Leidseplein voor lijn 5 (Westergasfabriek), 
7 (Slotermeer) en 19 (Sloterdijk). De perfecte uitstaphalte voor onze bezoekers. De 
instaphalte Leidseplein voor tram 1 (Muiderpoortstation), 7 (Azartplein) en 19 
(Diemen) is voor de Pathé City Bioscoop aan de kant van de Balie.  
  
Bus  
De dichtstbijzijnde bushalte is de halte Stadhouderskade Leidseplein. De uitstaphalte 
voor de bussen 347 (Elandsgracht), 357 (Elandsgracht) en 397 (Elandsgracht).  Over 
de brug is het theater aan de linkerkant te vinden. De bushalte is de perfecte 
instaphalte voor de bussen 347 (Richting Uithoorn), 357 (richting Aalsmeer) en 397 
(richting Nieuw-Vennep).  
  
Aanmelden en toegang  
Leden kunnen vanaf 19 november 2022 tot en met 24 januari 2023 een 
toegangsticket kopen via de link die in de ontvangen uitnodigingsmail vermeld 
staat.  
  
 



Toegangsbewijs  
Alle bezoekers krijgen, na aanmelden, een mail met het toegangsbewijs. Neem dit 
toegangsbewijs digitaal of uitgeprint mee naar DeLaMar. Dit toegangsbewijs wordt 
op locatie gescand en dan krijg je een polsbandje als toegangsbewijs. Vanwege de 
veiligheid ben je verplicht dit polsbandje gedurende de gehele avond te dragen.  
à Toegangsbewijs kwijt of geen bevestigingsmail gekregen? Controleer ook je 
spam e-mail, wellicht is de bevestiging daar terecht gekomen. Mocht dit ook niet het 
geval zijn, mail dan even naar bijeenkomst@vvd.nl.   
  
Annuleren  
Kan je helaas niet komen maar heb je wel al een ticket aangeschaft? Tot 24-uur 
voor de aanvang van het evenement kan je het bedrag terugkrijgen €-2,50 
administratie kosten.  
  
Ticket wijzigen?  
Wil je toch een ander soort ticket aanschaffen? Neem contact op met 
info@ticketcounter.nl om je huidige ticket te annuleren en een nieuwe aan te kopen 
via de webshop.  
  
Programma   
19:00 uur inloop en ontvangstborrel 
20:00 uur start voorstelling 
21:30 uur borrel  
  
Wil je ook overnachten in de buurt van DeLaMar?  
In omgeving van het Leidseplein zitten veel hotels waar je op eigen initiatief een 
overnachting kan boeken.   
  
Rolstoeltoegankelijkheid   
Er is een lift aanwezig in DeLaMar die je naar de gewenste verdieping kan brengen 
van iedere ingang van de zaal. Ook zijn er twee rolstoelvriendelijke toiletten 
aanwezig.  
  
Heb je extra ondersteuning nodig? Laat het ons weten via bijeenkomst@vvd.nl.   
  
Online bijwonen?  
Het programma zal ook via onze VVD-livestream worden uitgezonden. 
 
 
 
 
 


