
Nieuwsbrief
april 2015 verschijnt 3 keer per jaar tijdens het ScootActief-seizoen

De winter is weer voorbij. In deze nieuwe lente kriebelt het bij u wellicht
om er weer op uit te gaan; rond te toeren op uw scootmobiel; genieten
van al de nieuwe kleuren en geuren in de natuur; de omgeving te verken-
nen met anderen die ook genoodzaakt zijn om zich te verplaatsen met
een scootmobiel.
Wij, de vrijwilligers van ScootActief uit Leiden, willen u ook dit jaar
behulpzaam zijn door het organiseren van een aantal tochten door
Leiden en omgeving. Wij hebben voor u een jaarprogramma samenge-
steld en willen u door middel van nieuwsbrieven op de hoogte houden
van de mogelijkheden om aan deze tochten deel te nemen. Wij zullen
elke twee maanden een nieuwsbrief uitbrengen waarin u kunt lezen
welke tochten er in de komende tijd op het programma staan.

Op donderdag 21 mei wordt een wat langere tocht
georganiseerd. We gaan deze dag genieten van het
mooie landschap van de Horsten bij Wassenaar en van
de bloeiende seringen op de Seringenberg.
We verzamelen om 10:00 uur aan de voorzijde van het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), naast de

fietsenkelder, en vertrekken om 10:15 uur voor een tocht van iets meer
dan 25 kilometer. We verwachten rond 15:00 uur weer terug te zijn bij
het vertrekpunt.
De route gaat via de Lage Morsch
naar de Stevenshof waar we over
het fietspad langs de buitenkant
van de wijk rijden naar het
Stevenspark en vervolgens richting
station De Vink. We rijden verder
over het fietspad langs de spoorlijn
naar Voorschoten en kunnen onder-
weg al genieten van de uitbundige
lentenatuur. In Voorschoten gaan
we een rustpauze inlassen bij St.
Jansland. Daar is gelegenheid om
ons te laven aan koffie of een
ander keelsmeerseltje. Hier bestaat
ook de mogelijkheid een toilet te
bezoeken. �
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Na de rust rijden we door in de richting van Kasteel Duivenvoorde en
gaan door de tunnel naar de ingang van het landgoed de Horsten, de
woonplaats van onze koning en koningin. We rijden over het rustige lan-
delijke landgoed met rechts en links mooie vergezichten over het weide-
gebied, met veel vogelleven, naar de Seringenberg. Als we geluk heb-
ben staan de seringen daar nog in volle bloei. We verlaten het terrein
aan de zijde van Wassenaar en gaan door de tunnel onder de A44 door
om via het mooie fietspad richting Leiden te rijden. Na het passeren van
het Valkenburgsemeer komen we weer terug in Leiden en rijden we door
de Morschwijk terug naar ons uitgangspunt bij het LUMC 
De snelheid op deze tocht zal ook liggen tussen de 10 en 12 km per uur.
Aan deze tocht kunnen maximaal 16 personen deelnemen. Indien er zich
minder dan 6 personen hebben opgegeven  gaat de tocht niet door. De
inschrijving sluit op maandag 18 mei 2015. 
De kosten voor deelname bedragen voor deze tocht 2 Euro. In dit bedrag
is ook de toegangsprijs voor de Horsten inbegrepen. U kunt dit bedrag
bij aanvang van de tocht contant betalen aan de leider van de tocht.
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• Deelnemers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie
op te volgen.

• De scootmobiel van de deelnemer is in goede staat van onderhoud en
heeft een geheel opgeladen accu.

• De deelnemers zijn ruim voor de starttijd aanwezig op het vertrekpunt.
• De begeleiders bepalen per tocht met welke snelheid gereden kan

worden.
• Deelname aan onze tochten gebeurt op eigen risico. De vrijwillige

organisatoren zijn niet verantwoordelijk. De kosten voor vervoer en
consumpties zijn voor eigen rekening (tenzij anders vermeld). Indien u
onverhoopt geconfronteerd wordt met pech onderweg dient u zelf een
telefoonnummer te bezitten voor het inroepen van hulp. De vrijwilligers
zullen u bij een dergelijke gebeurtenis wel ondersteuning verlenen.

Aanmelden

per e-mail
scootactief@gmail.com

via het contactformulier
www.scootactief.nl

telefonisch (Radius)
071-7074200
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