
Na natte, koude , winderige en sombere maanden begroe-
ten we de frisse nieuwe lente. Tijd om weer eens te gaan
genieten van mooiere dagen en een nieuwe ontluikende
natuur. 
Op donderdag 12 april gaan we van start met de tochten
voor berijders van scootmobielen. We blijven nog wat in de

buurt van Leiden en gaan op deze tocht eens kijken in Warmond.  Om 13:00
uur gaan we  op pad en rijden via een leuke route door de Merenwijk naar
Warmond. We maken een rondrit door deze plaats

waarbij we ook een pauze inlassen in het leuke parkje Groot Leerust met uit-
zicht over plassen en polders van het Kaaggebied. We bezoeken ook het
eiland Kouden Hoorn waarbij we een rustpauze inlassen bij het paviljoen op
het eiland. Verder rijden we over het grondgebied van landgoed Oostergeest,
langs de ruïnetoren van de oude St. Matthiaskerk en langs Mariënhaven. Terug
gaan we richting Veerpolder en de Broek en Simontjespolder. Langs de Leede
en langs de Zijl rijden we via de Merenwijk terug naar ons startpunt.

Datum donderdag 12 april 2018
Start Buurthuis Op Eigen Wieken, Valkenpad Leiden
Tijd verzamelen om 12.30 uur, vertrek om 13:00 uur
Afstand ongeveer 15 km
Kosten 2 euro p.p. ter plaatse te voldoen
Aanmelden tot 10 april via Radius, 071 707 42 00 of via de website
Opmerking de tocht gaat door als er tenminste 6 deelnemers zijn
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Nieuwsbrief

Aanmelden
Aanmelden voor deelname aan
onze tochten kan via het contact-
formulier op onze website
www.scootactief.nl/contact of via
Radius, telefoon 071-7074200.
Bijdrage
Voor bijna alle tochten van dit
seizoen wordt een bijdrage van
2 euro gevraagd. Het bedrag
dient bij de start contant te worden
betaald aan de organisator van de
tocht. Voor tochten waarvoor een
hogere bijdrage noodzakelijk is
dient die bijdrage te worden
gestort op rekening
NL54INGB0001653674 ten name
van Stichting Radius Leiden.
Afstand tochten
Indien u wilt deelnemen aan de
tochten dient uw voertuig ten min-
ste een afstand van 30 km te kun-
nen afleggen met een snelheid van
minimaal 12 km per uur. Wij stre-
ven er naar de maximale afstand
van een rit te beperken tot 25 km.

Deelname aan de tochten is geheel
op eigen risico.

jaargang 3, februari 2018
verschijnt 4 keer per jaar

tijdens het ScootActief-seizoen

www.scootactief.nl



Het voorjaar is weer losgebar-
sten en toont het kleurenscala
van de bloeiende bollen in de
Bollenstreek. We maken van dit
kleur- en geurfestijn gebruik om
een tocht te gaan maken richting

Sassenheim en Voorhout. Ons advies: Neem dus
een camera mee.
We rijden van ons startpunt door Oegstgeest naar het Groene kerkje en gaan
dan richting camping De Koningshof in Rijnsburg. Over een binnenweg waar
al de nodige bloeiende velden bewonderd kunnen worden, rijden we naar
Voorhout. Na dit dorp gaan we richting Sassenheim. Bij het bollenbedrijf De
Tulperij zijn we, zoals ook vorig jaar, weer welkom voor het nuttigen van een
kop koffie al dan niet aangevuld met een grote, vers gebakken, stroopwafel.
Na de pauze rijden we via Sassenheim en Warmond terug naar ons startpunt
bij het RRC aan de Wassenaarseweg. 

Datum donderdag 26 april 2018
Start Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC), Wassenaarseweg Leiden
Tijd verzamelen om 10.30 uur, vertrek om 11:00 uur
Afstand ongeveer 23 km
Kosten 2 euro p.p. ter plaatse te voldoen
Aanmelden tot 10 april via Radius, 071 707 42 00 of via de website
Opmerking de tocht gaat door als er tenminste 6 deelnemers zijn

26
april

Naar de bloeiende bollen

Aanmelden
voor alle
tochten

via het contactformulier
www.scootactief.nl

of
telefonisch via Radius
(071) 707 42 00

Deelname aan onze tochten gebeurt op eigen risico. De vrijwillige organisatoren zijn niet verantwoordelijk. De kosten voor vervoer en
consumpties zijn voor eigen rekening. 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. 

COLOFON
Deze nieuwsbrief verschijnt

4 maal per seizoen

tekst
Rien Rijk

ontwerp
Swartwerk
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www.scootactief.nl
Kijk op de website voor het laatste nieuws. U vindt daar ook de verslagen en
foto’s van eerdere tochten. Maar ook nieuwsberichten over andere activiteiten
in de omgeving.


