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Donderdag 18 juni 2015 staat een leuke tocht naar het
natuurgebied Meijendel bij Wassenaar op het programma.
Dit mooie en uitgestrekte duingebied heeft veel te bieden.
Gelegen tussen het strand en de Wassenaarse Buurtweg
strekt zich een golvend terrein uit. Struiken, zandvlaktes,

bomenpartijen en heuveltjes zijn niet alleen het speelterrein van konijnen en
fazanten maar ook een oord van rust voor de stedeling die even de drukte wil
ontvluchten. Het getierelier van de talloze vogelsoorten en de geur van de
bloeiende struiken wanen je al snel in een geheel andere wereld. 
Het terrein is ook nog nuttig omdat uit het gebied ons zuivere drinkwater
wordt opgepompt, gezuiverd door de zandkorrels in het terrein. De exploi-
tant Dunea verzamelt en verspreidt niet alleen het water maar onderhoudt ook
het duingebied en verwijdert alle door bezoekers achtergelaten onzuiverhe-
den.
De tocht naar Meijendel brengt ons niet alleen een dag van ontspanning en
zuivere lucht maar is ook bedoeld om inzicht te krijgen in de werkzaamhe-
den van Dunea op het gebied van waterzuivering en waterwinning. Tijdens
ons bezoek zal een medewerker daarover uitgebreid informatie verschaffen.
We hopen natuurlijk op mooi weer zodat we buiten op het terras bij boerde-
rij Meijendel kunnen genieten van een natje en een droogje. Bij de prijs inbe-
grepen is een flinke pannenkoek en een kop koffie of thee.
Deze dag gaan we ook nog een tocht maken naar de Waalsdorpervlakte
waar we pauzeren bij de herdenkingsplaats voor slachtoffers die daar tijdens
de oorlog zijn gefusilleerd. De grote
klok, bekend van de jaarlijkse doden-
herdenking, kunnen we daar bekij-
ken. 
Omdat de afstand naar Meijendel
verder is dan op onze andere tochten
moeten er wat bijzondere maatrege-
len worden genomen om iedereen,
niet alleen naar de duinen, maar ook
weer veilig terug thuis te brengen. De
helft van de groep rijdt vanaf het
startpunt naar Meijendel en wordt op
de terugweg met taxi’s vervoerd.
Voor de andere groep geldt precies
het tegenovergestelde. �
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Aan deze tocht naar Meijendel kunnen maximaal 16 personen deelnemen.
De kosten voor deze dag bedragen 17,50 euro. Dit bedrag is inclusief een
lezing bij Dunea, twee consumpties (koffie of thee) en een pannenkoek.
Ten aanzien van het vervoer met een taxi naar of van Meijendel gelden de
volgende bepalingen: Als u in het bezit bent van een pas voor de regiotaxi,
rekent u zelf met de chauffeur af. Bent u niet in het bezit van een dergelijke
pas dan betaalt u naast de inschrijvingskosten van 17,50 euro nog 4,00
euro voor het vervoer met de taxi. Namens de organisatie worden in dat
geval de taxikosten afgerekend. U hoeft dus niet zelf aan de chauffeur te
betalen.
LET OP! In verband met de administratieve afhandeling  bij het taxibedrijf
is het van belang dat u vooraf uw registratienummer van de pas aan ons
doorgeeft bij de aanmelding. Op de dag zelf dient u deze pas bij u te hebben.
In de taxi moet u er rekening mee houden dat u niet in uw scootmobiel kunt
blijven zitten tijdens de rit. 
De aanmelding voor deze rit  sluit op 8 juni 2015.
De inschrijvingskosten van 17,50 euro (voor houders van een taxipas voor
regionaal vervoer) of 21,50 euro (voor degenen die geen taxipas hebben)
dienen voor  8 juni 2015 te worden overgemaakt op bankrekening:

NL81INGB0001551435 t.n.v. Radius Leiden
o.v.v. “tocht Meijendel”

Pas na ontvangst van het inschrijvingsgeld is uw aanmelding definitief.

We verzamelen om 10:00 uur op het adres Opaalstraat 1, parkeerterrein
voor buurtcentrum van Radius.
Iedere deelnemer ontvangt daar een programmaoverzicht. 
Verwachte tijd terugkomst in Leiden ca. 16:30 uur
Attentie: Het kan zijn dat op de boerderij Meijendel moet worden betaald
voor toiletbezoek. Wat kleingeld is dan wel handig.

Donderdag 16 juli gaan we een middagtocht maken naar
park Cronesteyn in Leiden. Lekker dicht bij dus. We verza-
melen om 13:30 uur bij het, midden in het park gelegen,
restaurant De Tuin van de Smid. 
Het park is doorgaans een oase van rust tussen de A4 en

het geroezemoes van de stad Leiden. Het 90 hectare grootte Cronesteyn,
gelegen in de Kleine Cronesteynsepolder, die ook wel de Knotterpolder wordt
genoemd bevat o.a. een moerastuin; een bijenstal; een waterspeelplaats; een
landgoedbos, waar vroeger het landhuis Cronesteyn stond; een bos waar een
reigerkolonie huist; een ooievaarsnest; veel waterwild en een variatie aan
planten. Daarnaast is er ook een bezoekerscentrum te vinden.
In het park zijn goede fiets- en wandelpaden en een groot gebied met
volkstuinen waarin vaak mooie bloeiende planten en struiken zijn te bewon-
deren. Kortom een plek om in een rustig tempo rond te toeren en te genieten
van al het moois dat de natuur hier, zo dicht bij de stad, te bieden heeft. �
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Mocht u nog niet in het bezit zijn van een
taxipas voor regionaal vervoer dan is het wellicht

goed om te weten dat u daarvoor in uw gemeente via het
Wmo- of zorgloket een aanvraag kunt indienen.

TIP!
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Deelname aan onze tochten gebeurt op eigen risico. De vrijwillige organisatoren zijn niet verantwoor-
delijk. De kosten voor vervoer en consumpties zijn voor eigen rekening. Indien u onverhoopt gecon-
fronteerd 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. 
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Tijdens deze tocht krijgt u wat hulp bij het ontdekken van al die wonderen.
Een ervaren IVN gids vertelt u wat er allemaal te zien is en maakt u tijdens
de rondrit op tal van zaken attent. 
Om 14:00 uur starten we met de tocht, die om reden van verstaanbaarheid
van de gids, beperkt wordt tot maximaal 7 deelnemers. De organisatie zorgt
voor enkele begeleiders tijdens de rit. Mochten zich meer deelnemers aanmel-
den dan zullen we proberen om een tweede IVN gids in te schakelen en split-
sen we de groep. 
Na afloop van de rit verzamelen we weer bij de Tuin van de Smid en heeft u
op het grote terras gelegenheid om wat te drinken en wat na te praten over
hetgeen u deze middag heeft gezien (consumpties zijn wel voor eigen reke-
ning). Ook kunt u gebruik maken van het aanwezige invalidentoilet.

Prijs 5,00 euro, meld u aan voor 6 juli.

Route naar Tuin van de Smid
Vanaf Kanaalweg: Ga bij de spoorwegovergang kanaal over en dan rechtsaf via
fietspad richting Leidschendam. Na ongeveer 200 meter pad naar links (staat een
bord met aanduiding Tuin van de Smid).
Vanaf Lammenschansplein: Brug over dan 2x rechtsaf onder weg door en rechtdoor
over fietspad langs kanaal. Na campingboerderij , 1e pad rechtsaf (bord met aan-
duiding Tuin van de Smid).
Vanaf Leiderdorp: Bij watertoren Hoge Rijndijk weg en fietspad langs kanaal volgen
en na spoorwegovergang na 200 meter linksaf (zie boven).


