Nieuwsbrief

september 2015 verschijnt 3 à 4 keer per jaar tijdens het ScootActief-seizoen

Bezoek Louwman Automobielmuseum
Op 10 september 2015 gaan we een bezoek brengen aan
het Louwman Automobielmuseum in Den Haag.
Het Louwman Automobielmuseum herbergt ‘s werelds oudste privécollectie automobielen. De autocollectie, bijeengebracht door twee generaties van de familie Louwman, toont
de geschiedenis van de automobiel. Ruim 250 auto’s van meer dan 100
fabrikanten
Het museumgebouw is ontworpen door de Amerikaanse architect Michael
Graves die ook het gebouw van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn
en sport in Den Haag heeft ontworpen.
Ook heeft het museum een uitgebreide automobiel kunstcollectie en zijn er
vele miniaturen te bewonderen.
In het museum kunt u gedurende enkele uren de vele auto’s, miniaturen en
kunstobjecten bewonderen en, als u dat wilt, in het restaurant voor eigen
rekening hapjes en drankjes nuttigen.
Het startpunt van deze tocht is naast de ingang van het Holiday Inn hotel,
Haagse Schouwweg 10, Leiden.
Aanwezig: 10.00 uur. Vertrektijd: 10.30 uur
We rijden vandaar langs de A44 en langs een gedeelte van de landgoederenroute naar het museum.
Wij gaan om 15:00 uur weer
terug naar Leiden.
Alleen mensen met scootmobielen die sneller kunnen dan
12 km/uur kunnen mee.
Aanmelden kan tot 5 september 2015.
Kosten voor deelname bedragen 1,50 euro en kunnen bij
vertrek contant
aan de begeleider worden
betaald. (graag betalen met
gepast geld)
De toegang tot het museum is
voor houders van een museumkaart gratis. Anderen betalen
14,- euro.
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Kijk voor verslagen en foto’s van onze
tochten op onze website. U vindt daar ook handige
links en achtergrondinformatie van en over de organisatie.
WWW.SCOOTACTIEF.NL

2e Stadstocht met thema Geveltekens
Omdat er voor de stadstocht van 27 augustus meer aanmeldingen zijn dan het maximale aantal deelnemers (6) hebben wij besloten om nog een tweede tocht te organiseren
op donderdag 17 september. Ook voor deze tocht zijn er
reeds genoeg aanmeldingen. Belangstellenden kunnen zich
nog wel aanmelden voor de reservelijst. Indien er reeds aangemelde deelnemers afvallen, komen degenen aan de beurt die als eersten op de reservelijst staan.
Voor deze 2e tocht gelden wat afwijkende tijden in vergelijking met de tocht
van 27 augustus.
Wij verzamelen om 13:00 uur in de bibliotheek aan de Nieuwstraat in
Leiden waar we voor ons vertrek nog wat kunnen drinken en gebruik kunnen
maken van het invalidentoilet. Om 13:30 uur start onze gids Jan de rondleiding vanuit de bibliotheek.
Aanmelden kan per e-mail via scootactief@gmail.com, via het contactformulier op de website, www.scootactief.nl, of telefonisch via 071-707420
(Radius).
De tocht zal ongeveer 2 uur duren. Kosten deelname: 1,50 euro (bij voorkeur contant en gepast betalen voor het vertrek aan de organisator van de
tocht). Consumpties zijn voor eigen rekening.
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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.
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