
NieuwsbriefNieuwsbrief
maart 2016 verschijnt 3 à 4 keer per jaar tijdens het ScootActief-seizoen

Op deze openingsrit gaan we een leuke tocht maken
door de Merenwijk en langs de golfbaan De
Kagerzoom. Vervolgens rijden we door naar Warmond
waar we via de westkant langs het oude Seminarie (nu
Mariënhaven) doorrijden naar de Oude Toren.  Vanaf de

oude Toren via de dorpsstraat naar het eiland Koudenhoorn waarover we
een rit gaan maken en kunnen
genieten van de vergezichten
over het Joppe. We lassen een
rustpauze in bij het nieuwe
paviljoen op het eiland met uit-
zicht over de weidse plassen
van de Kaag. 
Na de pauze maken we nog
een mooie tocht langs de boor-
den van de Zijl in de Merenwijk
om vervolgens terug te keren
naar ons startpunt bij buurtcen-
trum Op Eigen Wieken. 

Na de teleurstelling van het vorig
seizoen toen we door het slechte
weer tot drie maal toe een
geplande stadstocht langs Leidse
geveltekens moesten afgelasten,
gaan we in dit nieuwe seizoen
nogmaals een poging wagen u
deze tocht aan te bieden. In ver-
band met de beperkte mogelijkhe-
den voor deelname per tocht, zul-
len we dit seizoen bij voldoende
belangstelling deze tocht drie-
maal organiseren. �
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Verzamelen vanaf 12:30 uur, buurtcentrum
“Op Eigen Wieken”, Valkenpad 5
in de Merenwijk

Start om 13:00 uur
Duur tocht ongeveer 3 uur
Afstand ongeveer 18 kilometer
Kosten 2,00 euro te betalen bij de start

van de tocht aan de organisator
Deelnemers maximaal 15
Aanmelden tot uiterlijk 3 april 2016
Bijzonderheden consumpties voor eigen rekening
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april

Stadstocht Leidse Geveltekens

12
mei&



Het maximale aantal deelne-
mers is per tocht beperkt tot 5.
Op deze tocht zal een gids van
de werkgroep Geveltekens van
de Historische Vereniging Oud
Leiden ons veel van deze gevel-
tekens laten zien en vertellen
over de betekenis en achter-
grond ervan.  Om zelf nog
eens na te lezen en te bekijken
wat op deze tocht werd
getoond, krijgt iedere deelne-

mer een beschrijving van de tocht waarin wat bij-
zonderheden zijn opgenomen over de geveltekens. 
We starten in de bibliotheek en gaan dan een
(korte) tocht door het centrum van Leiden maken..
Indien mogelijk of noodzakelijk zullen we een
pauze houden in het Rijksmuseum van Oudheden
aan het Rapenburg. 
Extra bijzonderheden: Bij meerdere aanmel-
dingen gaan de eerste 5 aanmelders met de 1e
tocht mee. De volgende aangemelde deelnemers
komen op de lijst voor de volgende tochten. U krijgt
daar dan tijdig bericht van. (volgende geplande
tochten 12 mei en 8 september 2016)

Vanaf ons startpunt  rijden we  via het Matilopark naar
Leiderdorp. Verder gaan we langs een leuke route naar
Hoogmade en naar de boorden van de Wijde Aa.
Onderweg pauzeren we een paar keer om te genieten
van het uit-

zicht over polders en het water
van de Wijde Aa. We rijden
langs de Woud-wetering naar
Woubrugge en steken daar via
de brug over naar ons koffiea-
dres aan de oever van de
Heimanswete-ring. Via een
andere groene route gaan we
na de pauze richting Leider-
dorp en terug naar Matilo. De
route is ongeveer 25 kilometer
lang.
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www.scootactief.nl
scootactief@gmail.com

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. 

Aanmelden
per e-mail

scootactief@gmail.com
of

via het contactformulier
www.scootactief.nl

of
telefonisch (Radius)
071-7074200

Verzamelen vanaf 13:00 uur, bibliotheek
Nieuwstraat te Leiden

Start om 13:30 uur
Duur tocht ongeveer 2 uur
Afstand ongeveer 3 kilometer
Kosten 2,00 euro te betalen bij de start

van de tocht aan de organisator
Deelnemers maximaal 5
Aanmelden tot uiterlijk 18 april 2016
Bijzonderheden consumpties voor eigen rekening,

extra tocht op 12 mei en 8 sept.

26
mei

Dagtocht Wijde Aa en Woubrugge

Verzamelen vanaf 10:00 uur, buurthuis Matilo
Zaanstraat te Leiden

Start om 10:30 uur
Duur tocht ongeveer 5 uur
Afstand ongeveer 25 kilometer
Kosten 2,00 euro te betalen bij de start

van de tocht aan de organisator
Deelnemers maximaal 15
Aanmelden tot uiterlijk 18 april 2016
Bijzonderheden consumpties voor eigen rekening,

lunchpakket en drinken meenemen


