
ScootActief zal ook dit jaar weer diverse tochten organiseren. Het programma
voor 2017 staat al aangekondigd op de website en op diverse plekken in de
stad kunt u de affiches met het programma tegenkomen. De crocussen staan
inmiddels ook alweer ruimschoots boven de grond en het zonnetje laat zich
steeds vaker zien. Tijd voor de eerste rit van dit seizoen.

Op donderdag 20 april 2017 starten we met de openingsrit.
We verzamelen om 13:00 uur bij buurtcentrum Op Eigen
Wieken aan het Valkenpad in de Slaaghwijk. We vertrekken
om 13:30 uur voor een rit naar Warmond. Door de
Merenwijk rijden we naar het Rozenpad dat langs de Zijl
loopt en waar je een mooi uitzicht hebt over het water en de

achterliggende Boterhuispolder. We rijden de Broek- en Simontjespolder in en
langs het brede water van de
Leede met uitzicht over een deel
van de Kagerplassen, langs de
Broekpoldermolen en de golfbaan
naar de Veerpolder. Nadat we de
brug zijn gepasseerd rijden we
Warmond binnen en volgen daar
een leuke route door het dorp naar
de brug die ons op het eiland
Koudenhoorn brengt. Daar is het
tijd voor rust en koffie bij het
paviljoen.
Na de rust maken we een rondje
over het eiland. We zien in de
verte dan ook  de Zwanburgerpolder liggen. Na het verlaten van het eiland rij-
den we terug richting Merenwijk en via een iets andere route komen we weer
terug bij ons startpunt bij Op Eigen Wieken. De afstand voor deze route is
beperkt tot ongeveer 15 km. 

Datum donderdag 20 april 2017
Start Op Eigen Wieken, Valkenpad Leiden 
Tijd verzamelen om 13.00 uur, vertrek om 13:30 uur.
Afstand ongeveer 15 km.
Kosten 2 euro p.p. ter plaatse te voldoen
Aanmelden via Radius, 071 707 42 00 of via www.scootactief.nl
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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.

april 2017
verschijnt 4 keer per jaar

tijdens het ScootActief-seizoen

www.scootactief.nl

Tocht naar Warmond



Donderdag 4 mei 2017  gaan we een bezoek brengen aan
de Bollenstreek. Als we een beetje geluk hebben zijn er nog
velden met volop bloeiende tulpen te bewonderen.
We verzamelen om 11:00 uur bij het Rijnlands Revalidatie
Centrum aan de Wassenaarseweg. We vertrekken om
11:15uur. Via de Nachtegaallaan  rijden we naar

Oegstgeest en vervolgens in een rechte lijn naar Warmond. Na het passeren
van het spoorwegviaduct gaan we op de kruising linksaf en volgen dan het
fietspad richting A44. Na het kruisen van de A44 rijden we naar Sassenheim.
We slaan aan het begin van het dorp linksaf en even later bevinden we ons in
het bollengebied. Via de Oude Herenweg komen we bij het bollenbedrijf  de
Tulperij.  Elk jaar in de bollentijd worden de loodsen omgebouwd tot een leuke
horeca gelegenheid en worden er rondlei-
dingen voor groepen georganiseerd. Na
het genieten van koffie/thee en verse
stroopwafels kunnen we ook nog een film
of diaserie over de bollenteelt bekijken.
Het enige probleem is dat men wel een
toilet maar geen invalidentoilet heeft.
Na de rust rijden we verder door het
gebied en komen in Voorhout. Daarna rij-
den we weer richting Oegstgeest en via
een leuke route door Haeswijk terug naar
het RRC.

Datum donderdag 4 mei 2017
Start Rijnlands Revalidatie

Centrum aan de
Wassenaarseweg 

Tijd verzamelen om 11.00 uur, vertrek om 11:15 uur.
Afstand ongeveer 23 km.
Kosten 2 euro p.p. ter plaatse te voldoen
Aanmelden via Radius, 071 707 42 00 of via www.scootactief.nl

17 mei Rondrit Hoge Mors en Stevenshof
15 juni Rondrit Oostvlietpolder en Vlietlanden
13 juli Rit naar Katwijk
11 augustus Bezichtiging Bloemcorso in Rijnsburg
24 augustus Rit Leiderdorp en Merenwijk
14 september Rit parken Cronesteyn, Roomburg en Matilo

Kijk op de website voor het laaste nieuws. www.scootactief.nl
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Bollenrit

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
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Swartwerk

www.scootactief.nl

En verder dit seizoen...
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