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

ScootActief bestaat 5 jaar en om dat te vieren willen we
u een mooie vaartocht aanbieden. Medio juni gaan we
varen met Groene Hart Cruises. 
Op deze woensdag in juni ligt, net voorbij de brug over
de Zijl, het cruiseschip al klaar om ons te ontvangen. Als

iedereen veilig aan boord is
gekomen vertrekken we voor
een tocht van ongeveer 3,5 uur.
We varen over de Zijl naar
Leiderdorp en volgen dan de
Rijn tot Alphen aan den Rijn.
Via de Heimanswetering varen
we door Woubrugge via de
Woudwetering naar de Wijde
Aa en gaan dan via het
Paddegat de Braasem op. We
passeren de “boulevard” van
Oude Wetering met een aantal
kerken en draaien dan de
Haarlemmerringvaart op. Na
Nieuwe Wetering buigen we af
naar het Kaaggebied met de vele eilanden en plassen. We passeren de
Kaag sociëteit en koersen dan richting Warmond waarna we weer via de
Zijl terugkeren in Leiderdorp.
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Verzamelen om 11.00 uur Zijldijk 30,
Leiderdorp  (aanlegsteiger crui-
seschip)

Vertrek om 12:00 uur
Duur tocht ongeveer 3,5 uur
Afstand n.v.t.
Kosten 15,00 euro te betalen bij de start

van de tocht aan de organisator
Deelnemers maximaal 25
Aanmelden tot uiterlijk 1 juni 2016, uw aan-

melding is pas geldig na ont-
vangst van het inschrijfgeld

Bijzonderheden lunch en 2 consumptiebonnen
inbegrepen

Jubileumtocht 1e lustrumjaar

�

5
jaar



Een mooie tocht waarop veel te zien en te genieten valt. Na inscheping
krijgt u twee consumptiebonnen aangeboden. Rond 13:00 uur wordt een
eenvoudige lunch geserveerd. Tijdens de tocht kunt u aan boord, naast
de aangeboden  consumptiebonnen en lunch, ook - voor eigen rekening
- iets te drinken of te eten kopen.
Bijzonderheden: Er kunnen slechts 2 scootmobielen mee aan boord.
Overige scootmobielen kunnen veilig worden gestald op een afgesloten
parkeerplaats nabij de boot. Deelnemers voor wie die loopafstand te
groot is zullen met een rolstoel aan boord worden gebracht
Omdat wij ons eerste lustrum vieren kunnen wij u deze reis aanbieden
voor de prijs van 15 euro
Aanmelden voor deze unieke tocht kan tot uiterlijk 1 juni 2016 onder

gelijktijdige overmaking van 15 euro op IBAN num-
mer: NL81INGB0001551435 ten name van Stichting
Radius onder vermelding “Jubileum boottocht”.
Uw aanmelding wordt pas definitief na ontvangst van
het inschrijfgeld. Bij aanmelding gaarne vermelden of
het noodzakelijk is dat u met uw voertuig mee aan
boord gaat.

Op donderdag 7 juli gaan we naar
Katwijk. We rijden langs een leuke en
veilige route naar de Katwijkse boule-
vard.
Bij het Katwijks Strandhuys rusten we

uit en genieten we van strand zon en een hapje en een
drankje. Als we sterke vrijwilligers kunnen vinden
bestaat de mogelijkheid om met speciale rolstoelen
een tochtje

over het strand en langs de
vloedlijn te maken. Voor de
terugweg proberen we een
leuke route door het zuidelijk
duingebied Berkheide van
Katwijk te maken. We rijden
daarna via een mooie route
terug naar Leiden.
Bijzonderheden: Neem op
deze tocht een lunchpakket en
drinken mee. U kunt natuurlijk
ook iets te eten en te drinken
bestellen  op de rustplaats.
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COLOFON
Deze nieuwsbrief verschijnt

3 à 4 maal per seizoen

tekst
Rien Rijk

ontwerp
Swartwerk

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

7
juli

Naar de kust

Verzamelen vanaf 9.45 uur, Rijnlands
Revalidatie Centrum,
Wassenaarseweg te Leiden

Vertrek om 10:00 uur
Duur tocht ongeveer 5,5 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 5 juli2016
Bijzonderheden consumpties voor eigen rekening,

lunchpakket en drinken meenemen


