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Nieuwsbrief

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

Veilinghal Flora Rijnsburg
Zaterdag 13 augustus trekt weer een mooi bloemencorso door de Bollenstreek.
Zoals elk jaar bestaat de gelegenheid om op vrijdagavond 12 augustus al die mooie Verzamelen
om 17:45 uur Rijnlands
kleurige creaties op de corsowaRevalidatie Centrum,
gens te bewonderen en te fotoWassenaarseweg te Leiden
graferen in de hal van veiling Vertrek
om 18:15 uur
FLORA in Rijnsburg.
Terug
om ongeveer 21.00 uur
Bezoekers kunnen op hun gemak Afstand
ongeveer 6 kilometer
de wagens van dichtbij bewon- Kosten
2,00 euro te betalen bij de
deren. De avond wordt opgestart van de tocht aan de orgaleukt met zang – en muziekuitvoenisator
ringen en voor het versterken van Deelnemers
n.v.t.
de inwendige mens wordt ook Aanmelden
tot uiterlijk 10 augustus 2016,
gezorgd. Zoals we uit ervaring
zie pag. 2 waar en hoe dat kan
weten is dit een leuke avond. Bijzonderheden het is noodzakelijk dat uw
Ook vorig jaar hebben de deelvoertuig over deugdelijke
nemers aan deze tocht genoten
verlichting beschikt!
van hetgeen geboden werd.

12
aug

Noord Aa en deel van Groene Hart
Op donderdag 25 augustus gaan we een lange tocht
maken door het Groene Hart naar de Noord Aa bij
Zoetermeer. We genieten van het mooie groene en stille
landschap en rijden in colonne via rustige wegen naar
de Zoetermeerseplas (beter bekend als Noord Aa) Op
enkele plaatsen houden we een korte pauze voor rust en een mogelijkheid om met andere deelnemers van gedachten te wisselen.


25
aug

1

Actieve
oor
tochten v jders
l ri
scootmobie

Aanmelden
voor alle
tochten
per e-mail
scootactief@gmail.com
of
via het contactformulier
www.scootactief.nl
of
telefonisch (Radius)
071-7074200

Bij een restaurant aan de plas
stoppen we voor een pauze en
koffie. Als het lukt gaan we ook
nog even door naar de
Landwinkel in Benthuizen en
op weg daarheen passeren we
nog twee vogelrijke plassen. In
de boomgaard bij de Landwinkel kunnen we te midden van
de wassende appelen onze
lunch gebruiken en wat uitrusten van de lange rit. De
terugweg gaat via de Zuidbuurt en de Weipoort van Zoeterwoude.

om 10.00 uur, buurtcentrum
Matilo, Zaanstraat te Leiden
Vertrek
om 10:30 uur
Terug
om ongeveer 16:00 uur
Afstand
maximaal 30 kilometer
Kosten
2,00 euro te betalen bij de start
van de tocht aan de organisator
Deelnemers
minimaal 6
Aanmelden
tot uiterlijk 23 augustus 2016
Bijzonderheden consumpties voor eigen rekening,
gezien de lange rit en de kans op
warm weer is het raadzaam om te
zorgen voor drinken en mogelijk
wat te eten
Verzamelen

Stadstocht door Leiden
Na de 2 eerder gehouden stadstochten met als thema
Leidse geveltekens, bestaat nog de gelegenheid om u
voor deze 3e stadstocht op te geven. Deze tocht wordt
uitsluitend gemaakt als er nog 5 deelnemers zijn.
Gelet op de mogelijkheden in een stad als Leiden, kunnen er slechts 5 deelnemers
met een scootmobiel mee Verzamelen
vanaf 13:30 uur, bibliotheek
met deze tochten en welNieuwstraat te Leiden
licht zijn er na de vorige Start
om 14:00 uur
tochten nog een aantal Duur tocht
ongeveer 2 uur
belangstellenden die als- Afstand
ongeveer 3 kilometer
nog mee willen. Dat kan Kosten
2,00 euro te betalen bij de start van
dus op donderdag 8 sepde tocht aan de organisator
tember.
Deelnemers
maximaal 5
De tocht wordt gereden Aanmelden
tot uiterlijk 6 september 2016
onder leiding van een gids Bijzonderheden consumpties voor eigen rekening
van het Historisch Genootschap Leyden.


8
sept

2

Munnikenpolder en Leiderdorp
Op deze alweer laatste tocht van 2016 willen we u
graag meenemen voor een zwerftocht door het nieuwe
recreatiegebied Munnikenpolder en de woonwijk
Heerlijk Recht in Leiderdorp. De polder achter de jachthaven is omgetoverd tot een natuurgebied dat volop in
ontwikkeling is. Het is een waterrijk gebied waar vooral waterwild graag
bivakkeert. De molens in dit gebied zijn markeringspunten. De polder is
niet bijzonder groot maar met de vele waterpartijen, de wandel- en fietspaden een bezoek meer dan waard. De wijk Het Heerlijk Recht is voor
een deel gebouwd rond een
voormalige vuilstortplaats en is Verzamelen
vanaf 12:30 uur, buurtcentrum
met de hoogteverschillen en
Matilo, Zaanstraat te Leiden
weids uitzicht over jachthaven Start
om 13:00 uur
en achterliggend weidegebied Duur tocht
ongeveer 3 uur
leuk om eens een verkennend Afstand
ongeveer 10 kilometer
bezoek aan te brengen. Omdat Kosten
2,00 euro te betalen bij de start
de afstand voor deze tocht
van de tocht aan de organisator
beperkt is tot hooguit 10 kilo- Deelnemers
minimaal 6
meter nemen we voor de aan- Aanmelden
tot uiterlijk 13 september 2016,
en afrijroute naar de genoemzie pag. 2 waar en hoe dat kan
de gebieden nog een paar Bijzonderheden consumpties voor eigen rekening
leuke groene delen van
Leiderdorp mee.

15
sept

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.
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