Nieuwsbrief
jaargang 3, mei 2017
verschijnt 4 keer per jaar
tijdens het ScootActief-seizoen

Tocht door het Groene Hart
Op deze lentedag gaan we een tocht maken door het dicht
bij Leiden gelegen gebied van het Groene Hart. De natuur
staat er nog fris bij en de boeren hebben de eerste grasaanwas op de weidegrond al gekortwiekt. In dit gebied wemelt
het doorgaans van het waterwild in sloten en plassen. We
rijden door Zoeterwoude-Rijndijk naar het landelijke Weipoort met de vele
mooie oude boerderijen. Over een kerkepad gaan we naar de Zuidbuurt en
verder richting de Zoetermeerseplas of Noord Aa. Onderweg pauzeren we en
gaan op het terras van het paviljoen Noord-Aa genieten van rust, koffie en het
uitzicht. Terug rijden we langs de buurtschap Gelderswoude in de richting van
de N11 en de Rijnekeboulevard.

17
mei

We verzamelen voor deze tocht om 11:00 uur bij buurtcentrum Matilo aan de
Zaanstraat in de wijk Roomburg. De afstand van deze rit is ongeveer 27 kilometer. Zorg er dus voor dat de accu van uw voertuig goed is opgeladen.
Omdat we met de lunchtijd onderweg zijn is het raadzaam om wat eten en
drinken mee te nemen.
Datum
Start
Tijd
Afstand
Kosten
Aanmelden

woensdag 17 mei 2017
Buurtcentrum Matilo, Zaanstraat Leiden
verzamelen om 11.00 uur, vertrek om 11:15 uur.
ongeveer 27 km.
2 euro p.p. ter plaatse te voldoen
via Radius, 071 707 42 00 of via www.scootactief.nl
uiterste aanmelddatum 15 mei 2017
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Actieve
tochten voorers
scootmobielrijd

www.scootactief.nl
Aanmelden
Aanmelden voor deelname aan
onze tochten kan via het contactformulier 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 minste een afstand van 30 km te kunnen afleggen met een snelheid van
minimaal 12 km per uur. Wij streven er naar de maximale afstand
van een rit te beperken tot 25 km.
Deelname aan de tochten is geheel
op eigen risico.

Tocht naar Voorschoten, Vlietlanden
en Oostvlietpolder
Midden juni organiseren we een tocht naar de recreatiegebieden Oostvlietpolder en Vlietlanden. We starten weer bij
buurtcentrum Matilo en rijden dan langs het Rijn-Schiekanaal
naar de Lammenschans en Voorschoten. We pauzeren bij
theehuis Jansland in Voorschoten en rijden vervolgens via de
Kniplaan naar de Vlietlanden. Na de Vlietlanden rijden we via de Vogelhof in
de Oostvlietpolder en door park Cronesteyn terug naar ons startpunt.
De afstand van deze rit is ongeveer 28 kilometer. We verzamelen om 11:00
uur bij buurtcentrum Matilo aan de Zaanstraat in de wijk Roomburg. Neem
ook op deze tocht wat eten en drinken mee.
Aanmelden voor deze tocht voor 12 juni
2017 telefonisch bij Radius of via onze
website www.scootactief.nl Kosten voor
deelname 2 euro. Gelieve dit bedrag contant te betalen bij aanvang van de tocht.

15
juni

Datum
Start
Tijd
Afstand
Kosten
Aanmelden

juli
augustus
augustus
september

Deze nieuwsbrief verschijnt
4 maal per seizoen
tekst
Rien Rijk
ontwerp
Swartwerk
www.scootactief.nl

donderdag 15 juni 2017
Buurtcentrum Matilo
Zaanstraat Leiden
verzamelen om 11.00 uur
vertrek om 11:15 uur.
ongeveer 28 km.
2 euro p.p.
ter plaatse te voldoen
via Radius, 071 707 42 00
of via www.scootactief.nl
uiterste aanmelddatum
12 juni 2017

En verder dit seizoen...
13
11
24
14

COLOFON

Rit naar Katwijk
Bezichtiging Bloemcorso in Rijnsburg
Rit Leiderdorp en Merenwijk
Rit parken Cronesteyn, Roomburg en Matilo

Kijk op de website voor het laaste nieuws. U vindt daar ook de verslagen en
foto’s van eerdere tochten.

www.scootactief.nl

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.
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