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

Rondje Katwijk
Donderdag 13 juli 2017 gaan we weer naar de kust.
Gelet op de beperkte actieradius van de meeste scootmobielen zijn we genoodzaakt een tocht langs de kust te beperken
tot de voor ons dichtstbijzijnde badplaats Katwijk.
De rit naar- en van Katwijk terug naar Leiden en de plaats
zelf met de boulevard, het strand en de oude vissershuisjes bieden genoeg
variatie om er een leuke dag van te maken. Natuurlijk bezoeken we het strand
en gaan vanaf het terras van een strandtent genieten van zon (geen garantie),
zee en een hapje en of een drankje.

13
juli

We rijden via Oegstgeest en Rijnsburg naar Katwijk-Binnen en vervolgens
langs de Rijn naar de boulevard. Na het bezoek aan het strand gaan we
via Valkenburg weer terug naar Leiden.
Neem wat eten en drinken mee en natuurlijk zonnebrandcrème want we
rekenen op een mooie warme zomerdag.
Datum
Start
Tijd
Afstand
Kosten
Aanmelden

donderdag 13 juli 2017
Rijnlands Revalidatie Centrum,Wassenaarseweg Leiden
verzamelen om 11.00 uur, vertrek om 11:15 uur.
ongeveer 25 km.
2 euro p.p. ter plaatse te voldoen
via Radius, 071 707 42 00 of via www.scootactief.nl
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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.

Bloemencorso Rijnsburg

COLOFON

Ook dit jaar gaan we weer naar de bloemenveiling Flora
in Rijnsburg. Op zaterdag 12 augustus trekt vanuit deze
veilinghal het bloemencorso door Rijnsburg. Op vrijdag 11
augustus is de veilinghal open voor het publiek om de
geparkeerde corsowagens van dichtbij te bekijken.
Er is die avond weer veel te beleven in de hal. Niet alleen kunnen de wagens
uitgebreid worden bewonderd, maar er is ook volop muziek te beluisteren en
ook wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Voor de grote stroom
belangstellenden toestroomt, worden we in de gelegenheid gesteld om de
wagens op ons gemak te gaan bekijken. Deze tocht is een avondrit waarbij
we tegen het donker weer huiswaarts
keren. Verlichting op uw voertuig is
daarom noodzakelijk.

11
aug

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

Datum

vrijdag 11 augustus
2017
Start
Rijnlands Revalidatie
Centrum,
Wassenaarseweg
Leiden
Tijd
verzamelen om
18.00 uur
vertrek om 18:15 uur.
Afstand
ongeveer 10 km.
Kosten
2 euro p.p.
ter plaatse te voldoen
Aanmelden via Radius,
071 707 42 00
of www.scootatief.nl

En verder dit seizoen...
24 augustus
14 september

Rit Leiderdorp en Merenwijk
Rit parken Cronesteyn, Roomburg en Matilo

Kijk op de website voor het laatste nieuws. U vindt daar ook de verslagen en
foto’s van eerdere tochten. Maar ook nieuwsberichten over andere activiteiten
in de omgeving.

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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