
Voor deze augustustocht hebben we gekozen voor een route
waarbij we in de buurt van Leiden blijven. We starten bij
Buurtcentrum Matilo in de wijk Roomburg. Via park de Bult
gaan we naar het Matilopark en dan naar Leiderdorp om
langs de Rijn en Zijl naar de Boterhuispolder te rijden. Rust

en tijd voor een kop koffie of thee nemen we bij de zorginstelling van Gemiva
aan de afslag naar Oud Ade. Daarna rijden we terug richting Leiderdorp dat
wij via de Provinciale weg en een stuk bos met het pannenkoekenhuis berei-
ken. We gaan dan onder de snelweg A4 door en de Munnikenpolder in.

We rijden langs de molens naar het viaduct over de snelweg en dan naar de
weg langs de begraafplaats van Leiderdorp. We steken nogmaals de A4 over
en na het oversteken van de brug over de Rijn komen we uiteindelijk via nog
een stukje Matilopark weer uit bij Buurtcentrum Matilo.

Datum donderdag 24 augustus 2017
Start Buurtcentrum Matilo, Zaanstraat Leiden
Tijd verzamelen om 11.00 uur, vertrek om 11:15 uur
Afstand ongeveer 19 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.

jaargang 3, juli 2017
verschijnt 4 keer per jaar

tijdens het ScootActief-seizoen

www.scootactief.nl



Op deze dag medio september is
het alweer de laatste rit van het sei-
zoen 2017. Het wordt een bijzon-
dere rit met een beperkt aantal deel-
nemers. Een rit die wij combineren

met een afsluitende lunch, verzorgd door koks van
Thuis Afgehaald, 
Voor we gaan lunchen maken we eerst nog een rit
door een deel van Leiden en Oegstgeest. Na de start bij het LUMC rijden we
naar het Bos van Bosman en door de Leidsehout naar kasteelpark  Oud
Poelgeest. Vervolgens maken we een toertje door de wijk Nieuw Poelgeest en
gaan dan via de Merenwijk naar de Broek- en Simontjespolder
om via her Rozenpad langs de oevers van de Zijl weer in de
Merenwijk te komen. We rijden over de IJsselmeerlaan naar het
Noorderpark en verlaten dit langs de Moskee om via de
Driemansschapskade en Anna van Saksenstraat bij buurthuis de
Rondedans te komen. Daar gaan we van een uitgebreide lunch
genieten.
Let op! Deze tocht komt in de plaats van de eerder gepubli-
ceerde aankondiging van een tocht op deze datum.

Datum donderdag 14 september 2017
Start voorzijde LUMC Leiden
Tijd verzamelen om 11.00 uur

vertrek om 11:15 uur
Afstand ongeveer 13 km
Kosten 7 euro p.p.
Aanmelden via Radius, 071 707 42 00
Deelnemers mininmaal 6, maximaal 12*
Bijzonderheden maak 7 euro over naar rekening van
Radius, IBAN NL54INGB0001653674 onder vermelding van: deelnemer
scootmobieltocht 14 september 2017. Pas na ontvangst van het inschrijvings-
geld is uw inschrijving gegarandeerd.

* Deelname zal plaatsvinden op basis van volgorde van aanmelding. Mochten er meer dan 12

aanmeldingen zijn dan hanteren we een reservelijst. Indien er deelnemers afvallen komen

degenen aan de beurt die op de reservelijst staan en wel in volgorde van aanmelding. Indien

u niet meer mee kunt krijgt u daar tijdig bericht van en wordt uw inschrijvingsgeld teruggestort.

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.

14
sept

Toertje met een toetje

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

ontwerp
Swartwerk
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