
We blijven bij deze rit in Leiden en wel aan de noordelijke
rand van de stad. De start is bij het Huis van de Buurt, Het
Gebouw aan het Arubapad. We gaan van daaruit de omge-
ving verkennen en rijden door leuke stukken van het
Noorderpark en de Merenwijk. Vanaf de oever van de Zijl

hebben we een mooi uitzicht over de Boterhuispolder. Vervolgens voert de rit
naar de boorden van ’t Joppe en door de Broek-
en Simontjes-polder. Voor degenen die pas met
een scootmobiel rijden of zich nog wat onzeker
voelen gaan we tijdens deze rit wat rijoefeningen
doen en wordt aandacht besteed aan de voor
scootmobielen geldende verkeersregels. Tevens
bespreken we welke gedragsregels wenselijk zijn
bij het in colonne-rijden met andere deelnemers.

Datum donderdag 24 mei 2018
Start Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden
Tijd verzamelen om 12.30 uur, vertrek om 13:00 uur
Afstand ongeveer 12 km
Kosten 2 euro p.p. ter plaatse te voldoen
Aanmelden tot 20 mei 2018 via Radius, 071 707 42 00 of via de website
Opmerking de tocht gaat door als er tenminste 6 deelnemers zijn 

Op de helft van deze lentemaand gaan we een rit maken
door onze buurgemeenten, Oegstgeest en Warmond. Zowel
in Oegstgeest als in Warmond valt er veel te ontdekken.
We zoeken een aantal mooie groene delen van deze plaat-
sen op. Kriskras rijden we door de wijken Nieuw Poelgeest

en Haaswijk en langs de Klinkenbergerplas. In Warmond zoeken we ook een
aantal leuke plaatsen op en gaan
genieten van het weidse uitzicht
vanaf het eiland Koudenhoorn over
het gebied van de Kagerplassen.
Ook tijdens deze rit willen we de
gelegenheid bieden aan nieuwe
gebruikers van een scootmobiel om
wat meer vertrouwd te raken met
hun voertuig.
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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, mei 2018
verschijnt 4 keer per jaar

tijdens het ScootActief-seizoen

www.scootactief.nl
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Rondrit Oegstgeest en Warmond



Informatie tocht Oegstgeest en Warmond
Datum donderdag 14 juni 2018
Start RRC, Wassenaarseweg 501, Leiden
Tijd verzamelen om 12.30 uur, vertrek om 13:00 uur
Afstand ongeveer 18 km
Kosten 2 euro p.p. ter plaatse te voldoen
Aanmelden tot 11juni 2018 via Radius, 071 707 42 00 of via de website
Opmerking de tocht gaat door als er tenminste 6 deelnemers zijn

Zoals ook in voorgaande jaren staat er dit jaar  weer een
dagtocht naar de kust op het programma. We gaan weder-
om naar Katwijk en bezoeken daar het strand, de boulevard
en andere delen van deze kustplaats. Vanaf het terras van
een strandtent kijken we uit over de zee. Ook dit jaar probe-

ren we de gelegenheid te bieden om vanaf deze strandtent met een speciale
strandrolstoel naar de vloedlijn te rijden.
Vanaf ons startpunt rijden we via Valkenburg naar de kust. Op de terugweg rij-
den we via de Buitensluis en de Kanaaldijk langs de Oude Rijn richting
Rijnsburg en Oegstgeest terug naar Leiden. 
We rekenen op een stralende dag dus vergeet de zonnebrandcrème en eventu-
eel een hoofddeksel niet!

Datum donderdag 28 juni 2018
Start RRC, Wassenaarseweg 501, Leiden
Tijd verzamelen om 10.30 uur, vertrek om 11:00 uur
Afstand ongeveer 26 km
Kosten 2 euro p.p. ter plaatse te voldoen
Aanmelden tot 25 juni 2018 via Radius, 071 707 42 00 of via de website
Opmerking de tocht gaat door als er tenminste 6 deelnemers zijn

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

www.scootactief.nl

2

www.scootactief.nl
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.

28
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Lange tocht naar de kust bij Katwijk


