
Op donderdag 16 augustus 2018 wordt de afgelaste tocht
naar Stevenshof en Valkenburgse meer alsnog gereden.
Voor details van deze tocht verwijzen wij u naar de nieuws-
brief van juli.

Datum donderdag 16 augustus 2018
Start LUMC (voorzijde)
Tijd verzamelen om 10.30 uur, vertrek om 11:00 uur
Afstand ongeveer 22 km
Kosten 2 euro p.p. ter plaatse te voldoen
Aanmelden tot 14 augustus 2018 via Radius, 071 707 42 00

of via de website
Opmerking de tocht gaat door als er tenminste 6 deelnemers zijn 

In de afgelopen maanden kon u reeds het een en ander
lezen over de plannen om een “groen wandeltraject” te
realiseren langs de Leidse stadssingels. Binnenkort wordt
gestart met het bouwen van een aantal bruggen als 
verbinding tussen de diverse delen van het traject. Leuk om

het een en ander te lezen over deze plannen en je te verwonderen over de
gekozen namen van de zes te realiseren bruggen, zoals Wisenniabrug,
Aeldisbrug, Loviumbrug en meer.
Maar het zelf te ervaren is nog leuker.
Wij hebben besloten om eens te kijken
in hoeverre deze route ook voor scoot-
mobielen geschikt is. Inmiddels hebben
we een proefrit gereden en is gebleken
dat er ook voor berijders van scootmo-
bielen mogelijkheden zijn. Weliswaar
moest er hier en daar een wat aange-
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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 4, augustus 2018
verschijnt 4 keer per jaar

tijdens het ScootActief-seizoen

www.scootactief.nl
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Stadstocht Leidse Singelpark

EXTRA INFORMATIE
Indien door welke omstandigheden dan ook een aangekondigde tocht

wordt afgelast of uitgesteld, wordt dit gemeld bij Radius. Informatie over
het al dan niet doorgaan van een tocht kunt u telefonisch opvragen bij
Radius via telefoon 071 707 42 00. Ook krijgen allen die zich voor
deze tocht hebben aangemeld telefonisch bericht van de organisatie. 



paste route worden ontwikkeld en zolang de bruggen er nog niet liggen is het
afwachten of die door een scootmobiel ook gebruikt kunnen worden. De moge-
lijkheden die er nu zijn lijken leuk genoeg om met plezier weer een stuk van
onze Sleutelstad te kunnen verkennen. Wellicht komt u tijdens deze rit tot de
conclusie dat Leiden voor u toch nog wat onbekende gebieden heeft. De route
wordt uiteindelijk ongeveer 6,5 kilometer. Wij hebben echter aan deze route
enkele extra lussen toegevoegd zodat wij voor deze tocht op ongeveer 10 kilo-
meter kunnen uitkomen. Onderweg stoppen we voor een rust- en koffiepauze.
Gelet op de mogelijkheden en beperkingen in de stad kan het aantal deelne-
mers niet al te groot zijn. Wij hebben besloten om uit te gaan van een maxi-
mum van zes scootmobielen. Indien er meer belangstellenden zijn, overwegen
we om diezelfde dag nog een middagtocht te gaan rijden.

Datum donderdag 6 september 2018
Start LUMC (voorzijde), Leiden
Tijd ochtend verzamelen om 10.45 uur, vertrek om 11:00 uur

middag verzamelen om 13.45 uur, vertrek om 14:00 uur
Afstand ongeveer 10 km
Kosten 2 euro p.p. ter plaatse te voldoen
Aanmelden tot 4 september 2018 via Radius, 071 707 42 00

of via de website
Opmerking maximaal 6 deelnemers per keer

Een bezoek aan het automuseum Louwman in Den Haag is
een aanrader. De collectie bestaat uit ruim tweehonderdvijf-
tig antieke en klassieke automobielen. Kenners beschouwen
de collectie als een van de mooiste ter wereld.
In het museum krijgt u een beeld van de ontwikkeling van

onze vervoermiddelen van de draagstoel, via de diverse types koetsen naar de
ontwikkeling van de auto.  Van de eerste modellen auto’s tot de huidige elektri-
sche bolides;futuristiche voertuigen gebruikt in actiefilms en snelle racewagens
maar ook rare en opvallende modellen zoals een zwanenauto. Voor liefheb-
bers van techniek en auto’s is het museum een waar El Dorado.
We rijden via Wassenaar en een stukje van de Landgoederenroute naar het
museum en ongeveer langs dezelfde weg terug.

Datum donderdag 13 september 2018
Start Vestiging Radius De Opaal, Opaalstraat, Leiden
Tijd verzamelen om 10.45 uur, vertrek om 11:00 uur
Afstand ongeveer 24 km
Kosten 2 euro p.p. ter plaatse te voldoen. Exclusief het entreegeld

museum dat u ter plaatse betaalt. Toegang tot museum is ook
mogelijk met de museumkaart.

Aanmelden tot 11 september 2018 via Radius, 071 707 42 00
of via de website

Opmerking minimaal 6 deelnemers

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

13
sept

Automuseum Louwman Den Haag


