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NIVON NIEUWS van afdeling Zuid-Holland West
Kijk ook op: http://www.nivon-zuid-holland.nl

Het Nivon afdeling Zuid-Holland West e-mail nieuws voor de maand mei 2019

Donderdagavondactiviteiten in een zaal van Wijkcentrum Stervoorde
Dr. H. J. van Mooklaan 1/hoek Churchilllaan, 2286 BA Rijswijk
Deelname van leden is gratis; niet-leden betalen € 2,50, kinderen 3 t/m 17 jaar € 1,00, tenzij anders
vermeld.
Het gebouw is bereikbaar met bussen 22 en 30, tram 17 en ligt op 10 min loopafstand van NS- en busstation
Rijswijk.
Bus 22: vanaf halte Wethouder Brederodelaan is het 3 minuten lopen naar Stervoorde.
Bus 30 rijdt vanaf Zoetermeer via station Rijswijk langs de Churchilllaan, uitstappen halte Van Mooklaan.
Tram 17 via Den Haag CS en HS, halte Bogaard. Daar de Churchilllaan nog 3 minuten lopend vervolgen.
Vanaf NS station Rijswijk ondergronds de uitgangskant Plaspoelpolder, ook richting bussen, trams en taxi’s nemen,
en bovengronds aan de kant van de sporen 1 en 2 het station uitlopen, Churchilllaan volgen, Beatrixlaan oversteken
en even doorlopen tot de Van Mooklaan.
Stervoorde is ook goed te bereiken met eigen vervoer. Bij het gebouw staan parkeermeters kosten € 0,30 per uur
voor de eerste 2 uur, € 1,50 voor elk volgend uur. Bij het buurgebouw, Gezondheidscentrum Het Kruispunt, van
Mooklaan 33 kan ook op donderdagavond vrij geparkeerd worden, in de straten aan de overzijde en verderop in de
wijk ook.

Donderdag
avonden

9 mei
20.00-22.00
uur

Contactpersoon:
Marlies Leegwater, marliesleegwater@gmail.com telefoon 079-3411955 of 06-33194594

Hollandse molens door Aart Struijk
Aart Struijk schreef een boek over de geschiedenis van molen De Roos in Delft.
Die molen is in 2012 op het dak van de spoortunnel gezet.
Voor de pauze vertelt hij over museummolen De Vlieger in Voorburg, en over de
verschillende functies die molens kunnen hebben. Na de pauze gaat het over de
industriemolens die langs de Vliet in Rijswijk stonden, en over molen De Roos.

Prinses Marianne, een vrijgevige en kunstzinnige prinses door K. van Leer
23 mei
20.00-22.00
uur

In 2013 won de inzending van Kees van Leer over het leven van Prinses Marianne, onder
de titel Verboden liefde, de eerste prijs in de landelijke wedstrijd die de Koninklijke
Bibliotheek had uitgeschreven over de mooiste archiefvondsten.

Kees van Leer vertelt over het leven van de prinses die in 1810 als dochter van de
latere koning Willem 1 werd geboren en die in 1848 op buitenplaats Rusthof, nu
Museum Swaensteyn, in Voorburg kwam wonen.
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Uit op de Vrije Zaterdag
De activiteiten beginnen om 11.00 uur ’s ochtends en duren ca 2 uur.
Deelname voor leden is gratis; niet leden betalen € 2,50, kinderen 3 t/m 17 jaar € 1,00 (tenzij anders
vermeld).
Om de zaterdag gebeurt er wat bij het Nivon. We gaan wandelen, soms door de stad langs monumenten,
soms door de natuur. We pakken de fiets of organiseren een bezoek aan een museum.
Kies uit onderstaand programma wat je leuk vindt. Of nog beter kom iedere zaterdag.
Aanmelden is niet nodig (tenzij anders vermeld), we gaan altijd. Meegaan is altijd op eigen risico.
De toegang tot musea voor niet-museumkaarthouders is voor eigen rekening.
Contactpersoon:
Zaterdag
Marlies Leegwater marliesleegwater@gmail.com telefoon 079-3411955 of 06-33194594

4 mei

18 mei

Wandeling langs de Herinneringsroute Atlantikwal Den Haag (Bunkerroute)
onder leiding van Jack Kroes
Start 11.00 uur voor de ingang van Madurodam, George Maduroplein 1, 2584 RZ Den
Haag. OV tram 9
De wandeling eindigt bij de Goudsbloemlaan, waar men met bus 24 terug kan.
Halverwege zijn er ook gelegenheden om op een bus of tram te stappen.
De tocht is ruim 5 km en onderweg is van alles te zien.
Woldag op Nivon kampeerterrein De Grutto, Abtswoude 27 A, 2636 EE Schipluiden
Start 11.00 uur op De Grutto, Abtswoude 27 A, 2636 EE Schipluiden.
Start 10.00 uur op de fiets vanuit Oude Raadhuis, Laan van Hofrust 4, Rijswijk.
OV: Vanaf eindpunt tramlijn 1 Delft-Tanthof (Abtswoudsepark) het park dwars door
lopen langs busbaan Tanthof en rechtsaf op de geasfalteerde weg: Abtswoude.
Voor het programma zie www.nivon-zuid-holland.nl. Wil je om 11.00 uur meedoen aan
een cursus vilten, geef je dan op bij M.van Doorn 06- 57777869

Het Wandelcafé Leiden
Als je mee gaat op een van de wandelingen van het Wandelcafé Leiden,
dien je gezond te zijn en enige conditie te hebben. Meenemen:
brood, drinken (thee/koffie/water), fruit, regenkleding & stevige (hoge) schoenen,
een plastic zitzak en je OV kaart.
De deelname is gratis, je hoeft je meestal niet aan te melden, je betaalt je eigen vervoer, maar het
meewandelen is geheel op eigen risico.
Let op, als je mee gaat naar een café of restaurant voor koffie of thee, neem dan kleingeld mee!!
Het Wandelcafé Leiden c.q. het Nivon, heeft geen (enkele) verantwoording.
Zorg dat je op tijd bij de verzamelplek aanwezig bent.
Voor extra informatie bel de gids/begeleider, die bij de wandeling wordt vermeld.

Woensdag 1 mei 2019 Noordwijk, bollen en bos (10 km)
Nu de bollen nog in bloei staan gaan we wandelen in het gebied rond
Noordwijk waar we de nodige kleurrijke velden met bloeiende bollen
kunnen zien. Verder lopen we door de bossen van Nieuw
Leeuwenhorst en park Leeuwenhorst. We komen daarna door een
buitenwijk waar we bij de halte Van der Mortelstraat bus 121 nemen
naar Leiden. LET OP dit is geen rondwandeling.
We verzamelen vanaf 09:50 uur aan de voorzijde van het Leidse
Station Centraal. Om 10:02 gaan we met bus 121 naar de halte
Voorstraat in Noordwijk waar we om 10:30 uur aankomen. Na de
wandeling gaan we ook weer met de bus terug naar Leiden. Onderweg
is er gelegenheid voor horecabezoek en er kan eerder voor de
terugweg eerder in het parkoers een bus worden genomen.
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Op deze wandeling is Rien Rijk de begeleider. Hij is voor informatie te bereiken op de telefoonnummers
071-5221936 en 06-38718099 of via zijn mailadres: rienrijk@gmail.com

Zondag 12 mei 2019

Door het duingebied van Santpoort (21 km)

Deze wandeling gaat vanaf station Santpoort-Noord naar
landgoed Duin en Kruidberg langs het strand en door de
Kennemerduinen weer terug naar het beginpunt.
Het is een zeer afwisselende wandeling door een
prachtig gebied met bos, duinen, strand en zee. Vanaf de
verschillende uitkijkpunten kun je genieten van mooie
vergezichten
We verzamelen om 09.10 uur in de hal van station
Leiden Centraal en gaan met de trein van 09.20 uur naar
Haarlem, waar we overstappen op de sprinter naar
Santpoort Noord.
Begeleiding: Wilma de Ruijter, tel. 071-5890535, 0649830096 (op de wandeldag) en Peter Oosterbaan.

Woensdag 22 mei 2019

Noorderparkroute Utrecht (16 km)

Weer een wandeling vanuit Utrecht: deze keer de
Noorderparkroute in Utrecht. Vanaf het station Utrecht
lopen we naar de Noorderbrug, we komen langs het
Griftpark, een inundatiekanaal van de Nieuwe
Hollandse waterlinie en vervolgens langs de forten
Blauwkapel, Ruigenhoek, de Gagel en de Klop aan de
noordkant van de stad. Via de Zandbrug lopen we
weer de stad in. 16 km. Verzamelen: station Leiden
CS om 9.10 uur, vertrek trein richting Utrecht 9.22 uur.
Begeleiding: Ria Snoek 06-52811094 en Hetty de
Vrijer 071-5615024/06-24826406 (06 alleen op
wandeldag)

Donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) Speciale wandeling voor Nivon-leden
Vanwege het 95-jarig bestaan van Nivon is een bijzondere wandeling georganiseerd:

Dauwtrap-Ontmoetingswandeling-Lustrumloop (14 km) met twee startpunten:
Naar keuze Van Leiden zuidwaarts naar de Weipoort in Zoeterwoude of
van Zoetermeer noordwaarts naar de Weipoort in Zoeterwoude
Startpunt 1: NS Station Leiden Lammenschans .Verzamelen 09:50 uur . Vertrek 10:00 uur
Startpunt 2: Randstad Rail Station Zoetermeer Centrum West – verzamelen 09:50 uur (aan kant van
busstation, bij beeld met koperen neus). Vertrek 10:00 uur.
Vanaf Leiden door park Cronesteijn en het Lange Kerkpad, vanaf Zoetermeer langs de Noord AA en het
Korte Kerkpad, treffen beide groepen elkaar in de Weipoort op 7 km van elk startpunt. In IJsboerderij De
Jong, Weipoortseweg 98, Zoeterwoude, is een gezamenlijke
koffie/lunch.
Vanaf daar lopen we terug; of door naar het andere startpunt en
met bus 400 terug naar het oorspronkelijke startpunt.
Bus 400 verbindt de beide startpunten elk half uur.
Niet-leden die aan deze wandeling willen meelopen zijn welkom
maar betalen i.v.m. de lunch 15.00 Euro.
Aanmelden is nodig, svp vóór 23 mei bij
marliesleegwater@gmail.com
Info: www.nivon-zuid-holland.nl / 071-5615024
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EN VOOR BUSTOCHT LIEFHEBBERS – WEL VROEG UIT AMSTERDAM
De Nivon afdeling Amsterdam en Omstreken organiseert een bustocht:
Woensdag 22 mei 2019 gaan we een bustocht houden georganiseerd door Amsterdam en
Omstreken
We hebben twee opstapplaatsen:
In Oost 8.00 uur Amstelstation
In West 8.30 uur eindhalte tramlijn 7
Vanaf 10.00 uur tot 12.00 maken een rondvaart langs de molens van Kinderdijk met koffie aan
boord.
Daarna gaan we de lunch gebruiken.
Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur krijgen we een rondleiding chocolade atelier van Noppen in
Ridderkerk
Om ongeveer 17.30 gaan we een diner gebruiken
Om ongeveer 20.00 uur zijn we Slotermeerlaan en 20.30 uur Amstelstation
De prijs is € 65,00 per persoon Gireren naar Nivon Amsterdam EO NL90 INGB 0004740148
Er kunnen maximum 40 personen mee
De busmaatschappij is Oostenrijk
Opgeven bij Wim van der Velde telefoon 06-50472267. of e-mail wvandervelde@planet.nl

------------------------------

Wijzigingen en/of afmelden kan altijd, meld wat je wilt naar marliesleegwater@gmail.com
Doe dit met zowel je naam én je e-mail adres in een mailtje.
Je kunt zo ook vrienden (als ze dat willen) opgeven.
Als je lid bent vermeld dan ook je lidnummer (of postcode en huisnummer).
Je kunt ook alleen het wandelnieuws uit Leiden ontvangen,
stuur dan een mailtje naar rienrijk@gmail.com
Activiteiteninformatie is ook te vinden op: www.nivon-zuid-holland.nl
Landelijke informatie is te vinden op: www.nivon.nl

Nivon, afdeling Zuid-Holland West
Verspreiding afdelingsnieuws
Marlies Leegwater
marliesleegwater@gmail.com
Salomeschouw 61, 2726 JP Zoetermeer
079 341 19 55 & 06 331 945 94
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