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                    1924    →   2019      =      95  jaar               

 
 
 
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 juni 2019 (met een 
staartje mei) 
 
 

 

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, wilt u nog mee en hebt u zich nog niet 
opgegeven, doe dat dan snel bij marliesleegwater@gmail.com  

Info: www.nivon-zuid-holland.nl / 071-5615024 
 
 

29   juni    13.30- 17.00 uur      
Publieksmiddag ter gelegenheid van 95 jaar Nivon 

met diverse optredens en kinderactiviteiten 
in het Oude Raadhuis, Laan van Hofrust 4, 2282 AL Rijswijk 

Nadere informatie volgt. 
 

http://www.nivon-zuid-holland.nl/
http://www.nivon-zuid-holland.nl/
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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: bon trekken, geen 
kosten 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 

 
Contactpersoon: 

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

 
6 juni 

20.00-22.00 
uur 

 

(Volks)dansen onder begeleiding van vluchtelingen uit Eritrea, Jemen of 
Syrie. 
Het wordt een verrassing voorbereid door Vluchtelingenwerk Rijswijk.  
 

20 juni 
20.00-22.00 

uur 

Nogmaals 
(Volks)dansen onder begeleiding van vluchtelingen uit Eritrea, Jemen of 
Syrie. 
Het wordt een verrassing voorbereid door Vluchtelingenwerk Rijswijk.  

   

 
 

  

1 juni 

Wandelen met bewoners van een Philadelphiahuis (ca 1,5 uur).  
Vanaf 10.30 verzamelen bij De Lienhorst, Duinmeierij 52 ABC, 2264 LC 
Leidschendam. Daar is koffie/thee en koek. 
11.00 uur start wandeling vanuit het huis. 
 

15 juni 

Bezoek aan Landgoed Berbice, Leidseweg 221, 2253 AE Voorschoten 
N.B. 9.45 uur Ontvangst met koffie/thee/koekje  in het “Schuytenhuis”- 
vrijwilligersruimte. 
10.00 uur Lezing “Liever Voorschoten dan Versailles” door Marjoleine Kooper- 
Huigen,  aansluitend 11.00 uur Rondleiding over het landgoed (ca een uur) 
Kosten voor Nivon leden € 5,-; voor niet-leden € 10,- 
OV bus 45, halte Zilverfabriek Voorschoten. Of kom op de fiets.  
Op het terrein kan men niet parkeren, wel langs de Leidseweg.      

Uit op de Vrije Zaterdagochtend  
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. 

   
Zaterdag 

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

mailto:marliesleegwater@gmail.com
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Woensdag 5 juni 2019 Zoetermeer Noord Aa en Benthuizerplas (10 km) 

 
Parken en plassen zijn in en rond Zoetermeer volop aanwezig en 
nodigen uit voor een flinke wandeling. We starten voor deze 
wandeling vanaf de bushalte Meerpolder en lopen dan langs de rand 
van de Meerpolder naar de Zoetermeerseplas beter bekend als Noord 
Aa. We lopen door het Prielenbos en langs de oevers van de plas. We 
gaan daarna richting Benthuizen waar we aan de rand van 
Zoetermeer rond de vogelrijke  Benthuizerplas lopen.  Via een oude 
verbindingsweg gaan we naar het oude centrum van Zoetermeer en 
vervolgens naar het NS station Centrum-West waar we de bus terug 
naar Leiden nemen. Op deze route is voldoende gelegenheid voor 
een horecabezoek. 
Verzamelen om 09:50 uur aan de voorzijde van het station Leiden-
Centraal. Vertrek met bus 400 die om de 10 minuten vertrekt, even na 
10:00 uur naar bushalte Meerpolder in Zoetermeer.  

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 9 juni  2019 (1e Pinksterdag) Rondwandeling Meijendel (14 of 20 km) 
 
De wandeling gaat door een mooi, afwisselend duingebied. Soms komen we op wat minder 
bekende plekjes, zoals uitkijkpunt de Meijendelseberg in het Vogelbos, of de Libellenvallei. 

We lopen over smalle paadjes en af en toe zullen we door mul zand 
een duin beklimmen. De beloning is mooi uitzicht over 
infiltratieplassen die belangrijk zijn voor de waterwinning. 
Misschien horen we een nachtegaal, want nergens anders in 
Nederland komen zoveel nachtegalen voor als hier.  
De langere afstand gaat nog door Kijfhoek en Bierlap. Je kunt hier 
urenlang (ver)dwalen over  kronkelige wandelpaden. Voor dit gebied 
moet bij het bezoekerscentrum een toegangskaartje ad € 2 gekocht 
worden. De korte wandelaars lopen zelfstandig terug naar de 
bushalte.  
Verzamelen voor station Leiden CS. Bus 43 
richting Den Haag vertrekt om 9.17. Aankomst 
bushalte De Kieviet in Wassenaar om 9.43.    

Bus 43 vertrekt  ook vanaf busstation Den Haag Centraal om 9.29,  
aankomst bij bushalte De Kieviet om 9.44. Daar wachten we op elkaar. 
Begeleiding Greetje Noordman, tel. 06 270 361 35, en Angenies 
Posthumus, tel. 071-5146259 en      06 260 672 67 (mobiel alleen op de wandeldag). 

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. 

mailto:rienrijk@gmail.com
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Woensdag 26 juni 2019   Delft-Zuid- Schipluiden –‘t Woud (16 km) 
 

Start van deze wandeling is station Delft Zuid. We 
wandelen langs de Tanthof, het Abtswoudse bos, de 

Tanthofkade en de polders rond ‘t Woud .  
De Tanthofkade loopt van de Abtswoudse polder naar 
Den Hoorn en is in de 12e eeuw aangelegd. Deze dijk 
moest Delft beschermen tegen het binnenkomende 
water vanuit het westen. Vanuit Schipluiden lopen we 
door de polder naar ’t Woud.                                                        
Verzamelen: 9.15 uur station Leiden CS, vertrek 9.30 

uur. Op station Delft stappen we om 9.54 uur over op de sprinter naar Delft Zuid, aankomst 9.57 
uur.                       
Begeleiding: Ruud Dresmé 06-42892249 en Hetty de Vrijer 071-5615024/06-24846406 (06 
alleen op wandeldag) 
 

 
Natuurvriendenhuis - De Kleine Rug - Dordrecht 

 

Kanoweekend Jongeren 18-30 jaar van 14 t/m 16 juni   
 
Zin in een sportief avontuur? Met de kano eropuit en genieten van de mooie natuur in de 
Biesbosch, op zoek naar ijsvogel, bever of ree. Begeleiding door ervaren kanogidsen.  
Prijs: € 70, niet-leden € 95 inclusief maaltijden, koffie/thee, gebruik kano’s. en exclusief 
lakenpakket.  
Informatie: Arie van Zanten; avz1946@outlook.com: 06 13 64 52 75.  
Boeken: via www.nivonjong.nl of telefoon: 088 099 09 82 (De Kleine Rug). 
 
 
 
 
 
 

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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