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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 maart 2021 
 

  

27 maart 
11.00 uur 

Op Natuurkampeerterrein De Grutto wordt een schoonmaakdag georganiseerd.   
Te doen: Kamphuisje schoonmaken inclusief sanitair; caravan voor beheerders van groen 
ontdoen; op de kampeervelden takjes en bladeren wegharken. 
Vanwege coronabeperkingen en de werkzaamheden kunnen we waarschijnlijk niet 
vertroeteld worden in het kamphuisje. Zelf brood meenemen en ook drinken.  
Eigen handschoenen meenemen is handig. Verder materiaal is aanwezig. 
Veel werkzaamheden zijn buiten. Er wordt in kleine groepjes gewerkt. Maximaal 10 
deelnemers.  
Adres en bereikbaarheid De Grutto:  Abtswoude 27 A, 2636 EE Schipluiden.  
Kom liefst op de fiets, maar parkeren op het terrein kan ook. 
OV Vanaf eindpunt van tramlijn 1 Delft-Tanthof (Abtwoudsepark) is de kortste weg: 
tramrichting door het park vervolgen; bij asfaltweg rechtsaf → Abtswoude. Dan nog ca een 
kwartier verder lopen. Het bord dat naar de Grutto wijst staat langs de weg; let daarop 
wanneer u op het parallel lopende fietspad loopt. Bij het bord naar de Grutto links afslaan, en 
over het erf en het pad rechts van de boerderij, 700 meter het land in lopen. 
U kunt op eigen gelegenheid komen, maar samen reizen is ook mogelijk: 
10.00 uur kunnen fietsers naar de Grutto starten vanaf het Oude Raadhuis in Rijswijk, Laan 
van Hofrust 4. 
10.00 uur start ook een wandeltocht over grasdijken door de polder naar de Grutto vanaf het 
eindpunt van tramlijn 1 Delft-Tanthof (Abtwoudsepark).  
 
Wilt u deelnemen dan is aanmelden bij marliesleegwater@gmail.com noodzakelijk en 
geef svp meteen aan of u wilt meewandelen over de grasdijken of meefietsen vanaf het Oude 
Raadhuis in Rijswijk, dan wel dat u op eigen gelegenheid komt. Of dat u het nog niet weet. 
 
Aanmelden, uiterlijk 25 maart 

 
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 
 

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). De activiteit duurt meestal ca 2 uur. 
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 altijd nodig in verband met corona preventie. 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 
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