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NIEUWSBRIEF:  Fietstocht en picnic zondag 10 juli 
Communicatie: Wim Scholten mobiel: 0651 137 163 
Bankrekening NL29 INGB 0007612058 |  
www.houtkwartier.com | communicatie@houtkwartier.com | Twitter @Houtkwartier 

 

 
Datum: 9 juli 2022 
 
Beste wijkbewoner,  
 
In Leiden en omgeving zijn 1.000 vluchtingen vanuit Ukraïne aanwezig. 500 mensen vanuit Ukraïne 
hebben onderdak gevonden in Leiden. 

100 hebben een woonplek gekregen aan de Schipholweg 
200 hebben bij het Alrijne ziekenhuis een appartement gekregen 

De gemeente Leiden heeft fietsen beschikbaar gesteld. 
Het gaat veelal om jonge moeders met kleine kinderen. Soms om opa’s en oma’s met hun 
kleinkinderen. Het gaat maar in een enkel geval om complete families. De meesten spreken niet of 
nauwelijks Engels of Nederlands. Ze komen allemaal uit verschillende delen van Ukraine en kennen 
elkaar niet of nauwelijks. Daarom organiseren we een fietstocht en een picnic. Het is de bedoeling 
om dit vaker te doen. 
 
Sergey Komenda is één van deze vluchtelingen. Hij heeft in korte tijd Engels geleerd. Hij komt uit de 
stad Odessa en was daar organisator van evenementen. Hij heeft het intiatief genomen om dit 
evenement te organizeren. Hij zorgt voor de vertalingen en het informeren van de Ukraïners. 
Wim Scholten zorgt voor de fietstochten. Yung Lie voor de picnic en de muziek. 
 
Wat is de bedoeling? 
Het is de bedoeling dat de mensen uit Ukraine met elkaar kennis kunnen maken. Verder willen we ze 
de mooie plekken van Leiden en omgeving laten zien. 
 
De verwachting is dat er 100 – 150 deelnemers vanuit Ukraïne zullen zijn. 
 
Wanneer je als wijkbewoner mee wilt fietsen of bij de picnic wilt aanschuiven, ben je van harte 
welkom.  
 
De fietstocht 
Er zijn 2 verschillende fietsroutes uitgezet. De fietsroutes zijn gepijld. Het is een kwestie van het 
volgen van de pijlen. Bij het vertrek zal meer info beschikbaar zijn. 
Het fietsen is gepland van 10:00 – 12:00 uur. 
Verzamelen en vertrek vanaf de ingang parkeergarage van het Alrijne ziekenhuis aan de Houtlaan. 
 
Fietsroute 1: 

13 km 
Warmond – Merenwijk – Leiden Atletiek 
Stop op het Joppe eiland in Warmond bij het zandstrand  
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Fietsroute 2: 
 12 km 
 Rondom het centrum – Morswijk – Bio Science Park – Leiden Atletiek 
 Stop bij de waterspeeltuin Park Cronestijn 
 
 
 
We gaan fietsen in groepjes van een 10-tal personen. De opspitsing in groepen is nodig in verband 
met de verkeersveiligheid. 
Het is de bedoeling om elke groep te laten begeleiden door iemand vanuit onze wijk. We zoeken nog 
mensen om een groep te begeleiden. Laat het even weten als je een groep fietsers wilt begeleiden. 
Voor de begeleiders zal een routebeschrijving beschikbaar zijn. 
 
De picnic 
De picnic is gepland van 12:00 – 14:00 uur. 
Dit doen op het terrein van Leiden Atletiek. De Ingang is aan de Antonie Duycklaan. 
Het is de bedoeling, dat iedereen zelf zorgt voor zijn/haar eigen lunch en drinken. 
Er zal live muziek en zang zijn. 
 
 
De fietstocht en de picnic worden mede georganiseerd in nauwe samenwerking met: 

• De wijkvereniging Houtkwartier 

• Leiden Atletiek 
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• Leiden Scouting 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Wim Scholten 
Kagerstraat 30 
2334 CR Leiden 
vz wijkvereniging Houtkwartier 
mob +31 651 137 163 


