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Ieder jaar vindt in de maand augustus in Rijnsburg een
bloemencorso plaats. Het corso trekt op de 2e zaterdag in
die maand door Rijnsburg en omgeving en trekt doorgaans
veel bekijks. Veel minder algemeen bekend is dat op de
vrijdagavond voor de corsodag, gelegenheid bestaat om in

de grote veilinghallen van de bloemenveiling Flora de corsowagens en de
meeste andere wagens die in het corso mee rijden, te bezichtigen. Vanaf
zeven uur ‘s-avonds is de toegang tot het veilinggebouw gratis  en kunnen
de corsowagens uitgebreid en van dichtbij bekeken worden. In de grote hal-
len heerst dan een vrolijke en ongedwongen sfeer. Er zijn optredens van
koren en muziekgezelschappen. Er bestaat ook gelegenheid tot het nuttigen
van hapjes en drankjes (die overigens niet gratis zijn) 
ScootActief organiseert voor berijders van scootmobielen  op vrijdag 7
augustus een tocht naar de veiling Flora in Rijnsburg. We verzamelen om
18:00 uur bij het Regionaal Revalidatie Centrum (RRC) aan de
Wassenaarseweg te Leiden, waarna we om 18:15  uur vertrekken voor de
(korte) reis naar Rijnsburg. We rijden langs museum Corpus langs het aan
de Rijn gelegen parkje , via de nieuwe woonwijk van Rijnsburg naar de vei-
ling. Eenmaal binnen kunt u  tot ca. 21:00 uur vrij rond rijden en de vele
wagens bekijken, naar muziek en zanguitvoeringen luisteren en genieten van
een hapje en een drankje. Om
21:00 uur rijden we gezamenlijk
terug naar het RRC. In het gebouw is
een invalidentoilet beschikbaar. Wilt
u mee, wees er dan snel bij want het
maximaal aantal deelnemers is 12,
Dit in verband met de doorgaans erg
grote drukte in de veilinghallen.
Aanmelden kan tot 1 augustus.
Kosten voor deelname bedragen
1,50 euro en kunnen bij vertrek con-
tant aan de begeleider worden
betaald. (graag betalen met gepast
geld). 
Omdat er later op de avond wordt
teruggereden is verlichting op de
scootmobiel noodzakelijk.
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Het zomerfestival van Libertas, Radius en B+C is inmiddels
een bekend begrip in Leiden. In de zomermaanden juli en
augustus worden diverse evenementen georganiseerd
waaronder wandelingen , fietstochten en andere activitei-
ten. Nieuw is dat er dit jaar ook een tocht wordt georgani-

seerd voor berijders van scootmobielen. Op donderdag 13 augustus kunt u
deelnemen aan een tocht van 28 kilometer door het Groene Hart van Zuid
Holland. We verzamelen om 09:45 uur bij buurtcentrum Matilo aan de
Zaanstraat 126 in Leiden en vertrekken om 10:00 uur. 
Via het Matilopark en park De Bult rijden we naar Zoeterwoude waar we
een stop maken bij restaurant La Place. We rijden daarna door een open en
rustig gebied richting Stompwijk en vervolgens gaan we richting Noord Aa
waar we nogmaals een stop maken voor koffie of een hapje, Langs Noord
Aa en de Benthuizerplas rijden we door Benthuizen naar Gelderswoude.
Langs een interessant weidegebied met veel vogelleven gaan we richting
N11 en via Zoeterwoude-Rijndijk komen we terug bij Matilo. Op de stop-
plaatsen is een invalidentoilet aanwezig. Gelet op de afstand dient uw voer-
tuig minimaal 12 km per uur te kunnen halen. 
Indien u mee wilt op deze tocht kunt zich  tot 3 augustus opgeven via het
contactformulier op onze website, per e-mail via scootactief@gmail.com of
telefonisch via Radius telefoon 071-7074200.  Aan de deelname zijn voor
deze tocht geen inschrijvingskosten verbonden.

Leiden een stad waar toeristen graag komen. Zijn grote
binnenstad, zijn rijke historie. Je raakt er nooit uitgekeken
en ontdekt steeds nieuwe dingen. Er zijn diverse themawan-
delingen mogelijk, zoals hofjes, muurgedichten, stegen,
Pilgrimfathers . Leidens ontzet enzovoort.Een andere invals-

hoek is zoeken naar geveltekens die er in overvloed te vinden zijn. Te veel
om alle in 1 wandeling te gaan bekijken. We hebben dit jaar voor u een
route uitgezet in de binnenstad, die weliswaar niet zo lang is maar waar veel
te ontdekken valt. In samenwerking met de afdeling geveltekens van de
Historische Vereniging Leiden, bieden wij voor een beperkt aantal deelne-
mers een tocht aan door de binnenstad waarbij een gids van de Historische

Vereniging ons langs vele
geveltekens leidt en daarvan
bijzonderheden vertelt. 
Wij verzamelen om 13:30 uur
in de bibliotheek aan de
Nieuwstraat in Leiden waar
we voor ons vertrek nog wat
kunnen drinken en gebruik
kunnen maken  van het invali-
dentoilet. Om 14:00 uur ver-
trekken we richting Breestraat
waar de rondleiding een aan-
vang neemt. Via het gebied
rond de Pieterskerk rijden we
naar het Rapenburg waarna
we langs het water naar     �

Aanmelden
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scootactief@gmail.com
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071-7074200
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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. 
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de Steenschuur rijden en vervolgens de hele Langebrug doorkruisen. Via een
klein stukje Rapenburg gaan we naar de Breestraat en eindigen de tocht
nabij het stadhuis. De afstand is dus niet zo groot. Om zelf bij te kunnen hou-
den waar we zijn en wat daar te zien is, krijgt iedere deelnemer bij aanvang
van de tocht een beschrijving van de route en bijzonderheden. Mocht u geïn-
teresseerd zijn dan kunt u via de website van de vereniging nog meer infor-
matie.
Aan deze tocht kunnen maximaal 6 personen deelnemen omdat het voor de
gids anders te  lastig is om zich verstaanbaar te maken. De totale tocht zal
ongeveer 1 1/2 uur in beslag nemen. Mochten er meer liefhebbers zijn dan
zullen we bekijken of we op een late-
re datum nog een tweede tocht kun-
nen aanbieden.
De kosten voor deelname zijn voor
deze tocht 1,50 euro en kunnen bij
vertrek aan de begeleider worden
betaald (gaarne gepast geld)
Aanmelden voor 17 augustus via het
contactformulier op onze website,
per e-mail via scootactief@gmail.com
of telefonisch via Radius telefoon
071-7074200.

Kijk voor verslagen en foto’s van onze
tochten op onze website. U vindt daar ook handige

links en achtergrondinformatie van en over de organisatie.
WWW.SCOOTACTIEF.NL

TIP!


