
 

Avondrit naar de Flora Bloemenveiling in Rijnsburg voor 

het bezichtigen van de versierde  Corsowagens  

 

 

Volgende Activiteit: Donderdag 18 augustus. Heen en weertje Woubrugge. We komen 

op deze tocht door de Munnikenpolder, de Doespolder en de Bospolder. Verder door het 

dorp Hoofmade, langs de oevers van de Wijde Aa en de Woudwetering. We stoppen 

onderweg diverse keren voor een korte rust- en drinkpauze en voor een lunchpauze bij 

een hotel nabij de brug in Woubrugge. Terug volgen we een iets andere route en komen 

daarbij ook door ’t Ghoybos.  

We verzamelen om 10:45 uur aan de voorzijde van het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp 

(Langs de Persant Snoepweg) en vertrekken daar om 11:00 uur voor de tocht van 22 

km.  Opgave deelname (voor zover nog niet gedaan) via mailadres rienrijk@gmail.com of 

telefoon 071-5221936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsfoto van de deelnemers (2 waren al naar huis vertrokken) 

Op vrijdagavond 12 augustus stond een scootmobieltocht naar Rijsburg op het 

programma. Al een aantal jaren staat deze tocht op het programma en wij hebben de 

uitstalling van de met veel bloemen versierde corsowagens, in de hal van de 

bloemenveiling Flora in Rijnsburg,  de avond voor het werkelijke corso al verschillende 

jaren bezocht. Door corona kon dat in de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Nu staan in 

de hal van de bloemenveiling de corsowagens voor het corso op zaterdag 13 augustus 

echter weer te pronken en zijn we weer welkom. De Flower Parade zoals de officiële 

naam is van dit corso, wordt dit jaar voor de 75e keer georganiseerd.  
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Voor deze tocht hebben zich 8 deelnemers aangemeld waarvan er twee zich zullen 

aansluiten op het veilingterrein omdat zij in Rijnsburg wonen en het daarom weinig zin 

heeft om eerst naar ons startpunt in Leiden te komen. 

Op deze bloedhete zomerdag is de temperatuur in de loop van de dag opgelopen tot 

boven de 35 graden. Als we een dagtocht hadden gepland dan was deze afgelast, maar 

omdat de temperatuur in de vroege avonduren een aantal graden is gezakt, gaan we 

toch maar op pad. 

We verzamelen voor het gebouw van het revalidatiecentrum Basalt aan de 

Wassenaarseweg. Als de klok aangeeft dat het inmiddels kwart voor zes is geweest, zijn 

er nog slechts 2 deelnemers die zich daar hebben gemeld. Ook de begeleiders zijn nog 

niet op het vertrekpunt aangekomen. Rien maakt zich wel een beetje ongerust, men zal 

het toch niet vergeten zijn?  Net voor zes uur komt er een andere deelnemer aan, die 

vertelt dat er een groep deelnemers en een paar begeleiders elders zijn gaan staan. In 

elk geval op een plaats die vanaf het officiële startpunt niet zichtbaar is. Even later zijn 

alle deelnemers en drie begeleiders verenigd en kunnen we op pad gaan. We hebben er 

vandaag ook nog een meefietsende gaste bij, zodat we met 10 personen op weg kunnen 

naar Rijnsburg. 

We rijden de Wassenaarseweg op en gaan bij het Museum Corpus rechtsaf naar het park 

Landskroon. Door het park komen we in de aan de Oude 

Rijn gelegen wijk van Oegstgeest. We volgen de weg 

langs de Rijn en komen dan bij de kruising met de 

Rijnzichtweg. Deze doorgaans erg drukke weg is deze 

keer wat rustiger en we kunnen dan ook met de hele 

groep in 1 keer oversteken. We passeren de in steen 

gehouwen, op zijn schop rustende Landman en 

volgende doorgaande weg naar het centrum van 

Rijnsburg tot we afbuigen naar de ingang van de 

bloemenveiling Flora. 

Bij de ingang voegen zich de  twee deelnemers uit 

Rijnsburg  bij de groep. Rien neemt contact op met het 

hoofd van de beveiliging van de veiling en deze 

begeleidt de hele groep naar een achteringang van de 

grote veilinghal. Na het stallen van de fietsen van de begeleiders en van onze gaste, 

gaan we de grote hal binnen. In de hal is de temperatuur een stuk minder hoog dan 

buiten en doet de airco zijn uiterste best om verhitting bij de bezoekers te voorkomen.  

De verwachting dat het er al druk zou zijn, wordt niet bewaarheid. Hoewel het publiek al 

vanaf 16: 00 uur al naar binnen mocht, is het rond half zeven nog erg rustig in de hal. 

Wel is een shantykoor uit Katwijk al druk in de weer met het ten gehore brengen van 

zeemansliederen. Er is een groot podium waarop muzikanten en zangers plaats hebben 

genomen. Voor het podium zijn voldoende stoelen voor de bezoekers. Op het moment 

dat wij binnen komen is nog slecht tweederde van de zitplaatsen in gebruik genomen. 

Zodra iedereen van onze groep wat gewend is ,kan ieder op eigen gelegenheid zich  door 

de hal gaan bewegen en genieten van mooie praalwagens die voorzien zijn van een keur 

aan soorten en kleuren van bloemen. Een aantap grote praalwagens die in de hal staan 

hebben elk een bepaald onderdeel van het thema van dit jaar namelijk “Pret”. Tientallen 

andere voertuigen zoals, auto’s, busjes en een paar grote touringcars  zijn  prachtig 

versierd . 

Als het shantykoor door het repertoire heen  is, komt een band en een paar zangeressen 

op het toneel, Zij brengen een serie bekende oude en nieuwe liederen te gehore.  



 

Inmiddels is de hal al wat voller geworden en leuk 

is te zien dat deze jaarlijkse happening, genaamd 

Flower Parade een uitje is en een plaats voor 

bewoners uit Rijnsburg en omgeving om elkaar 

weer eens te ontmoeten en onder het genot van 

een drankje en een hapje de contacten te 

hernieuwen. In de hal is het gezellig en hapjes en 

drankjes vinden dan ok gretig aftrek. Ook bestaat 

de gelegenheid om in de hal een fleurig boeket aan 

te schaffen of gratis in ontvangst te nemen. 

Enkelen van onze deelnemers maken daar dan ook 

graag gebruik van. Naast 

de bloemen is er ook nog 

een wagen met een 

combinatie van bloemen en 

diverse soorten fruit en 

groente.  

Hoewel we afgesproken 

hebben dat wij om 20:30 

uur weer terug zouden gaan naar Leiden, blijkt dat de meeste 

deelnemers in de anderhalf uur dat men in de hal heeft 

rondgereden, alle mooie praalwagens en auto’s wel hebben 

gezien. We besluiten dan maar om 20:00 uur te vertrekken. 

Nadat alle in de hal rondtoerende deelnemers verzameld zijn en 

ook de begeleiders weer paraat zijn, zorgt de beveiliging ervoor 

dat de grote deur van de hal geopend wordt en wij de hal kunnen 

verlaten. Twee deelnemers blijken al iets eerder huiswaarts te 

zijn gekeerd, zodat we met hetzelfde aantal naar Leiden kunnen gaan. 

Via een iets andere route door Oegstgeest waarbij we de parken Rhijngeest en Endegeest 

passeren, komen we via de Wassenaarseweg terug op ons verrekpunt voor deze tocht en 

gaat iedereen op weg naar huis.  
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 Foto’s Rien.  

 

Volgende Activiteit. 

Op donderdag 18 augustus staat de volgende tocht op het programma. Bij deelname 

door 5 of meer personen gaat deze rit door. We hebben voor de bestemming van deze 

tocht gekozen voor Woubrugge. Vanaf Leiderdorp gaan we door de Munniken-, Grote 

Doe- en Bospolder. We gaan door het dorp Hoogmade naar de oevers van de Wijde Aa 

en volgen het daarlangs lopende fietspad tot in Woubrugge waar we aan de oever van de 

Woudwetering onze koffie- en lunchpauze hebben. De terugweg gaat langs een iets 

andere route waarbij we ook nog door het Ghoybos komen. 

We verzamelen om 10:45 uur aan de voorzijde van het Alrijne ziekenhuis aan de Persant 

Snoepweg in Leiderdorp en vertrekken daar om 11:00 uur voor deze ongeveer 22 



kilometer lange tocht.  Opgave deelname voor 17 augustus via mailadres:  

rienrijk@gmail.com pf telefoon 071-5221936. 
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