
Aalsmeer: De bloemenveiling Aalsmeer   Eerst even bellen, 
want de veiling van de bloemen is soms erg vroeg, kom je 
daarna, is er niets meer aan. Zie www.floraholland.com 
Ritprijs € 100,00  
 
 

 

    Alphen a/d Rijn: Avifauna Zie www.avifauna.nl     
    Vogelpark, speeltuin, roofvogelshow.             
    Ritprijs € 60,00  

 
 

 

Delft: Een rondvaart door de Delftse Grachten. De rolstoelen kunnen tot 
aan de boot, daarna worden de cliënten overgetild in de normale bootstoelen. 
Dit wordt voor je gedaan.  
De rondvaart kost € 6,75 p.p.  Als je op donderdagen gaat, kun je de markt, 
met daarbij de bekende bloemenmarkt langs de grachten meepikken.  En ook 
is dan de visafslag open. Zie www.rondvaartdelft.nl  
Ritprijs: € 56,00 

 

 

 

 

Delft: De Porceleijne Fles in Delft (Delfts Blauw Aardewerk) 

Neem een kijkje bij het beschilderen en/of bezoek de expositie. 
Zie:  www.royaldelft.nl  
Ritprijs € 56,00 

 
          
 

Delft: De Markt – winkelen,bij Bill Clinton poffertjes eten, kerkbezoek 
Op donderdag is er de uitgebreide weekmarkt met langs de grachten de 
bloemenmarkt.  Ritprijs € 56,00 

 
 
 
 

 
Den Haag: Clingendael, Japanse Tuin  

Voor de Voor- en Najaarsopening zie 
www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Japanse-tuin.htm 
Ritprijs: € 48,00 
 

 
 
 
 

http://www.floraholland.com/
http://www.avifauna.nl/
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http://www.royaldelft.nl/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Japanse-tuin.htm


Den Haag: rondvaart met stichting de Ooievaart vanaf de Bierkade.  
Rondvaart over de Haagse grachten, maar ook over de Vliet en naar 
Zoetermeer. (Boerderij ’t Geertje) 
Zie www.ooievaart.nl 
Ritprijs: € 46,80 
 
 

 
 

Den Haag: wandeling langs Boulevard, evt. visje eten bij Simonis 
Ritprijs: € 54,00 
 
 

 

Den Haag: Louwman Museum (Automobiel museum)   
Fantastische collectie oude en zeer klassiek auto’s 
Zie www.louwmanmuseum.nl. 
Ritprijs: € 48,00 
 
 

 
 

 
Den Haag: Omniversum .  
Grootbeeldfilmtheater met scherm in de vorm van een koepel. 
Scherm is zo groot als een half voetbalveld. U zit er middenin ! 
Zie www.omniversum.nl 

 Prijs: € 49,20 
 
 

 
Den Haag: Panorama Mesdag   
Het grootste schilderij van Nederland helemaal om u heen. 
Zie: www.panorama-mesdag.com 
Ritprijs: € 43,20 
 
 
 

 
Den Haag: Sea-Life.  
4000 (zee)dieren in 45 aquaria. 
Zie: www.visitsealife.com  
Ritprijs: € 54,00 

 
 
Drimmelen: Rondvaart door de Biesbosch 
Het Nationaal Park de Biesbosch is een uitzonderlijk natuurgebied , vanwege zijn 
uniek landschap, brede en smalle kreken, spaarbekkens voor de 
drinkwatervoorziening en natuurlijk de bevers. 
Zie: www.zilvermeeuw.nl 
Ritprijs:€ 218,40 

http://www.ooievaart.nl/
http://www.louwmanmuseum.nl/
http://www.omniversum.nl/
http://www.panorama-mesdag.com/
http://www.visitsealife.com/
http://www.zilvermeeuw.nl/


Hazerswoude: theetuin ’t Woutje.   
Het Venetië van Zuid-Holland . 
Rondwandelen en genieten van een High Tea. 
Zie: www.wouttuinen.nl 

Ritprijs: € 42,00 
 

 
 
 
Hoek van Holland: wandeling langs de boulevard.  
Ritprijs: € 88,.80 
 
 
 

Den Hoorn (direct achter Delft) : Druivenkwekerij Nieuw Tuinzicht.   
Biologische druivenkwekerij. 
Diverse arrangementen bespreekbaar.  
Zie: www.druivenkwekerij.nl 
Ritprijs: € 53,68 
 

 
 
 
 
Leerdam: rondvaart op riviertje de Linge   
Langs o.a. prachtige boomgaarden. 
Zie: www.rederijleerdam.nl 
Ritprijs: € 166,40 
 
 
 
 

 
Lisse: De Keukenhof   
Zie: www.keukenhof.nl  
Ritprijs € 90,00 
 

 
 

 
Maasland: Museum de Schilpen, ga terug in de tijd naar kruidenierszaken in 
de 19e en 20e eeuw. 
Zie www.schilpen.nl  
Ritprijs: € 72,00 
 
 

 
Monster: Themapark de Westlandse Druif 
Rondleidingen, horeca-paviljoen, geschiedenis van de druif. 
Zie: www.westlandsedruif.nl 
Ritprijs: € 81,60 
 

http://www.wouttuinen.nl/
http://www.druivenkwekerij.nl/
http://www.rederijleerdam.nl/
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Oosterhout: Museum Oud Oosterhout – miniatuurstadje met prachtig binnenmuseum.  
Ga terug naar de jaren 1900-1950 . Zie www.brabantsmuseumoudoosterhout.nl  
Ritprijs: € 194,40 
 
 

Oudewater: De stad van Swiebertje: Oudewater. Buiten het 
centrum parkeren en vervolgens langs de smalle grachtjes en 
leuke huisjes (waarvan enkele opengesteld ) wandelen. Ook 
bezoek aan de Heksenwaag mogelijk. Volop gelegenheid iets te 
gebruiken. Zie voor alle mogelijkheden : www.heksenwaag.nl 
Ritprijs € 84,00 

 
 
 
Rotterdam: Herinneringsmuseum Akropolis.  Het herinneringsmuseum omvat 
spullen, afbeeldingen, geuren, geluiden en documentatie uit de afgelopen 
eeuw. Er zijn compleet ingerichte ‘stijlkamers’ uit vervlogen jaren. De oude 
hout-, kolen-, petroleum-, gas- en elektriciteitskachels en fornuizen, de oude 
radio’s en televisies, het is er allemaal en nog veel meer. Zie: 
http://www.stichtinghumanitas.nl/site/index.php?option=com_content&view
=article&id=154%3Aherinneringsmuseum-akropolis&catid=47&Itemid=59 
Ritprijs: € 45,60 

 
 

Rotterdam: De pannenkoekboot naar Kinderdijk. Voor rolstoelen 
alles gelijkvloers op het benedendek. Zie voor arrangementen: 
www.pannenkoekenboot.nl 
Wel reserveren want er kunnen max. 6 rolstoelen op de boot mee. 

                                                       Ritprijs € 65,00  
 
 

 
Rotterdam: Diergaarde Blijdorp  
Zie www.diergaardeblijdorp.nl  
Ritprijs: € 59,00 
 
 
 
 
 

 
Schiphol: Vliegtuigen spotten (kijken) met evt. lunch onderweg. 
Ritprijs: € 91,20 
 
 

 
 

 
 

Schoonhoven: Goud, zilver en klokkenmuseum.  
www.zilvermuseum.com   
Ritprijs € 90,00 
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Schoonhoven: Met de pont over de Lek bij Schoonhoven, 
stukje langs de rivier rijden (Op de dijk !!) , bij Bergstoep de 
volgende pont terug, = totaal € 109,00  Aan de overzijde van 
de pont bij Schoonhoven ligt het Veerhuis, alwaar e.e.a. te 

gebruiken is.  Is een leuke rit, door oud Hollandse polders , 
langs uiterwaarden, de rivier en je passeert halverwege de 
grote sluis.  
Ritprijs: € 102,00 + 2 x pont a € 3,50 = totaal € 109,00 

 
 
 
Utrecht: Speelgoed en Pierementenmuseum. 
 www.museumspeelklok.nl  
Ritprijs: € 146,40 
 
 
 

 
 

Voorhout: Een ritje bollenvelden met als uitgangspunt 't Soldaatje in 
Voorhout. 
Eerst even bellen met ’t Soldaatje , dan gaat men speciaal voor je open.  
Zie: www.hetsoldaatje.nl 
Ritprijs tussen de € 85,00 en € 90,00 
 

 
 

Warmond: Rondvaart over de Kagerplassen. 
Sfeervolle dorpjes worden afgewisseld met 
groene natuurgebieden. Een aanrader ! 
Zie: www.rederijvanhulst.nl 
Ritprijs:  € 60,00 
 

 
 
Wassenaar: Pannenkoekenboerderij Meyendel. Wandeling en lunch.  
Zie www.meyendell.nl 
Ritprijs: € 50,40 
 
 
 
 
 
 

 Zoetermeer: Westerpark , wandeling met lunch of High Tea 
In Bowling Westerpark. Met terras aan het water.  
Zie: www.zoetermeer.nl  en www.bowlingwesterpark.nl 
Ritprijs: € 17,00 
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Zoetermeer: Rondleiding Oud Zoetermeer/Dorpsstraat, bezoek aan de 
Zoetelaer. 
Zie: www.dezoetelaer.nl 
Ritprijs: € 17,00 
 

 
 
 
 
Zoetermeer: Boerderij ’t Geertje , biologische 
boerderij, met een diversiteit aan 
mogelijkheden. 
Zie www.hetgeertje.nl 
Ritprijs: € 17,00 
 
 
 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van uitstapjes, welke georganiseerd kunnen 
worden door de diverse afdelingen van de Woonzorgcentra. 
 
Heeft u zelf een leuke suggestie ? Belt u dan naar de Planning van Roltours voor 
nadere informatie, zoals een indicatieve prijs,  mogelijke data, enz. 
 
De Planning van Roltours is aanwezig in Verpleeghuis Vivaldi op: 
maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
 
De genoemde ritprijzen zijn gebaseerd op een retour, waarbij de chauffeur als 
begeleider meegaat. 

Voor alle duidelijkheid:  
 
1X rijden naar bestemming en 1X terugrijden naar het woonzorgcentrum. 
 

 Uitstapjes buiten Zoetermeer 

     € 1,20 per kilometer, per bus 

     ongeacht het aantal inzittenden. (max. 5 kleinere rolstoelen of 4 normale   

     rolstoelen) 

     Bij 5 rolstoelen is er nog maar plaats voor 2 begeleiders. 

 

 Uitstapjes binnen Zoetermeer 

     € 17,00 per bus per uitstapje 

     ongeacht het aantal inzittenden. (max. 5 kleinere rolstoelen of 4 normale    

      rolstoelen) 

     Bij 5 rolstoelen is er nog maar plaats voor 2 begeleiders. 

http://www.dezoetelaer.nl/
http://www.hetgeertje.nl/


De genoemde prijzen zijn exclusief evt. toegangsprijzen en consumpties. 
 
Wij werken alleen met vrijwilligers, vandaar dat wij de ritten tegen kostprijs 
kunnen aanbieden. 
 
De Stichting Roltours is niet aansprakelijk voor onduidelijkheden op de 
genoemde websites, noch voor de eventuele consequenties daarvan. 
 
Wij wensen u vele genoeglijke ritten ! 
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