Ook zeer geschikt voor
ALLEENSTAANDEN

Senioren Mobiliteit & Gezelligheid
ook in deze Corona-tijden

SENIOREN TOP-Tours
ten
rschrif
o
o
v
NA
CORO
ngste
e
r
t
s
r de
: onde
VEILIG

TOP-Zorg MOBIEL: gratis SeniorenVervoer
voor onze Donateurs op: Maandag - Dinsdag - Donderdag

incl. ophalen en thuisbrengen
Bezoek: WINKELS - BEDRIJVEN - KENNISSEN etc.
uw Scootmobiel of Rollator mag ook mee
We verzorgen ook
gratis ritje(s) naar de
PRIKLOCATIE in Alkmaar
Wij maken op uw verzoek
ook de afspraak voor u !
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CORONA-Maatregelen
Gevaccineerde Senioren bieden we nóg meer mogelijkheden !
Onze Senioren- hoe gezond ze ook mogen zijn - behoren tot
de risicogroep. Dus nemen wij alle mogelijke voorzorgen en
volgen strikt alle voorgeschreven maatregelen.
Dat is geen enkel probleem gezien onze
bij uitstek kleinschalige opzet
met kleinere groepjes.
Dat geldt met name voor het beperkte aantal deelnemers
aan onze ritten per Mini-Busje, of
voor individueel vervoer via ons bescheiden wagenpark.
Onze informatie-bijeenkomsten en de gezellige uitjes met
lunches en diners zijn uiteraard tijdelijk opgeschort.
Bovendien nemen we de 1,5 meter afstandsregels strikt in
acht, met extra aandacht voor niet-gevaccineerde Senioren
en hebben we voldoende mondkapjes beschikbaar.
We verzorgen ook gratis ritje(s) naar ALLE PRIKLOCATIES
Wij maken op uw verzoek ook de afspraak voor u !

SENIOREN TOP TOURS

Dit is het onderdeel van de Stichting Senioren TOP-Zorg dat
het besloten vervoer regelt van Begunstigers, Donateurs en
Deelnemers, die onze Stichting zonder winstoogmerk
steunen via een bescheiden maandelijkse bijdrage.

TOP staat voor onze doelgroep:

Thuiswonende
Oudere
Particulieren
			
Onze Mini-Busjes beschikken over een rolstoel en rollator,
terwijl eventueel ook een Scootmobiel vervoerd kan worden.
Wij richten ons in principe echter op nog actieve,
zelf-redzame Senioren die wij vooral gezelligheid en mobiliteit
bieden via uitjes, etentjes, dagtochten en bijeenkomsten.
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Maandag - Dinsdag - Donderdag
Volledige mobiliteit in Coronatijd:

Iedere Maandag, Dinsdag en Donderdag bieden we onze
donateurs tussen 10.00 en 17.00 uur kosteloos vervoer
aan voor maximaal 2 personen per huisadres, ongeacht
het doel of de bestemming. Met als enige voorwaarde
dat voor iedere afzonderlijke rit uw woonadres als vertrekpunt OF als eindbestemming fungeert.
Het gratis vervoer betreft alleen ritten die geheel binnen
de grenzen van uw gemeente en van de aangrenzende
gemeentes daarvan uitgevoerd kunnen worden.
U kunt via deze service dus gratis iedere medicus, firma,
speciaalzaak, kennis of welke bestemming dan ook
bezoeken. U mag deze gratis service ook gebruiken om
familieleden of kennissen te laten ophalen en thuisbrengen voor een bezoekje aan u, op uw eigen woonadres!
Dus: vervoer voor alles dat mag binnen de Coronaregels.

Gezelligheid & Vermaak

RITJES met extra ommetje: naar de Zee of langs de Bollen.
UITJES: varen in een open tuindersboot door Langedijk
Als het niet al te druk is, maken we op uw verzoek allerlei leuke korte ‘ommetjes’ en toeristische ritjes door de
omgeving. We bieden OOK een gevarieerd programma
met ‘Corona-Uitjes’ na al die stille maanden thuiszitten.
Dat wordt nóg leuker als de terasjes weer open mogen.
Zodra de restaurants weer open mogen hervatten we
ook de gezellige lunches en diners voor onze donateurs.

Doktersbezoek met begeleiding, of
SPOEDRITTEN - OOK ‘S NACHTS

Niet voor ritten die medische begeleiding vereisen!
Vervoer voor dit soort ritten is in principe geheel gratis,
zoals gebruikelijk. Op uw verzoek kunt u ook om een
volledige begeleiding door een van onze vrijwilligers
vragen. Zie onze andere TOP-Zorg Brochure (pagina 4).
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Alleen geldig tijdens de CORONA-PERIODE

3 dagen per week

Volledige Mobiliteit & Gezelligheid
Tarieven & Prijzen
Stichting Senioren TOP-Zorg & Senioren TOP TOURS

Donateurs

D

]

Proefmaand: € 5
daarna: € 30 per maand
Recht op kostenloos vervoer via TOP-Zorg Mobiel op
Maandag - Dinsdag - Donderdag van 10.00 - 17.00 uur
Inclusief (soms) die korte leuke ommetjes zoals elders beschreven

Huisgenoot-Donateur € 2,50 / daarna 15 per maand
Zelfde rechten als donateurs
Per maand opzegbaar

Speciaal georganiseerde CORONA-UITJES en -ACTIVITEITEN:
Per gezellige ochtend of middag: € 5 per persoon
Stichting Senioren TOP-Zorg
Bestuursbureau:

Reiger 65, 1722 DS
Zuid-Scharwoude
Mobiele telefoon !
De chauffeur van uw MiniBusje moet u continu kunnen bereiken tijdens het gratis vervoer, de
uitjes en de dagtochten om u over
onverhoopte vertragingen of gewijzigde vertrektijden te kunnen
informeren!

Tel. 072 534 8851
www.seniorentopzorg.nl
email: info@srtopzorg.nl
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Senioren TOP -Tours
Touringcar Activiteiten

U dient daarom over tenminste een
even simpele als goedkope
‘SeniorenTelefoon’ te beschikken.

Buys Ballotstraat 11 - 1704 SK
HEERHUGOWAARD
Tel. 072 534 8852

Die hebt u vast al lang in bezit?
Brochure maart 2021
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