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UITJES - UIT ETEN - WINKELEN - SENIOREN-ZONDAGEN
DAGTOCHTEN - AUTO-VAKANTIES & REIZEN per MINIBUS

met gratis vervoer - incl. ophalen en thuisbrengen

S E N I O R E N  T O P  T O U R S

T O U R I N G C A R S  &  M i n i B u s j e s

Op s tap  met
onze 

OF LIEVER PER EIGEN AUTO ?

Ook zeer geschikt voor
ALLEENSTAANDEN

Senioren Mobiliteit & Gezelligheid
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CORONA-Maatregelen
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 aantal deelnemers aan de 
uitjes en dagtochten per Mini-Busje,

onze informatie-bijeenkomsten
en de lunches en diners.

Bovendien nemen we de 1,5 meter afstandsregels
strikt in acht en hebben we voldoende mondkapjes

beschikbaar

S E N I O R E N  T O P  T O U R S
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:

T h u i s w o n e n d e

O u d e r e

   P a r t i c u l i e r e n

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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Iedere Maandag en Vrijdag bieden we onze donateurs 
een hele middag kosteloos vervoer aan voor maximaal 2 
personen per rit, ongeacht het doel of de bestemming. 
Het aanbod geldt van 14.00 - 17.00 uur, met als enige 
voorwaarde dat voor iedere afzonderlijke rit uw woon-
adres of onze showroom als vertrek- OF als bestemming 
fungeert. Het geldt ook voor een bezoek aan info-lunches 
met introducés op maandag én voor de diners op vrijdag.

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 be-
zoeken, als u die afspraak op maandag- of vrijdagmiddag 
kan maken. U mag deze gratis service ook gebruiken om 
familieleden of kennissen te laten ophalen en thuisbren-
gen voor een bezoekje aan u, op uw eigen woonadres!

Doktersbezoek met begeleiding, of
SPOEDRITTEN - OOK ‘S NACHTS
Niet voor ritten die medische begeleiding vereisen!

Uitsluitend Donateurs mogen ons in bijzondere gevallen 
vragen om een individuele rit, al dan niet met begelei-
ding van één van onze SeniorenBegeleiders. We zijn via 
een speciaal telefoonnummer dag- en nacht bereikbaar 
voor dergelijke bijzondere en/of spoedeisende verzoeken.
Geef ook aan of de SeniorenBegeleider u continu moet 
begeleiden, of dat het alleen om het vervoer gaat.

Vervoer voor dit soort ritten is in principe geheel gratis, 
zoals gebruikelijk, maar per rit wordt een bescheiden 
bedrag aan uitrukkosten in rekening gebracht.
Voor continue begeleiding (eventueel met verslag van 
het gesprek met de arts of therapeut aan uw familie), 
wordt een bescheiden uurtarief berekend. Zie prijslijst.

2x per week: Gratis Vervoer Middagje
Uw mobiliteit staat bij ons centraal
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Iedere Maandag organiseren we van 12.00 - 14.00 uur, 
een korte voorlichtingsbijeenkomst in onze gemoedelijke 
showroom voor een uitvoerige toelichting op de komen-
de Uitjes, Dagtochten en Auto- en MiniBus-Vakanties en 
op de overige TOP-Zorg activiteiten, onder het genot van 
een kopje koffie met wat lekkers erbij.

U mag deze genoeglijke bijeenkomsten samen met een 
introducé net zo vaak bijwonen als u wilt, omdat we we-
kelijks nieuwe uitjes en bestemmingen bekendmaken.
U kunt op eigen gelegenheid naar de showroom komen, 
maar op verzoek wordt u gratis opgehaald en thuisge-
bracht door ons TopTours Minibusje. U ontmoet er ook
andere gezellige Senioren en u kunt er nieuwe kennissen 
opdoen of uw reisgenoten leren kennen.

Lekker en uitgebreid Lunchen
Rond lunchtijd verzorgen we nabij de showroom een 
uitgebreide lunch met een scala aan gezonde lekkernijen, 
als welkome aanvulling op lunches en warme maaltijden 
waaraan ouderen zelf soms te weinig tijd besteden.
Op de 1e maandag van de maand is de lunch zelfs gratis!

Showroom & Informtie-centrum
Onze showroom biedt uitgebreide faciliteiten voor dia- 
en filmshows over dagtochten en droomreizen in een 
sfeervolle omgeving. En wie zou u nu beter over al die 
tripjes kunnen informeren dan onze reisleider/chauffeurs.
U vindt op onze uitgebreide leestafel met reisinformatie 
ook alle bekende actuele weekbladen en tijdschriften om 
door te lezen. Onze showroom beschikt over allerlei faci-
liteiten en PC’s met internet om uw tijd gezellig en nuttig  
door te brengen in afwachting van uw gratis vervoer.

Vooraf aanmelden noodzakelijk, introducés welkom!
U dient zich vooraf aan te melden: uiterlijk vrijdagmiddag!

1x per week: Programma-Info & Lunch
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KOFFIE of THEE DRINKEN in .......... 
Meestal op woensdagen

Ochtend-Programma
Op eigen gelegenheid of via gratis 
TOPZORG-Mobiel naar het vertrek-
punt in Heerhugowaard/Langedijk

09.30 - 10.00 Koffie & Koekje

10.00 - 10.45 Toeristische route

10.45 - 12.00 Bestemming Bereikt:
  Programma afhankelijk
  van soort bestemming

12.00  - 12.30 Terug naar uitvalsbasis

Lekker Lunchen?
12.30 - 14.30 Gezellige lunch op de
  uitvalsbasis voor de 
  deelnemers aan het 
  ochtend- of middagritje

13.15 - 13.45 TOPZORG-Mobiel:
Rondje(s) Thuisbrengen of Ophalen

Middag-Programma
14.30 - 15.15 Toeristische Route

15.15 - 16.30 Bestemming Bereikt:
  Programma afhankelijk
  van soort bestemming

16.30 - 17.00 Terug naar uitvalsbasis

17.00 - 17.30 Thee of frisje

17.30 - 20.00 TOPZORG-Mobiel:
Rondje(s) Thuisbrengen of Ophalen

SeniorenDiner: Betaalbaar & Gezond
18.00 - 19.30 Gezellig samen dineren
 Hollands, Italiaans, Chinees/Indisch of
 Wijn & Kaas proeverij, Barbeque etc.

Uitjes naar b.v. Volendam, 
Monnickendam of Edam

zo nu en dan ook eens
varen door het

‘Rijk der 1000 Eilanden’
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KOFFIE of THEE DRINKEN in .......... 
Tenminste éénmaal per week rijden we met onze Mini-
Busjes ‘s morgens en/of ‘s middags naar een gezellig 
café/restaurant op een mooie plek of in een leuk oud 
stadje, of bezoeken we bezienswaardigheden of evene-
menten van de meest uiteenlopende aard in de wijde 
omgeving. 

Het uiterst gevarieerd programma wordt maandelijks ge-
publiceerd in ons maandblad ‘Over de Top’, dat we onze 
donateurs op verzoek toezenden, of zie onze internetsite.

Voor het ochtend- en middagprogramma kan afzonderlijk 
worden ingeschreven, maar combineren tot één compleet 
dagje uit kan ook erg leuk zijn, want meestal zijn onze  
ochtend- en middag-bestemmingen totaal anders.

Lekker Lunchen?
Tussen het ochtend- en middag-uitje wordt gelegenheid 
geboden tot betaalbaar lunchen op vrijwillige basis, met 
ruime keuze uit gevarieerde lekkernijen.
De lunch kan zowel als afsluiting van het ochtendritje als 
begin van het middagritje worden beschouwd.

Hapje eten: SeniorenDiner?
Bij voldoende belangstelling volgt nog een SeniorenDiner: 
een ‘eenvoudige maar voedzame maaltijd’, als gezellige 
afsluiting van zo’n leuk dagje. Vooraf apart te bestellen.

Ophalen en thuisbrengen
Voor Donateurs van de Stichting Senioren TOP-Zorg die 
in Heerhugowaard of Langedijk wonen en niet zelf naar 
de opstappunten willen of kunnen komen, is ophalen en 
thuisbrengen via Topzorg Mobiel gratis. (Zie elders).

Suggesties van de Senioren zelf voor uitjes zijn altijd welkom!
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SENIORENSOOS
Iedere woensdag

Ochtend-Programma
09.00 - 09.45 TOPZORG-Mobiel:

Rondje(s) Thuisbrengen of Ophalen

09.30 - 10.00 Koffie & Koekje

10.00 - 12.00 Soos-activiteiten
  Klaverjassen, Bridge
  Drives, Lezingen en/of
  Internet-activiteiten of
  uitleg, desgewenst 
  geheel samen met een
  SeniorenBegeleider.
  Leestafel
 
 Lekker uitgebreid Lunchen?
12.30 - 14.30 Gezellige lunch, samen 
  met de deelnemers aan 
  ochtend-/middag-uitjes

13.15 - 13.45 TOPZORG-Mobiel:
Rondje(s) Thuisbrengen of Ophalen

Middag-Programma
14.30 - 16.30 Soos-activiteiten
  Bingo, Lezingen en/of
  Internet-activiteiten of
  uitleg, desgewenst 
  geheel samen met een
  SeniorenBegeleider.
  Leestafel

17.00 - 17.30 Thee of frisje

17.30 - 20.00 TOPZORG-Mobiel:
Rondje(s) Thuisbrengen of Ophalen

SeniorenDiner:
Betaalbaar & Gezond

18.00 - 19.30 Gezellig samen dineren
 Hollands, Italiaans, Chinees/Indisch of
 Wijn & Kaas proeverij, Barbeque etc.
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Op de woensdagochtend en -middag zetten we meestal 
extra veel gratis vervoer in voor ophalen en thuisbren-
gen van de deelnemers aan de Koffie- en Thee-uitjes.
U kunt daar volop van meeprofiteren, ook zonder aan de 
uitjes zelf mee te doen, door gratis snel en gemakkelijk 
het SeniorenSoos-Programma bij te komen wonen.

SeniorenSoos
Terwijl de deelnemers aan onze uitjes per busje allerlei 
mooie routes rijden en leuke bestemmingen bezoeken, 
biedt de SeniorenSoos de gelegenheid om mee te doen 
aan Klaverjas- of Bridgedrives en Bingomiddagen.
Met 5 winnende (gratis) Bingokaarten hebt u recht op 
1x gratis lunchen!

Onhandig of onervaren met Internet?
Samen met de aanwezige TOP-Zorg SeniorenBegeleiders 
kunt u gratis gebruik maken van onze PC’s met internet 
voor Telebankieren om uw betalingen te verrichten, of 
om samen op internet het aanbod van leveranciers van 
de meest uiteenlopende spullen of levensmiddelen te 
vergelijken, om die vervolgens bij de betrouwbaarste en 
goedkoopste firma te bestellen en thuis te laten bezorgen.
Het assortiment van ‘gewone winkels’ wordt steeds kleiner!

Lekker Lunchen?
Tussen het ochtend- en middagprogramma van de uitjes 
en de SeniorenSoos, wordt gelegenheid geboden tot 
betaalbaar lunchen op vrijwillige basis, met ruime keuze 
uit gevarieerde lekkernijen.

Hapje eten: SeniorenDiner?
Bij voldoende belangstelling volgt nog een SeniorenDiner:
een ‘eenvoudige maar voedzame maaltijd’ als gezellige 
afsluiting van zo’n leuk dagje. Vooraf apart te bestellen.

1x per Week: SeniorenSoos 
Valt altijd samen met de Koffie- en Thee-uitjes op woensdag

Paasbrunch & Eieren zoeken - Sinterklaas - Kerstdiner
Erg gezellig voor alleenstaanden of echtparen zonder familie.
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Avondje Uit Eten
Meestal op vrijdagen

14.00 - 17.00 Gratis vervoer!
Op eigen gelegenheid of via gratis 
TOPZORG-Mobiel naar het vertrek-
punt in Heerhugowaard/Langedijk.
Ophalen vanaf NS-station kan ook.

17.00 - 18.00 Koffie/Thee/Frisje 
  in de wachtkamer

17.30 - 18.00 Ritje(s) naar het diner
  per Mini-Busje

18.00 - 19.30 SeniorenDiner met de
  Gastheer/Begeleider

19.30 - 20.00 Per Mini-Busje terug  
  naar huis of naar de 
  uitvalsbasis voor een
  Afterdinnerkoffie.

Na de koffie: Vervoer via TOPZORG 
  Mobiel naar huis of
  naar NS-station HHW.
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Avondje Uit Eten?
Gezellig samen dineren in allerlei bekende en onbekende 
restaurants in de wijde omgeving, in goed gezelschap.

Ook heel geschikt voor alleenstaanden

Iedere vrijdag - ná het middagje gratis vervoer-  gaan we
met éen of twee kleinere groepjes Senioren gezellig uit 
eten in de leukste en lekkerste restaurants in de wijde 
omgeving. Ook op afgelegen landelijke locaties die voor 
Senioren normaliter niet zo gemakkelijk bereikbaar zijn.

We gaan ervan uit dat onze Senioren voor het bezoek 
aan de restaurants liever geen gebruik maken van eigen 
vervoer. Vanuit Heerhugowaard of Langendijk rijdt u met 
ons gratis vervoer na een drankje op de uitvalsbasis naar 
het diner. Ophalen vanaf NS-station HHW kan ook altijd.

De chauffeur van ons Mini-Busje verzorgt uw transport 
op en neer naar het restaurant, en fungeert tevens als 
gastheer die er voor zorgt dat alles vlekkeloos verloopt.
Bij overtekening wordt zo nodig een extra busje ingezet, 
of er wordt op korte termijn een extra datum geregeld.
Het kan wel eens voorkomen dat u als enige deelnemer 
samen met de chauffeur/seniorenbegeleider uit eten 
gaat, want in principe gaat zo’n avondje altijd door!

De restaurants worden, samen met een prijsindicatie van 
de zeer afwisselende menu’s of de à la Carte gerechten,
tijdig gepubliceerd in ons maandblad ‘Over de Top’, dat 
we onze donateurs op verzoek toezenden. Uiteraard is 
een en ander ook geheel op onze internetsite te vinden.
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SeniorenZondagen

Winkelen op zondag in Alkmaar
inclusief Lunch of Diner

Altijd op zondagen

1e Rit met eventueel lunchen
Op eigen gelegenheid of via gratis 
TOPZORG-Mobiel naar het vertrek-
punt in Heerhugowaard/Langedijk

11.00 - 11.30 Koffie & Koekje in de
  wachtkamer

11.30 - 12.00 Ritje naar Alkmaar,
  naar de Paardenmarkt

12.00 - 14.00 Shoppen in Alkmaar
14.00 - 15.00 Eventueel betaalbaar
  lunchen (Reserveer!)

15.00 - 15.30 Busje terug naar huis
  via TOPZORG-Mobiel
  of naar de uitvalsbasis.

2e Rit met eventueel dineren
Op eigen gelegenheid of via gratis 
TOPZORG-Mobiel naar het vertrek-
punt in Heerhugowaard/Langedijk

14.00 - 14.30 Koffie & Koekje in de
  wachtkamer

14.30 - 15.00 Ritje naar Alkmaar,
  naar de Paardenmarkt

15.00 - 17.00 Shoppen in Alkmaar
17.00 - 18.30 Eventueel 3-gangen
  diner (Reserveer!!!)

18.30 - 19.00 Busje terug naar huis
  via TOPZORG-Mobiel
  via de uitvalsbasis voor
  een Afterdinnerkoffie.
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SENIORENZONDAGEN (1)
Winkelen op zondag in Alkmaar

Met of zonder lunch of diner
Wij nemen uw eigen Scootmobiel ook mee!

Tenminste tweemaal per maand rijden we met onze 
Mini-Busjes op zondagochtend en/of zondagmiddag naar 
het gezellige oude centrum in Alkmaar, waar alle grote 
en kleine winkels op zondag altijd gewoon open zijn.

We maken 2 aparte ritten: een vroege rit met mogelijk-
heid om gezellig te lunchen op een terrasje of in één van 
de vele leuke restaurants in het centrum, en een 2e rit 
wat later in de middag, met tot afsluiting een heerlijk 
3-gangen keuze-diner (vlees of vis) voor slechts € 16,50 
(tijdig reserveren absoluut nodig).

Donateurs van de stichting Senioren TOP-Zorg worden 
mét hun boodschappen en eventuele Scootmobiel e.d. 
kosteloos thuis opgehaald en weer thuisgebracht.

‘s Zomers aangevuld met 
zondagjes varen in het

RIJK der 1000 EILANDEN

met LUNCH
op gezellig terras aan het water
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SeniorenZondagen
Wandelen of Varen op zondag

of Excursies & Museumbezoek e.d.
met of zonder Lunch

1e Rit met eventueel lunchpakket
Op eigen gelegenheid of via gratis 
TOPZORG-Mobiel naar het vertrek-
punt in Heerhugowaard/Langedijk

10.00 - 10.30 Koffie/Koekje, soms: 
  Lunchpakket samen-
  stellen in wachtkamer

10.30 - 11.00 Busrit* naar startpunt
11.00 - 13.00 Wandelen, Varen of
  Excursie/Museum e.d.
  Lunch: Restaurant, of
  - Lunchpakket opeten
13.00 - 14.00 Busrit*via wachtkamer
  terug naar huis

Ochtend- en Middagprogramma
combineren mag altijd

2e Rit met eventueel lunchpakket
Op eigen gelegenheid of via gratis 
TOPZORG-Mobiel naar het vertrek-
punt in Heerhugowaard/Langedijk

12.00 - 12.30 Koffie/Koekje, soms:
  Lunchpakket samen-
  stellen in wachtkamer

12.30 - 13.00 Busrit* naar startpunt
13.00 - 15.00 Wandelen, Varen of
  Excursie/Museum e.d.
  Lunch: Restaurant, of
  - Lunchpakket opeten
15.00 - 16.00 Busrit*via wachtkamer
  terug naar huis
Aansluitend of uitsluitend:
16.00 - 18.30 Aperitief, Koud Buffet
  (luxueus smullen) en 
  Afterdinnerkoffie.
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SENIORENZONDAGEN (2)
Wandelen of Varen op zondag

of Excursies, Museumbezoek e.d. 
Met of zonder lunch & Koud Buffet

Afhankelijk van het seizoen en de weersvoorspellingen 
verzorgen we op de resterende zondagen 2x per maand 
korte wandel- of vaartochten door mooie gebieden in de 
wijde omgeving, al dan niet met bezoek aan evenemen-
ten en musea, of met leuke excursies. Senioren die niet 
te ver of te lang willen wandelen, kunnen zich meestal 
goed vermaken op het terras of in het leuke restaurant 
dat ter plaatse als uitvalsbasis voor de activiteiten dient.

De ochtend- en middag-activiteiten of bestemmingen 
zijn soms heel verschillend: deelname aan zowel het 
ochtend- als middagprogramma is altijd toegestaan.

Donateurs van de stichting Senioren TOP-Zorg worden 
kostenloos thuis opgehaald en weer thuisgebracht.

*Inhaken/deelnemen per eigen auto is altijd mogelijk.

‘s Zomers: zondagjes varen in het
R I JK  de r  1000  E I LANDEN

met LUNCH
op gezel l ig terras aan het water
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Tenminste éénmaal per maand, meestal op dinsdag en/of
donderdag, bieden we een volledig verzorgd dagtocht  
aan naar de toeristische bestemmingen in de noordelijke 
provincies van ons land, niet al te ver van huis.

Bij overtekening wordt de dagtocht zo nodig in dezelfde 
maand enkele malen herhaald.

Dagtochten kunnen varieren van een tochtje naar b.v. 
Giethoorn met vaartocht, een tochtje rond de Zuiderzee 
langs oude stadjes als Stavoren en Makkum, of langs de 
IJssel, over de Veluwe en de Posbank, langs de Vecht 
of naar een Safaripark, dierentuin of welke toeristische 
bestemming dan ook. Uw suggesties zijn ook welkom!

Uiteraard kan er geluncht en gedineerd worden in leuke 
restaurants, meestal op bijzondere toeristische locaties.
De chauffeur/reisleider fungeert bovendien als Senioren-
Verzorger bij eventuele lichte handicaps van deelnemers.

Vanuit Heerhugowaard of Langedijk is via de TOPZORG 
Mobiel service onze uitvalsbasis gemakkelijk te bereiken.
Ophalen vanaf NS-station HHW is ook altijd mogelijk.

De uitjes beginnen meestal rond 09.00/09.30 uur vanuit 
onze uitvalsbasis in Heerhugowaard, en kunnen uitlopen 
tot in het begin van de avond. Uiteraard zorgen we er 
ook voor dat u na afloop weer veilig thuiskomt.

Aan de dagtochten kan ook per eigen auto deelgenomen 
worden, vervoer via onze Mini-Busjes is echter altijd 
kosteloos, zoals gebruikelijk. Eventuele entreegelden en 
alle consumpties komen voor eigen rekening.

DAGTOCHTEN: door heel Noord-Nederland
Alleenstaanden ook welkom

Afrekenen van consumpties kan OOK vlot en gemakkelijk via onze handige 
persoonlijke Consumptiekaarten. Toelichting: zie pagina 26.
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Bioscopen in:
Alkmaar - Schagen - Heerhugowaard

Theatervoostellingen & Concerten
in Alkmaar - Zaandam - Purmerend
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AVONDJE Schouwburg of Bioscoop
Eénmaal per maand bieden we een avondje uit aan met 
Schouwburg, Theater, Muziek of Bioscoopvoorstelling.
De kleine groepjes senioren worden thuis opgehaald en 
weer thuisgebracht door onze Mini-Busjes, waarbij de 
Chauffeur-SeniorenBegeleider de voorstelling ook zelf 
bijwoont. U wordt dus volledig begeleid, van uw voor-
deur tot op de stoel in de zaal, en bij het regelen van uw 
pauze-drankje. Dat is in theaters tegenwoordig gratis in 
de toegangsprijs inbegrepen, evenals de garderobe.
Een ideale en gezellige aanpak voor alleenstaanden of 
Senioren die ‘s avonds liever niet alleen op stap gaan.

Voor populaire voorstellingen en uitvoeringen moeten de 
plaatskaarten lang tevoren besteld en betaald worden.
Dat wordt geheel door ons verzorgd. Het is dus wél 
zaak om u tijdig aan te melden, want van een herhaling 
op een andere datum in een van de theaters of locaties 
in de wijde omgeving kan vaak geen sprake zijn, gezien 
de volle agenda van de meeste rondreizende artiesten en 
toneel- of muziekgezelschappen.

Dat ligt iets makkelijker voor bioscopen, die steeds 
populairder lijken te worden, ondanks de grote televisie-
schermen in vele huiskamers, en de recente speelfilms 
die commerciële TV-zenders frequent uitzenden.
Maar het ‘beleven’ van een bioscoopfilm met allerlei 
spectaculaire speciale effecten en stereogeluid via de 
meest moderne technische snufjes is toch nog steeds 
iets heel anders dan thuis een film op de TV bekijken.

In Noord-Holland zijn onverwacht veel goede amateur-
gezelschappen actief op het gebied van Operette, 
Toneel en Muziek-uitvoeringen. Wij schromen niet om 
deze vaak boeiende, maar ook betaalbare voorstellingen, 
regelmatig in ons programma op te nemen.
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4 dagen Eifel-Moezel-Sûre
Do t/m Zo in 2022

in pittoresk Duits kasteeltje nabij
ECHTERNACH: Burg Bollendorf

4 dagen toeren door de Belgische, Luxemburgse en Franse Ardennen
Do 7 t/m Zo  10 oktober 2021

2021: Vrijdag t/m Zondag
Data; Corona-afhankelijk !

3 dagen POSBANK, VELUWE
& langs de IJSSEL

met 2 overnachtingen in
hotel Landgoed Avegoor

te Ellecom

23 juni t/m 4 juli 2021  &  8 t/m 19 sept. 2021
FRANSE ALPEN & RIVIERA - MONACO

12-dagen over de hoogste passen in de Franse Alpen, door de
Grand Canyon de Verdon, door de beeldige Vercors.

Inclusief 3 nachten aan de Riviera bij Nice 
met dagtochten langs de Cote d’Azur naar Monaco en Cannes.

Riviera: St Jean 
Cap Ferrat

Vercors

Jardin Exotique 
Monaco

Grand Canyon 
de Verdon
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Senioren Auto- en MiniBus-Vakanties
In eigen land of (ver) daarbuiten

met volledige begeleiding en verzorging
Uitermate geschikt voor alleenstaanden

Enkele malen per jaar bieden we de mogelijkheid om een 
korte of langere geheel verzorgde reis per eigen auto, of
als passagier in onze Mini-Busjes te maken.

Wij doen dat in nauwe samenwerking met de Nationale 
Recreatie Stichting NRS, die al ruim 40 jaar toeristische 
autovakanties - ook voor Senioren - organiseert naar be-
kende toeristische bestemmingen pal over de grens, of 
in de verste uithoeken van Europa. Aan die toeristische 
tochten wordt ook vaak door bezitters van de mooi-
ste klassiekers deelgenomen, vanwege de uitgebreide 
begeleiding door ervaren automonteurs met trailers en 
leenauto’s, maar ook door een cateringteam dat gezel-
lige picknicks organiseert op de mooiste locaties hoog in 
de Alpen. De befaamde toeristische NRS-routes voeren 
over beeldige weggetjes en langs de mooiste plekjes in 
Europa die men zelf niet zo gemakkelijk zal ontdekken.
Alles is tot in de puntjes verzorgt en speelt zich af in een 
sprookjesachtige gezellige sfeer. Ideaal voor Senioren!

Onze donateurs ontvangen de brochures automatisch, 
maar wie nu al nieuwsgierig is, verwijzen we naar de in-
ternetsite van ons samenwerkingsverband met de NRS:

SeniorenAutoVAKanties SAVAK
Het programma voor 2021 staat daarop al vermeld
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WINKELCENTRUM
MIDDENWAARD

SENIOREN
TOP TOURS

Showroom & Wachtkamer

SENIOREN TOPZORG TOURS
voor Senioren en Alleenstaanden

Uitjes - Dagtochten
MiniBus- & Autovakanties

TOPZORG MOBIEL
voor Begunstigers & Donateurs

Thuis Ophalen & Thuisbrengen

BasisRoute                  Aanvullingen
                 Langedijk
                Heerhugow.

Blauwe Route:
HEERHUGOWAARD

& NS-Station

Rode Route:
LANGEDIJK
Kort & Lang
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TOP-Zorg Mobiel: onze gratis vervoer-service
Alle formeel ingeschreven donateurs en hun huisgenoten 
kunnen gebruik maken van het gratis vervoer zoals elders 
beschreven (zie pagina 4).
Dat betreft op de aangewezen middagen gratis vervoer 
ongeacht doel of bestemming. Bij de beschreven uitjes, 
dagtochten en overige evenementen betreft dat een gratis 
service op en neer naar de opstappunten of uitvalsbasis.

Hoe werkt TOP-Zorg Mobiel
Begunstigers (laagste maandelijke 
bijdrage) worden geacht per eigen 
vervoer naar de opstappunten, onze  
showroom, wachtkamer of andere 
uitvalsbasis te komen. De gunstige 
centrale ligging tussen Langedijk en
Heerhugowaard is ook bereikbaar 
per fiets of scootmobiel.

Vanaf NS-Station Heerhugowaard is 
ophalen voor iedereen altijd gratis!
Bel bij aankomst: 072-534 8853
Wachten: bij Cafétaria De Snackerij, 
dagelijks open:11.00 - 22.00 uur.

Uitsluitend Donateurs/Huisgenoten:
Wij beschikken over diverse comfor-
tabele Mini-Busjes en een beschei-
den wagenpark, waarmee Senioren 
via een OPSTAPROUTE op vooraf 
bekende gemaakte tijden en plaat-
sen dichtbij hun woonhuis opge-
haald, en na afloop thuisgebracht 
worden, zoals in de programma’s 
wordt beschreven.
De hiernaast getoonde Basisroutes 
door Langedijk (rode route) en door 
Heerhugowaard (blauwe route) kun-
nen afhankelijk van uw huisadres 
aangepast worden: zie stippelroutes.

GA NIET IN DE KOU STAAN: meldt 
u voor IEDER RITJE vooraf aan!

TOP-Zorg Mobiel
ons gratis vervoer

VervoersCentrale
 072 534 8853
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Tarieven & Prijzen
Stichting Senioren TOP-Zorg

& Senioren TOP TOURS

Begunstigers
€ 25 per maand

Deelname per eigen auto
Geen recht op gratis vervoer via TOP-Zorg Mobiel

Donateurs 
€ 45 per maand

Recht op kostenloos vervoer via TOP-Zorg Mobiel
bij alle activiteiten van Senioren TOP TOURS

Huisgenoot-Donateur € 25 per maand
Zelfde rechten als donateurs

Asprirant-donateurs (max. 2 maanden)
€ 15 per maand

Alle Uitjes & Activiteiten zoals beschreven
€ 10 per persoon

M.u.v. de SeniorenSoos: € 5 per ochtend of middag

Dagtochten: € 35 p.p.
Per eigen auto: € 35, ongeacht aantal inzittenden

   Lunch : €    7,50
       Diner of Menu : € 12,50 - 14,50 - 16,50 
  Koud Buffet : € 12,50

Het kost u maar weinig 
Bijna dagelijks gezelligheid & mobiliteit

met of zonder lunches of diners

D

]
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Consumpties & Entregeelden
Afhankelijk van vraagprijs ter plaatse

Bijzondere Tarieven
Ad Hoc Begeleiding & Spoedvervoer

Per Geval:
Vervoer: gratis

Uitrukkosten: € 15 per keer
Begeleiding door Senioren Begeleider: € 15 per uur*

*Avond- en Nachttoeslag: 50 %

Deelname aan onze activiteiten of aanvragen van 
een spoedrit is niet mogelijk indien medisch verantwoorde

begeleiding wenselijk zou zijn!

Mobiele telefoon !
De chauffeur van uw Mini-
Busje moet u continu kun-
nen bereiken tijdens het 

gratis vervoer, de uitjes en 
de dagtochten om u over

onverhoopte vertragingen of 
gewijzigde vertrektijden te 

kunnen informeren!

U dient daarom over tenminste 
een even simpele als goedkope

‘SeniorenTelefoon’ te beschikken.

Die hebt u vast al lang in bezit?

Zo nee, dan kunnen wij u helpen 
met de aanschaf (ruim € 30) en U 

ook even uitleggen hoe zo’n
simpele GSM-telefoon werkt!

Maandelijks abonnement voor 
onbeperkt bellen:

slechts rond € 12 per maand.
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BELANGSTELLING - KENNISMAKEN ?
Iedere 1e maandag van de maand  verzorgen wij informatie-
bijeenkomsten rond een gezellige uitgebreide lunch, waarop 
u samen met kennissen of familieleden van harte en geheel 
vrijblijvend welkom bent. U kunt zich telefonisch aanmelden:

 072 534 8851
Kosteloos ophalen en thuisbrengen doen we op verzoek ook!

BEGUNSTIGER OF DONATEUR WORDEN ?
Zodra wij uw aanmeldingsformulier in bezit hebben kunt u 
met onmiddellijke ingang aan alle activiteiten en uitjes deelne-
men. (Aspirant-)Donateurs en Huisgenoten kunnen dan ook 
direct al gebruik maken van ons gratis vervoer.

CONSUMPTIES, LUNCHES-DINERS en ENTREEGELDEN
Zelf individueel bestellen en afrekenen van consumpties in 
de Horeca door kleine of grotere groepjes Senioren kan vaak 
behoorlijk tijdrovend zijn. 

Wij voorkomen dat op even plezierige als efficiënte wijze, 
door de Chauffeur/Seniorenbegeleider alle bestellingen te 
laten opnemen, door te geven aan de bediening, en alles bij 
vertrek met 1 pinbetaling via onze stichting af te rekenen. 

De chauffeur verwerkt het bedrag van een bestelling in uw 
bijzijn direct op uw persoonlijke consumptiekaart, waarbij die 
consumptiekaarten achteraf in rekening worden gebracht via 
uw gespecificeerde maandfactuur. Eventuele entreegelden 
voor musea en andere door u gemaakte individuele kosten, 
verrekenen we op dezelfde wijze via uw ‘consumptiekaart’.

FACTURERING: altijd alles achteraf, per maand
U ontvangt na afloop van iedere maand een gedetailleerd 
overzicht van de kosten voor de activiteiten en uitjes waar-
voor u zich had opgegeven. (Prijslijst: zie pagina 24)
De factuur bevat tevens een specificatie van de kosten via de 
aan u verstrekte persoonlijke consumptiekaart(en), alsmede 
het bedrag van uw maandelijkse bijdrage als donateur of be-
gunstiger voor de daarop volgende maand.

Geen automatische incasso: maandbedragen zelf overmaken!
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Stichting Senioren TOP-Zorg

Bestuursbureau:
Reiger 65, 1722 DS
Zuid-Scharwoude

Tel. 072 534 8851

www.seniorentopzorg.nl
email: info@srtopzorg.nl

]
Afdeling Senioren TOP  TOURS

Touringcar Activiteiten

Showroom
Wachtkamer

Magazijn & Logistiek

Buys Ballotstraat 11 - 1704 SK
HEERHUGOWAARD

Tel. 072 534 8852

Stalling & Onderhoud
Hamsterkoog 3

1822 CD ALKMAAR

KvK: 60541377

AANMELDEN
Deelname aan activiteiten en 

gebruik van onze faciliteiten is
i.v.m. met ons besloten karakter 
uitsluitend voorbehouden aan 

Begunstigers & Donateurs
en aan formeel ingeschreven 

Huisgenoten-donateurs!

INTRODUCÉS:
Alleen bij voorlichtings-
bijeenkomsten mogelijk.

INSTELLINGEN en INSTANTIES
kunnen deelnemer worden in onze 

stichting en hun Senioren
dan collectief aanmelden.

.
GROEPJES SENIOREN, zoals 

bijvoorbeeld bewoners van Flats, 
Tehuizen, Aanleunwoningen, 

Woongemeenschappen of
 leden van SeniorenVerenigingen 
kunnen in overleg op collectieve 
wijze Begunstiger of Donateur 

worden om aan onze activiteiten
deel te kunnen nemen

U kunt te allen tijde contact
opnemen voor nader overleg:

Tel . :  072 534 8851

Stg Senioren TOP-Zorg
BESTUURSBUREAU
Info & Secretariaat

&
Aanmelden voor

Informatie-bijeenkomsten

 072 534 8851

Senioren TOP TOURS
Showroom - Wachtkamer

Info & aanmelden
Uitjes - Dagtochten
Overige Activiteiten

 072 534 8852

Brochure maart 2021
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UITJES - DAGTOCHTEN - AUTO-VAKANTIES & MINI-BUSREIZEN

S E N I O R E N  T O P  T O U R S

Op stap  met  onze
T O U R I N G C A R S
o f  M i n i - B u s j e s


