PROGRAMMA
& ACTIVITEITEN
Stichting Senioren TOP-Zorg:

APRIL - MEI

Senioren TOP-Tours & TOP-Zorg Mobiel - Buys Ballotstraat 11 - 1704 SK Heerhugowaard

WE GAAN WEER OP STAP
Nu de Senioren in hoog tempo gevaccineerd worden, kunnen we voorzichtig onze activiteiten weer opstarten. We doen dat zo veilig mogelijk
en houden ons daarbij aan de strengste Corona-voorschriften.
Pas als de Horeca de terasjes - en vooral de toiletten - weer mag openen,
kunnen we onze Uitjes en Dagtochten hervatten. Het zal daarna vast nog
wel enkele weken duren voordat we ook weer gezellig kunnen lunchen en
dineren in allerlei leuke restaurants in de wijde omgeving.
In dit nummer van ons maandblad “Over de TOP zorg” beschrijven we zo
duidelijk mogelijk wat we vanaf heden wél kunnen en mogen doen, en
vooral ook HOE we dat gaan doen.
Opstarten doen we in 3 fases: Groen - Blauw - Rood
Alle Ritjes en Activiteiten die we op individuele basis voor u verzorgen,
of die we kleine groepjes al dan niet gevaccineerde Senioren kunnen aanbieden, hervatten we in de 2e week van april: zie beschrijving ervan in de
GROENE BLOKKEN
Zodra de café-terrasjes weer open mogen, kunnen we een beperkt aantal
Uitjes en Halve Dagtochten opstarten: zie de beschrijving ervan in de
BLAUWE BLOKKEN
Zodra de Musea, Dierentuinen e.d. (met test-restricties?) weer open gaan,
kunnen we het aanbod aan Dagtochten vergroten. Pas als de HORECA
weer als vanouds gasten mag ontvangen, kunnen we onze gezelligheidactiviteiten hervatten, zoals lunches, diners en onze SeniorenSoos.
Voor een selectie uit de vele mogelijkheden: zie opsomming ervan in de
RODE BLOKKEN
Aanmelden:  072 534 8851

2021

- Tel +31 (0)72 534 8851 - www.seniorentopzorg.nl - info@srtopzorg.nl

AANMELDEN voor
Ritjes - Bezoekjes - Uitjes - Activiteiten - Tochten - Vakanties
Altijd op Maandag, Dinsdag of Donderdag
Ritjes naar uw Priklocatie zijn op alle weekdagen mogelijk
In deze opstartfase heeft het weinig zin om voor een beperkt maar groeiend aantal Donateurs een compleet programma met data en tijden op te
stellen. Het past beter in onze kleinschalige opzet om het tijdelijk eens
nét andersom te doen:
Op individuele basis
Voor Ritjes en Activiteiten die we op individuele basis voor u verzorgen,
kunt u ons alle 7 dagen van de week bellen om zo tijdig mogelijk een afspraak te maken. U kunt dan ook aangeven dat u het leuk zou vinden om
er een kort, aardig ommetje aan vast te knopen. De chauffeur bedenkt
dan wel iets leuks, maar u mag zelf ook best iets voorstellen.
Voor activiteiten (ook) bedoeld voor meerdere Senioren
Voor de overige Ritjes, Uitjes, Tochten en Activiteiten zoals vermeld in de
brochures en in dit programmablad, kunt u zich telefonisch aanmelden door
aan te geven op welke dag(en) u graag op stap wilt, en waar u dan graag
heen wil, of wat u graag wil doen. Geef bij voorkeur zo mogelijk alternatieve data, bestemming of activiteiten aan.
Als u zich samen met een huisgenoot of tenminste 1 andere donateur
aanmeldt, wordt al aan uw verzoek voldaan, overmacht voorbehouden.
Bent u de eerste of (nog) de enige aanvrager, dan zoeken we uiteraard
andere belangstellenden. In Coronatijden rijden we ook wel met u alleen.
Wij combineren aanmeldingen altijd zoveel mogelijk met eventuele andere
aanvragen, met in acht name van de Corona-voorschriften. In normale
tijden bieden onze busjes plaats aan maximaal 8 personen, maar voor
kleinere aantallen zetten we ook gewone of praktische personenauto’s in.
Na de Corona-beperkingen is het minimum aantal deelnemers 3 à 4 pers.



‘NAAR DE BOLLEN’

Nog geen Donateur?
Breng geheel vrijblijvend een bezoekje
aan onze sfeervolle

SHOWROOM-Uitvalsbasis

Bel: 072 534 8851
Maak telefonisch een afspraak voor een
uitleg van onze opzet en werkwijze
Ophalen & thuisbrengen hoort erbij!

Uw VERVOER is altijd GRATIS !

FFF

In de cirkels: Uw bijdrage voor
de begeleiding van de activiteiten

We inventariseren samen de activiteiten
en het soort uitjes waarnaar uw belangstelling uitgaat, en houden daar dan in
onze programma’s rekening mee.

Wij rijden u naar de
Supermarkt van uw keuze

Gratis
‘UITVLUCHTJES’

Gratis

Lang opgehokt thuis gezeten?
EVEN DE ZEE ZIEN

Bezoek uw Familie of Kennissen
Of laat uw kennissen door ons
ophalen voor een bezoek aan u.
Ritjes voor Corona-Vaccinatie
naar de Priklocatie verzorgen
we op alle dagen in de week!

F
€5
p.p.

Egmond aan Zee
Kort ochtend of middagritje
over leuke landelijke binnenweggetjes naar de boulevard in Egmond aan Zee
met Noordzee-panorama.

of naar een
WINKELCENTRUM
naar keuze zoals o.a.
Middenwaard
Broekerveiling
De Mare
maar ook naar b.v.
APOTHEEK, AUDICIEN,
OPTICIEN, ARTS etc. etc.
Ook bestellingen afhalen:
door uzelf of door ons!

F
p.p.

POLDERTUIN
in Anna Paulowna
zie bijgaande foto

Niet zo groot, maar minstens
zo mooi als de KEUKENHOF.
Ook geschikt voor Senioren
die niet ver kunnen wandelen
Periode: April - Mei

Onze Senioren kunnen zelf ook altijd
voorstellen doen voor bestemmingen
van uitjes of dagtochten, naast bijgaand
standaardaanbod.
Het programma wordt in overleg met
onze Senioren maandelijks aangepast
aan hun wensen, de actualiteit, aan
regionale evenementen of het seizoen.

WINKELS & BEDRIJVEN
bezoeken

Middag & Ochtendritjes langs
de kleurrijke bollenvelden in
de Regio en/of bezoek aan de
gratis toegankelijke
€5

Tijdens het Bollenseizoen
maken we deze ritjes naar de
Poldertuin en de Bollenvelden
net zo vaak als onze senioren
er om vragen.

TUINCENTRUM BEZOEKEN ?

F
€5
p.p.

Het gehele jaar door maken
we regelmatig ritjes naar de
grote tuincentra in de regio.
Meestal ook op uw verzoek!
Wij moeten daarvoor vooraf
een afspraak maken, waarna
u er in alle rust net zo lang
mag rondlopen als u wilt. Bel
ons uiterlijk 1 dag tevoren!
Wij adviseren u tuincentrum
DE BOET in Hoogwoud
Zij maken van elk bezoek een
feestje, en zijn vooral bekend
vanwege hun overweldigende
Kerstmarkt. Ook mogelijk:
INTRATUIN Heerhugowaard
RANZIJN Alkmaar

‘UITVLUCHTJES’

F
€10
p.p.

Rondje Wijk aan Zee
Een wat langer ochtend- of
middagritje langs de Duinen
en door de Bollenvelden naar
de Zee in Wijk aan Zee.
Via een leuke route naar huis.
Met kijkje bij de Sluizen van
IJmuiden in aanbouw.

F

Donateurs
1e proefmaand : € 5
Corona-maanden : € 30

€5
p.p.

RONDJE

ALKMAARDERMEER

F

€5
aan te vullen met p.p.
Vaartochtje in Sloep
vanaf eilandje De Woude

Huisgenoot-donateur
1e proefmaand : € 2,50
Corona-maanden : € 15
Vervoer incl. ophalen en weer
thuisbrengen is altijd gratis
Normale maandtarieven: zie Brochures

Helemaal rond het meer via
onbekende landelijke z.g.
‘boeren’-binnenweggetjes.
Naar keuze met of zonder
BROODJE “Picknick”
aan boord, of op een
recreatie-terein aan het meer
In overleg als halve of hele
DAGTOCHT
en met eventueel een
diner na aﬂoop als de
HORECA weer open mag!

VAREN door het

STADSRITTEN
Halve of Hele dagtochten
met stadsrondritjes of
soms stadswandeling door:

F
€10
p.p.

AMSTERDAM
HAARLEM

F
€15
p.p.

MUIDEN-WEESP-VECHT

Dit wordt nóg leuker als de
terrasjes weer open mogen.

Rijk der 1000 Eilanden
per Sloep of Tuindersvlet
zie bijgaande foto’s
7 dagen per week mogelijk
vanaf 1 à 2 personen
Max. aantal personen i.v.m.
vaccinatie en Coronaregels!
Tijdsduur in overleg, zodra
de regels versoepelen: ook
met drankje op terras en/of
lunch/diner na aﬂoop. € 5

F
p.p.

Als straks Musea, Artis en
rondvaartboten weer bezoekers mogen ontvangen gaan
we wel vaker die kant uit.
U mag ook uw eigen wensen
altijd kenbaar maken!

Onze eigen TOP-Zorg-steiger
biedt een gemakkelijk instap
met leuning, maar u moet
wél op eigen kracht 3 traptreden op en af kunnen!!
Toiletvoorziening bij de steiger

RONDJE ‘POLDEREN’

Zodra de TERRASJES weer open gaan
bijgaande
CORONA-TARIEVEN
zijn de helft van de
normale tarieven
voor donateurs &
hun huisgenoten.
Consumpties &
entreegelden zijn
ALTIJD en overal
voor eigen rekening.

KOFFIE of THEE DRINKEN IN:

Op en neer naar alle
leuke dorpjes en stadjes in
Noord-Holland
Ochtend of Middagritje

F

Bergen
Callantsoog
Castricum
Den Oever
Den Helder
De Rijp
Edam
Egmond a/Zee
Enkhuizen
Graft
Grootschermer
Hoorn
IJmuiden
Julianadorp

€5
p.p.

Rondrit door één van de
vele mooie, onbekende
Polders in Noord-Holland

KOFFIE of THEE DRINKEN IN:

vervolg

Kolhorn
Krommenie
Marken
Medemblik
Schagen
Schagen
Schoorl
Volendam
Westgrafdijk
Westzaan
Wijk aan Zee
Zaandam

F

Ochtend of Middagritje

€5
p.p.

o.a. naar keuze:

F
€5
p.p.

Wieringmeer Polder
Polder het Grootslag
(Andijk-Enkhuizen)
Polder Zeevang
(Kwadijk/Middelie)
Grootschermer
(Schermerhorn)
Polder Het Koegras
(Vliegveld De Kooy)

Op verzoek rijden we ook
door uw oude woonplaats
en/of langs uw oude huis,
of zelf gekozen bestemming
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MUSEA

F
€5
p.p.

Vanuit Heerhugowaard en
Langedijk zijn talloze bekende
grote Musea goed bereikbaar.
Er zijn ook vele onbekende
kleinere Musea die de moeite
waard zijn. We ontvangen
graag uw eigen suggesties.
Zodra Musea weer open gaan
bieden we regelmatig o.a.:
Zuiderezee Museum: Enkhuizen
Marine Museum: Den Helder
Duikboot van binnen zien?
Juttersmuseum: Callantsoog
Scheepvaartmuseum: A’dam
Frans Hals & Tyler: Haarlem
In ‘t Houten Huis: De Rijp
Stroomtram Hoorn-Medemblik
Muiderslot - Naarden Vesting
Uw eigen wensen-suggesties ?

