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V O O R Z E L F S TA N D I G W O N E N D E O U D E R E N
Ideaal voor 50Plus - OUDERE SENIOREN en Alleenstaanden

Uitjes - Uit Eten - Dagtochten
Kl e i n sc h a l i g

Vervoer & Gezelligheid
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SENIOREN DINERS

Gezellig samen Uit Eten v.a. € 12,50 per couvert

UITJES - DAGTOCHTEN - SENIOREN ZONDAGEN
al dan niet met diner na afloop
Ophalen en Thuisbrengen doen we ook altijd !
Voor Senioren zonder eigen auto:

TOP-Zorg MOBIEL

Individueel Vervoer door heel Noord-Holland
boven het Noorzeekanaal
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Uit & Thuis:
DINEREN à la carte: diners
in de gezelligste restaurants
overal in de Regio
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Senioren TOP-Zorg
TOP staat voor onze doelgroep:

Thuiswonende Oudere Particulieren
GEZELLIGHEID & MOBILITEIT voor 50Plussers

Voor ALLE SENIOREN en/of ALLEENSTAANDEN
WOONACHTIG IN DE REGIO:
LANGEDIJK - HEERHUGOWAARD
ALKMAAR: OUDORP & DAALMEER
SCHAGEN en ALLE bijbehorende dorpjes

TOP-Zorg MOBIEL:

per auto of busje overal naar toe
Ophalen en Thuisbrengen doen we ook altijd !
Uw Rollator mag altijd mee, uw Scootmobiel soms ook

UW VERVOER IS BIJ ONS ALTIJD GRATIS:

WE VRAGEN ALLEEN EEN EIGEN BIJDRAGE VOOR DE BEGELEIDING

SENIOREN TOP Tours

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

Onze Mini-Busjes beschikken over een rolstoel en rollator,
alleen bedoeld ter overbrugging van korte lastige loopafstanden.
Wij richten ons in principe echter op zelf-redzame Senioren
TOP-Zorg wagenpark
Voor individuele ritjes of ritjes voor kleinere groepjes tot 3 Senioren
hebben we enkele handige stadsautootjes met Airco en perfect uitzicht
en met extra veel bagageruimte dankzij neerklapbare achterstoelen.
Voor langere trips kunnen we een luxe 7-persoons reisauto inzetten.

INFO, BROCHURES & Afspraken:  072 534 8851
Maak gelijk even een afspraak voor een nadere kennismaking
bij een kopje koffie met rondleiding in ons gezellige pandje.
Geheel vrijblijvend. Ophalen & Thuisbrengen hoort erbij!
Vraag een vriend(in) of kennis mee!

GEZELLIGHEID & MOBILITEIT
Bedoeld voor SENIOREN en/of ALLEENSTAANDEN vanaf 50

Plus

UITJES & GEZELLIGHEID *
Uitstapjes, Ritjes, Excursies en Dagtochten naar de zee, leuke oude stadjes of
mooie plekjes en bezienswaardigeden.
We bezoeken ook leuke terrasjes, tentoonstellingen, musea of evenementen van
de meest uiteenlopende aard.
AL DAN NIET IN COMBINATIE MET EEN GEZELLIG ETENTJE NA AFLOOP
Inhaken van groepjes per eigen auto is ook altijd toegestaan

Dineren: à la Carte of kies voor onze SENIORENDINERS *

Ga met ons uit eten in gezellige restaurants door de hele Regio,
van stamppot tot Kaas/Vlees-Fondu, Vis, Grieks etc. etc.
Ook in afgelegen lastig bereikbare restaurants!
U kunt regelmatig extra voordelig en gezellig
dineren aan onze vaste Stamtafels in allerlei leuke restaurants in de hele regio.
SENIORENZONDAGEN *
Gevarieerd programma activiteiten en/of uitstapjes.
Al dan niet in combinatie met een Lunch en/of Diner tot slot.
Uw zondagen vliegen om!

SENIORENSOOS *

Onze gezellige SeniorenSoos-activiteiten bieden uiteenlopende vermaak,
zoals een Legpuzzel-Competitie, we spelen ook zo nu en dan Bingo,
we houden Klaverjas- en Bridgedrives, we geven daarin ook een korte cursus,
we leren u Canasta of Hartenjagen en spelen dat dan in kleine groepjes,
en we organiseren regelmatig ook
Muziek, Wijn & Kaas Proeverijen en andere leuke Thema-diners.

INDIVIDUEEL VERVOER via TOP-ZORG MOBIEL
Wij verzorgen op dinsdag, woensdag en donderdag begeleiding met gratis vervoer
door heel Noord-Holland, naar iedere bestemming boven het Noordzeekanaal.
Het begeleidingstarief bedraagt € 7,50 per oproep,
of € 15 indien de rit meer dan een half uur vergt.
U kunt dus op die dagen individueel of met uw huisgenoot familie of kennissen,
medici of winkels e.d. bezoeken, nét zo comfortabel als met een eigen auto.
Ideaal voor adressen die per openbaar vervoer slecht bereikbaar zijn.
* OPHALEN en weer THUISBRENGEN is ALTIJD mogelijk!
Wie niet per eigen vervoer naar het vertrekpunt van de uitjes,
of naar de locatie van bepaalde activiteiten kan of wil komen,
b.v. bij duisternis, gladheid of bij drankgebruik, kan op verzoek
ALTIJD THUIS WORDEN OPGEHAALD en THUISGEBRACHT.

De meeste Senioren maken graag gebruik van die mogelijkheid.

Informatie, Maandprogramma’s en aanmeldingen zie ook onze website:
www.seniorentopzorg.nl

Overige ACTIVITEITEN
Onze senioren mogen ook altijd zelf suggesties aandragen!
AVONDJE SCHOUWBURG of BIOSCOOP
Afhankelijk van het aanbod van de theaters in de Regio gaan we regelmatig met
kleine groepjes Senioren naar Theater of Bioscoop, met begeleiding vanaf uw
voordeur tot op de stoel in de zaal. Ideaal voor Senioren of alleenstaanden die
‘s avonds liever niet meer alleen op stap gaan.
SENIOREN AUTO- EN MINIBUS-VAKANTIES
Samen met de Nationale Recreatie Stichting NRS organiseren we
SeniorenVakanties door heel Europa, zie: www.seniorenautovakanties.nl
Wordt BEGUNSTIGER of DONATEUR
Aan de activiteiten en uitjes kunnen alleen Begunstigers, Donateurs
en/of hun Huisgenoten deelnemen, zulks i.v.m. ons besloten karakter.
Begunstigers*
Donateurs		

: € 25 p/jaar (1 huisgenoot gratis)
: € 75 p/jaar (1 Huisgenoot gratis)

*Begunstigers betalen een toeslag à € 5 p.p. voor uitjes, activiteiten, en andere
bijeenkomsten, diners/uit eten uitgezonderd! Donateurs betalen NOOIT toeslagen!!
Wie meer dan 10x per jaar met ons op stap gaat, is dus voordeliger uit als donateur!
U kunt zich direct voor alle activiteiten en uitjes opgeven door zich tevens geheel
vrijblijvend en kostenloos voor 1 proefmaand als “Aspirant” aan te melden.
PRIJZEN EN TARIEVEN
Vervoer is bij ons altijd gratis. Wij vragen alleen een bijdrage voor de kosten van uw
begeleiding en overige organisatiekosten, zoals vermeld in de programma-overzichten.
Uitjes en activiteiten beginnen en eindigen in onze vaste uitvalsbasis. Wie daar niet
met eigen vervoer naar toe kan of wil komen, b.v. bij gladheid, duisternis of i.v.m.
alcoholgebruik, wordt kosteloos opgehaald bij het NS-Station Heerhugowaard.
De meeste Senioren laten zich echter bijna altijd Ophalen OF Thuisbrengen. Dat is
ALTIJD mogelijk voor een bescheiden bedragje aan voorrijkosten à € 2,25 p.p. per rit.
Uit eten gaan kost mét de rit op en neer naar het restaurant al gauw 2 à 3 uur.
Als u gezellig met ons Uit Eten gaat, vragen we daarvoor een vaste eigen bijdrage
voor de reservering, begeleiding en (gratis) vervoer à € 7,50 p.p. (* Zonder toeslag).
TOP-Zorg MOBIEL biedt 3 dagen per week begeleid individueel vervoer door heel
Noord- Holland, naar ALLE bestemming boven het Noordzeekanaal.
De rit is gratis, u betaalt alleen € 7,50 begeleidingskosten per oproep, of € 15 voor
ritten die meer dan een halfuur vergen. (* Begunstigers: Toeslag € 5 per oproep).
Voor meereizende HUISGENOTEN zijn de begeleidingskosten 50%, dus halfgeld.
Reserveren: 1 week tevoren! Later ingediende aanvragen: spoedtoeslag à € 5 !
Pinnen: ja graag. Na afloop van de uitjes en activiteiten kan direct per pinpas worden afgerekend. We maken daar een gezellige gebeurtenis van door er een z.g.
pin(n)eutje bij te schenken. Voor verschuldigde termijnbijdragen als Begunstiger of
Donateur ontvangt u een factuur.
Geen automatische incasso e.d.: factuurbedragen altijd zelf overmaken!
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