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Nieuwsbrief Tom-bus
Programma februari 2019

De Tom-bus biedt ouderen begeleiding met vervoer naar dagbesteding, winkels en
activiteiten. In deze nieuwsbrief leest u het programma voor de maand februari.

***BELANGRIJK***
Bij Tom in de buurt organiseren we uitjes voor ouderen. In het programma-overzicht kunt u zien
welke activiteiten er georganiseerd worden. Alle prijzen zijn inclusief begeleiding en vervoer.
U betaalt de ritprijs aan de chauffeur. Op locatie rekent u, wanneer van toepassing, de
entreeprijs zelf af. U kunt dan gebruik maken van eventuele kortingspassen of vouchers.
Consumpties en dergelijke zijn voor eigen rekening, tenzij anders in het programma is vermeld.
U kunt enkel met uw pinpas afrekenen bij de chauffeur.
Aanmelden?
Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur bereikbaar via het volgende
telefoonnummer; 06-15 66 80 20. U kunt uzelf ook aanmelden via het algemene Tom-nummer
088-900 4567. Hier kunt u tijdens kantooruren terecht. U kunt zich daarnaast ook aan- of
afmelden door te mailen naar tombus@tomindebuurt.nl.
Wij laten u uiterlijk een dag van te voren tussen 9 en 12 uur weten of het uitje door zal gaan en
of u mee kunt.
Wilt u bij het inschrijven op het volgende letten:
1. Heeft u individuele begeleiding nodig tijdens de uitjes van de Tombus, geef dit dan aan
bij uw aanmelding. U dient zelf voor deze begeleiding te zorgen en hiervoor ritprijs +
overige te betalen. Maximaal 1 persoon met begeleiding per bus.
Individuele begeleiding = o.a. hulp bij duwen rolstoel, individuele ondersteuning bij
activiteiten. In overleg met wijkcoach wordt individuele begeleiding vastgesteld.
2. Graag bij het aanmelden, vermelden of u gebruik maakt van een rolstoel of rollator.
3. Wilt u met iemand samen naar een uitje? Geef dit dan aan. Wij gaan dan ons uiterste
best doen dat u in dezelfde bus kunt.
4. Bent u woonachtig buiten Alphen aan den Rijn, dan kunt u helaas niet meer mee.

Ophalen en thuisbrengen
We halen u thuis op met de Tombus en brengen u na afloop ook weer terug. Er gaat altijd
begeleiding mee om u te helpen. Wilt u zorgen dat u op tijd klaar staat? U wordt in het uur voor
de genoemde tijd opgehaald.
Uw reservering afbellen?
Belt u a.u.b. tijdig af (minimaal 24 uur voor aanvang) zodat de bus niet onnodig voor uw deur
staat. Hierdoor kan iemand anders mee.

Elke woensdag om 11.00 kunt u mee om boodschappen te doen in de Aarhof. Ritprijs €4,25.
Deze bus is niet geschikt voor rolstoelen.
Elke donderdagochtend is er weer zwemmen in de Hoorn van 10.00 tot 12.30 uur. Ritprijs €4,25
Behalve in de schoolvakanties.

Uitstapjesuitstapjesuitstapjes
Ook wij zijn genoodzaakt om de prijzen te verhogen om te kunnen blijven rijden,
vandaar dat de prijzen vanaf deze maand hoger uitvallen.

Lunch bij Bagels en Beans
vrijdag 1 februari 13.00 uur
Geniet van een heerlijke bagel of wat anders van
het menu met een verfrissende smoothie of
warme drank.
RITPRIJS €4,25

Sea Life Den Haag
Maandag 4 februari 10.00 uur
SEA LIFE Scheveningen heeft meer dan 4000
dieren in 45 aquaria!
Ontmoet de otters, de roggen, de zeepaardjes
en nog veel meer.
RITPRIJS €12,50
Entree €11,25

Wijkcentrum Swaenswijk
Maandag 4 februari 14.00 uur
Themabijeenkomst met als onderwerp Mobiliteit
voor ouderen door Rob Plooij, projectmanager
flexible mobiliteit.
Ritprijs €4,25
Entree €5,00 incl. 2x gratis koffie/thee

Frans hals museum Haarlem
Dinsdag 5 februari 11.00 uur
Bij Frans Hals en de Modernen verschijnt een
prachtige glossy, vol verdiepende en spannende
achtergrondverhalen over de tentoonstelling. De
illustraties van Aart Taminiau (illustrator/animator,
1982) laten de bezoeker het verhaal van de

modernen in Haarlem zien, en tegelijkertijd is in
Hal een mini-expo van Aart Taminiau.
Ritprijs €15,50
Entree €23,00/museumkaart €8,-

De Gelaarsde Kat
Vrijdag 8 februari 18.00 uur
Geniet van de heerlijke gerechten van de
menukaart van het restaurant. U kunt kiezen voor
de 10 euro kaart, maar als u wilt kunt u ook zelf
een menu samenstellen.
RITPRIJS €4,25

Haarlems museum
Maandag 11 februari 13.00 uur
Op dit moment zijn er een aantal prachtige
tentoonstellingen te zien in het museum; Simon de
Heer over het schilderachtig Bloemendaal;
Haarlem uit de boeken; en de geschiedenis van
Haarlem.
RITPRIJS €13,50
Entree €7,00/museumkaart gratis

Mondriaanhuis Amersfoort
Dinsdag 12 februari 12.00 uur
Het Mondriaanhuis in Amersfoort is het
geboortehuis van kunstenaar Piet Mondriaan
(1872-1944). Hier kun je ontdekken hoe zijn werk
geleidelijk veranderde van realistische
landschappen tot abstracte composities met de
karakteristieke lijnen en vlakken. Dompel je
onder in zijn dynamische leven en reis mee van
Amersfoort naar Winterswijk, van Amsterdam via
Parijs naar Londen en uiteindelijk naar New York.
Tijdens de reis maak je kennis met de kunstenaar
in al zijn facetten, ontdek je zijn iconische werk,
zijn spirituele vorming, zijn interesses en
vrienden. In een video-installatie trekt de artistieke
ontwikkeling van Mondriaan aan je voorbij.
RITPRIJS €21,00
Entree €12,50/museumkaart gratis

Hortus Botanicus/sterrenwacht
Woensdag 13 februari 11.00 uur
Naast de Hortus Botanicus kun je ook de Oude
sterrewacht bezoeken.
het bezoekerscentrum van de Oude Sterrewacht
is met een ticket van de Hortus te bezoeken.
Instaprondleidingen bij het bezoekerscentrum zijn

om 11.30 en 15.00 uur. Aan de rondleidingen zijn
geen extra kosten verbonden.
RITPRIJS €7,50
Entreeprijs €7,50/ museumkaart gratis
WIJKCENTRUM SWAENSWIJK
VRIJDAG 15 FEBRUARI 15.30 UUR
happy hour met de 60 plus band.
RITPRIJS €4,25
ENTREE €5,00 INCL. 2X GRATIS KOFFIE/THEE

MADURODAM
Vrijdag 15 februari 11.00 uur
Waar is het kleine Nederland groot in? Dát ontdek
je in Madurodam, een stad vol miniaturen, doedingen en attracties. Kom langs!
RITPRIJS €14,50
Entree €19,50

DIERENPARK AMERSFOORT
MAANDAG 18 FEBRUARI 11.30 UUR
Met slurf of zonder slurf. Kwispelend of brullend.
Kakelbont of camouflage. Sommige dieren moet
je gewoon met je eigen ogen zien.
Ontmoet onze dieren.
Heb je wel eens van een kasuaris gehoord? Of
een agouti? Er zijn veel verschillende dieren in
onze dierentuin en hier kun je ze alvast een beetje
leren kennen voor je ze straks echt ontmoet!
RITPRIJS €21,00
Entree €23,00

Corpus Leiden
Dinsdag 19 februari 10.30 uur
In Corpus beleef je in 55 minuten een
spectaculaire ‘reis door de mens’. Dat is uniek in
Nederland, zelfs in de hele wereld. Nergens
anders krijg je zo’n bijzonder doorkijkje in het
functioneren van de mens. Je leert hoe het
lichaam in elkaar zit, hoe het werkt en wat je
moet doen om het gezond te houden.
Om 11.45 uur beginnen we met de tour die totaal
2,5 uur duurt, waar van 1 uur met koptelefoon
(audiotour). Er wordt gebruik gemaakt van
lichtflitsen.
Alleen opgeven als men niet afhankelijk is van
een rollator.
RITPRIJS €11,00
Entree €18,75

MUSEUM HILVERSUM
VRIJDAG 22 FEBRUARI 11.00 UUR
De wereldberoemde World Press Photo 2018 is
een intrigerende fototentoonstelling met de beste
persfoto’s. In de tentoonstelling zijn ruim 160
indrukwekkende foto’s van 42 fotografen uit 22
landen te zien en de winnaars in de Digital
Storytelling Contest; je kunt urenlang dwalen
langs verhalen uit de hele wereld. De winnaar
van World Press Photo is de Venezolaanse
fotograaf Ronaldo Schemidt met zijn foto over de
crisis in Venezuela.
Ritprijs €15,00
Entree €6,50/museumkaart gratis

Proeflokaal Bregje
Maandag 25 februari 18.00 uur
Proeflokaal Bregje staat voor lekker én
betaalbaar eten. De heerlijkste gerechten, met
zorg samengesteld en vergezeld door een brede
selectie bieren en wijnen.
RITPRIJS €4,25
Diner €14,50

Dierentuin Artis Amsterdam
Dinsdag 26 februari 10.00 uur.
Laat je verrassen door de vele diersoorten die
met en tussen elkaar leven in het Apenhuis en
Vogelhuis. Ontdek de allerkleinste organismen in
Micropia, het eerste microbenmuseum ter wereld.
Reis door de ruimte in het Planetarium. Bekijk de
giraffen samen met zebra’s en springbokken op
de Savanne. Omring je door honderden
fladderende vlinders in het Vlinderpaviljoen.

*

Bewonder de tropische vissen in het
monumentale Aquarium. Wandel door het
historische stadspark met zijn eeuwenoude
bomen en vele planten.
Ritprijs €18,00
Entree €24,00

Museum Rotterdam
Dinsdag 26 februari 11.00 uur
De tentoonstelling Van Perron Nul tot nu laat zien
welke vorm de heroïne-epidemie aannam in
Rotterdam, hoe er op is gereageerd en waarom
heroïne naar de achtergrond is verdwenen.
Centraal staat Perron Nul, de opvang voor
drugsverslaafden door dominee Visser van de
Pauluskerk naast het Centraal Station.
Party People is een tentoonstelling over twee
generaties uitgaanscultuur waarbij actuele
ontwikkelingen in de Rotterdamse uitgaansscene
worden gekoppeld aan de periode waarin het
allemaal begon: de jaren '90. Party People is een
underground feest van herkenning voor ieder
feestbeest of fervent clubber die ooit een stap in
het Rotterdamse uitgaansleven heeft gezet.
Ritprijs €14,00
Entree €9,00/museumkaart gratis

= GESCHIKT VOOR ROLSTOELEN!!

Om misverstanden te voorkomen willen we u graag verzoeken om thuis te wachten totdat onze
chauffeur bij u aanbelt.

TIPS EN ALGEMENE OPMERKINGEN
TIPS:
-

-

Heeft u een Museumkaart? Dan krijgt bij heel veel musea korting of u mag gratis een
museum in. Kosten voor een Museumkaart zijn €59,90 per jaar. Zie ook de site
www.museumkaart.nl. Deze kaart is ook bij veel musea aan te schaffen, mits u een
recente pasfoto bij u heeft.
Speelt u mee met de Postcodeloterij? Dan zijn er in de agenda vaak kortingsbonnen te
vinden.
Met de Bankgiroloterij VIP-kaart krijgt u ook bij een aantal musea korting of gratis
toegang.

ALGEMENE OPMERKINGEN:
- U kunt de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Als u dit wilt, neemt u dan contact met ons
op via het volgende telefoonnummer: 06-15668020. U kunt ons ook een mail sturen aan:
tombus@tomindebuurt.nl. Naast de digitale versie krijgt u de papieren nieuwsbrief ook
gewoon thuis toegestuurd.
- Ophalen voor een uitje. Voor de duidelijkheid nog een keer de afspraak over het
ophalen. Wij bellen u een dag van tevoren om te vragen of u mee kunt. U krijgt dan ook
altijd een tijd te horen. Dit betekent dat u VANAF deze tijd opgehaald wordt, niet op dat
tijdstip zelf! Bijvoorbeeld: u krijgt van ons te horen dat u om vanaf 9.00 uur klaar moet
staan, dan wordt u tussen 9.00-10.00 uur opgehaald. Bent u na 10.00 uur nog niet
opgehaald, dan kunt u contact met ons opnemen.
- Weet u nog een leuk uitje, een restaurant of drinkgelegenheid? Of weet u misschien een
leuk winkelcentrum? Geef uw tip door!
- Weet u iemand die als vrijwillige chauffeur of begeleider de Tombus zou willen rijden?
Neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen altijd extra vrijwilligers gebruiken!
- Indien u zich voor meerdere personen wil aanmelden, geeft u dit dan door. Wij proberen
hier dan rekening mee te houden, door ons best te doen dat u bij elkaar in de bus zit. Wij
kunnen helaas niet garanderen dat u bij elkaar in de bus zit, maar wij doen altijd ons
uiterste best.
- Als de nieuwe nieuwsbrief uit is, zijn wij telefonisch soms wat moeilijker te bereiken. U zult
dan vaker de voicemail te horen krijgen. U kunt zich dan gewoon aanmelden voor de
uitjes, mits u duidelijk u naam en telefoonnummer vermeldt. Als alles voor ons duidelijk is,
dan nemen we daarna geen contact met u op. Dat doen we pas weer als we gaan
bellen om door te geven of u met een uitje wel/niet mee kunt.

