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Nieuwsbrief Tom-bus
Programma januari 2019

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

***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 werkdag van te voren tussen 9 en 12 uur weten of het uitje door zal
gaan en of u mee kunt.(is het uitje op maandag, dan bellen we de vrijdag ervoor.)
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 €4,00.
Deze bus is niet geschikt voor rolstoelen.
Elke donderdagochtend is er weer zwemmen in de Hoorn van 10.00 tot 12.30 uur. Ritprijs €4,00
Behalve in de schoolvakanties.

Uitstapjesuitstapjesuitstapjes

winkelen leiderdorp
maandag 7 januari 13.00 uur
Lekker winkelen in Leiderdorp en ergens even
zitten voor een kop koffie met wat lekkers.
RITPRIJS €6,00

Ikea Utrecht
Dinsdag 8 januari 11.00 uur
Struin door de vele paden in de ikea en geniet
ook van de zweedse balletjes. Wie weet heeft u
zin om een kast te kopen en het proberen in
elkaar te gaan zetten thuis.
Ritprijs €11,00

Scheepvaartmuseum Amsterdam
dinsdag 8 januari 10.00 uur
Het Scheepvaartmuseum laat zien hoe de zee de
Nederlandse cultuur heeft bepaald. In
prikkelende, interactieve tentoonstellingen
ontdek je 500 jaar maritieme geschiedenis!.
RITPRIJS €16,00
Entree €16,00/ kaart gratis

Paleis soestdijk Baarn
Vrijdag 11 januari 11.00 uur
Een bezoek aan Paleis Soestdijk is een unieke
belevenis. Het gebouw is authentiek en bijna
zeventig jaar intensief bewoond, onder meer
door prinses Juliana en prins Bernhard. De
originele sfeer is zoveel mogelijk behouden
gebleven. Een bezoek voert met name door het
officiële en eveneens oudste gedeelte van het

paleis: de representatieve stijlkamers. Ook ziet u
enkele privé-vertrekken van de laatste bewoners.
RITPRIJS €19,00
Entree €13,50

Schenkerij de Boomgaard Benthuizen
Vrijdag 11 januari 13.00 uur
Schenkerij “de Boomgaard” is een landelijke en
unieke locatie midden in onze boomgaard! Wij
zitten aan de rand van het dorp Benthuizen,
midden in het recreatiegebied Bentwoud.
Passanten kunnen binnen of op de overdekte
veranda of bij mooi weer tussen de appelbomen,
genieten van een kopje koffie of glas puur
fruitsap met huisgemaakt (appel) lekkers, een
heerlijke lunch, pannenkoeken.
RITPRIJS €5,50
lunch exclusief

De Gouden Wok Hazerswoude Dorp
Maandag 14 januari 18.00 uur
Weer lekker wokken bij het bekende
wokrestaurant.
RITPRIJS €6,00
Diner €28,00/ 65+ krijgen 3 euro korting

Beelden aan zee Den Haag
Dinsdag 15 januari 10.00 uur
Bezoek museum Beelden aan Zee in
Scheveningen en ontdek het bijzondere
museumgebouw, de veelzijdige collectie en
tentoonstellingen, koop een mooi cadeau in de
winkel of drink een kopje koffie in het
museumcafé.
Met ingang van 8 oktober 2018 kunt u in museum
Beelden aan Zee niet meer contant betalen.
Tijdens de tentoonstelling Zadkine aan Zee geldt
een toeslag van €2,50 p.p vanwege het
uitzonderlijke karakter en de vele internationale
bruiklenen.
RITPRIJS €13,00
Entreeprijs €17,50/ kaart €2,50

PANNENKOEKENHUIS BERGZICHT WOUDENBERG
VRIJDAG 18 JANUARI 13.00 UUR
Pannenkoekenhuis Bergzicht ligt langs de N227 op
een prachtige locatie aan de rand van het bos
en vlakbij de Leusderhei in het buitengebied van
Woudenberg op het “Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug”. Dankzij onze locatie zijn wij een prima
uitvalsbasis voor een heerlijke wandel- of
fietstocht. Ons pannenkoekenhuis ligt tevens ook

op het prachtige Landgoed Den Treek
Henschoten.
RITPRIJS €16,00

Gemeentemuseum Den Haag
Vrijdag 18 januari 10.00 uur
Het Gemeentemuseum is met 160.000
kunstwerken een van Europa’s grootste
kunstmusea. Het museum heeft een
toonaangevende collectie moderne en
hedendaagse beeldende kunst, mode en
toegepaste kunst. Met maar liefst 300 van zijn
kunstwerken is het bovendien de internationale
thuishaven van Piet Mondriaan. Alleen hier
ontvouwt Mondriaans leven en ontwikkeling naar
abstracte kunst zich voor uw ogen. En dat te
midden van beroemde voorgangers en
tijdgenoten als Monet, Picasso en Kandinsky en
navolgers als Sol Lewitt, Francis Bacon en Louise
Bourgeois.
RITPRIJS €12,50
Entree €15,00 /kaart gratis

Proeflokaal Bregje
Dinsdag 22 januari 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 €4,00
Diner €14,50

Rijksmuseum van oudheden Leiden
Dinsdag 22 januari 11.00 uur.
De tentoonstelling Goden van Egypte brengt de
fascinerende Egyptische godenwereld tot leven.
Goden, godsdienst en magie hadden grote
invloed op de dagelijkse gang van zaken in het
Egyptische rijk. U ziet meer dan vijfhonderd
objecten uit binnen- en buitenlandse musea:
imposante beelden van goden en godinnen,
magische papyri, gouden sieraden en kleurrijk
beschilderde mummiekisten..
Ritprijs €8,50
Entree €12,50/kaart gratis

Diergaarde Blijdorp Rotterdam
Vrijdag 25 januari 10.00 uur
Diergaarde Blijdorp is een van de oudste
dierentuinen in Nederland. Duik in het geheel
overdekte Oceanium, zie de haaien boven je

hoofd zwemmen en laat je betoveren door het
Great Barrier Reef.
Beleef tropische temperaturen, heerlijk geurende
bloemen en duizenden kleurrijke ZuidAmerikaanse vlinders in vlinderparadijs
Amazonica.
Struin door de Aziatische moerassen en sta oog in
oog met de tijgers. Op de savanne in Afrika
ontmoet je de giraffen. Vervolg je
ontdekkingstocht en bewonder de nieuwe
grazende bewoners van Blijdorp: de gelada's,
'babbelende' apen uit Ethiopië.
Ritprijs €16,00
Entree €23,00
Winkelen Amstelveen
Vrijdag 25 januari 10.00 uur
Wandel door het mega grote winkelcentrum en
laat je onderdompelen door de vele winkels en
eetgelegenheden die het bied.
Ritprijs €11,00
Klederdrachtmuseum Amsterdam
Maandag 28 januari 10.00 uur
Het Klederdrachtmuseum is er voor iedereen die
geïnteresseerd is in cultuurgeschiedenis, mode en
folklore. Wie goed kijkt naar het kleedgedrag van
mensen, kan daar van alles uit aflezen over de
identiteit van de drager. Vroeger, maar ook nu.
Laat Het Klederdrachtmuseum je verrassen met
een explosie van kleuren, stijlen en multiculturele
dessins van de Nederlands klederdracht
Ritprijs €14,00
Entree €10,00/kaart gratis

*

Rondrit van de chauffeur
Maandag 28 januari 11.30 uur
Gezellig een mooie rit maken naar Scheveningen
en daar genieten van een visje of wat anders en
de mooie omgeving
Ritprijs €7,50

Huis van Gijn Dordrecht
Dinsdag 29 januari 11.00 uur
Het huis aan de Nieuwe Haven 29 werd in 1729
gebouwd in opdracht van Johan van
Neurenberg, een rijke regent. Simon van Gijn,
zakenman, jurist en verzamelaar woonde hier van
1864 tot zijn dood in 1922. Zijn huis en het
merendeel van zijn verzamelingen liet hij na aan
de Vereniging Oud-Dordrecht met de opdracht
de collecties openbaar te maken en het huis als
museum in te richten.
Ritprijs €21,00
Entree €10,00/kaart gratis
Theehuis Jansland Voorschoten
Dinsdag 29 januari
Geniet van een kopje koffie/thee of van een
heerlijke lunch en geniet van de mooie
omgeving.
Ritprijs €7,00

= 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 te voren 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.

Geachte nieuwsbrieflezers,
Om onze adressenlijst weer helemaal compleet te maken, willen wij u vragen, wanneer u de nieuwsbrief
van de Tombus niet meer wilt ontvangen, om u af te melden bij de Tombus (Suzanne).
Dit kan via de mail: tombus@tomindebuurt.nl
Via de telefoon: 06-15 66 80 20 (tussen 9.00 en 12.00 uur, niet op woensdag)
Wanneer u in 2018 geen gebruik van de uitjes via de Tombus heeft gemaakt, willen we u nog wel de
nieuwsbrief toesturen, echter alleen nog via de mail.
Geef aub uw emailadres aan ons door via bovenstaand emailadres.
Met vriendelijke
Groet,
Suzanne(foto)
Karin
Casper

