Nieuwsbrief Tom-bus
Alphen aan den Rijn
Programma mei 2019

De Tom-bus biedt ouderen begeleiding met vervoer naar dagbesteding, winkels en
activiteiten. In deze nieuwsbrief leest u het programma voor de maand mei 2019.

***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.

Opgeven voor een uitje.
Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur (behalve op woensdags) bereikbaar via het
volgende telefoonnummer; 06-15 66 80 20. U kunt uzelf ook aanmelden via het algemene Tomnummer 088-900 4567. Hier kunt u tijdens kantooruren terecht. U kunt zich daarnaast ook aan- of
afmelden door te mailen naar tombus@tomindebuurt.nl. Geef uw naam en adres op, of u
samen met iemand wilt gaan en of u een hulpmiddel, zoals een rollator, meeneemt.
Wij laten u uiterlijk een dag van te voren tussen 9.00 uur en 12.00 uur weten of het uitje door zal
gaan en of u mee kunt. Dus zorg dat u bereikbaar bent.
Als u zich aanmeld, dan bent u nog niet zeker van een plek. U hoort dat een werkdag van
tevoren.
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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. Uitjes voor mensen woonachtig in Alphen aan den Rijn.
5. U kunt alleen mee als u ingeschreven staat als deelnemer van de Tom-bus. U krijgt dan
ook elke maand de nieuwsbrief.

Ophalen en thuisbrengen
We halen u thuis op met de Tom-bus 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 uur kunt u mee om boodschappen te doen in de Aarhof. Ritprijs €4,25.
Deze bus is niet geschikt voor rolstoelen. Opgeven kan in de ochtend tussen 9.00 uur-12.00 uur.
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Uitstapjesuitstapjesuitstapjes

Spoorwegmuseum Utrecht
Vrijdag 3 mei 11.00 uur

Onderwijsmuseum Dordrecht
Dinsdag 7 mei 10.00 uur

Ontdek het verhaal achter 175 jaar spoorwegen
in Nederland. Bekijk mooie, historische treinen en
verken de verschillende onderdelen van het
museum met verscheidene tentoonstellingen.
Ritprijs €16,00
Entree €17,50/museumkaart gratis

Onderwijs voedt de samenleving. Maar
weerspiegelt die ook. En dat al eeuwenlang. Het
Onderwijsmuseum laat in de tentoonstelling het
verleden en het heden zien. Elke tijd zijn eigen
onderwijs. Onderwijs dat bij de samenleving past.
Ritprijs €16,00
Entree €10,00/museumkaart gratis

Klein Giethoorn Hazerswoude
Vrijdag 3 mei 11.00 uur
Al bijna 100 jaar is Klein Giethoorn een begrip in
het prachtige Rietveld. Een heel mooi plekje aan
het water.
Ons terras is gelegen aan het water van de
Rietveldsche Vaart met uitzicht op de
Rietveldsche Molen.
Ritprijs €5,00

Rondvaart Leiden
Maandag 6 mei 12.00 uur
Rondvaart Leiden bezorgt u een onvergetelijke
stadsrondvaart van 1 uur. U vaart door de
prachtige Leidse grachten en langs vele
bezienswaardigheden. De schipper is tevens uw
gids.
Ritprijs €8,50
Entree €10,00

Swaenswijk: samen eervol overleefd.
Maandag 6 mei
Themabijeenkomst met als spreker: schrijver Hans
Suijs uit Gouda met het onderwerp:
Samen Eervol Overleefd. Het gaat over 652
vrouwen die in de oorlog van Kamp Vught naar
Ravensbruck werden getransporteerd.
Ritprijs €4,25
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De Bosrand
Vrijdag 10 mei 11.00 uur
Struin door het tuincentrum en koop wat leuke
plantjes voor op uw balkon of tuin.
Ritprijs €4,25

Kaas experience Woerden
Maandag 13 mei 11.00 uur
In de Cheese Experience in het Kaaspakhuis
wordt je rondgeleid door een gids die je
meeneemt in het verhaal van het moderne
kaasmaken. Kijk mee in de moderne kaasmakerij,
bekijk de film “Ontdek de Cheesevalley”,
bewonder de virtual reality omgeving, loop door
de kaasopleg, test je kennis met de kaasquiz,
maak een te gekke Woerdense kaasfoto als heus
kaasmeisje of – boer en leg het bezoek aan de
Cheese Experience in het Kaaspakhuis vast. Een
bezoek aan de Cheese Experience is een
rondleiding met een gids.
Ritprijs €8,75
Entree €6,00

Scheveningen
Maandag 13 mei 12.00 uur
Het is weer de tijd van het jaar om lekker uit te
waaien en te struinen over de vele winkeltjes die
op de boulevard zijn en het aangrenzende
winkelcentrum. Of lekker een visje eten.
Ritprijs €7,75
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Rondvaart Boskoop
Woensdag 22 mei 13.00 uur

Keukenhof Lisse
Dinsdag 14 mei 10.00 uur
Keukenhof, het leukste en fleurigste dagje uit! Dit
voorjaar staan meer dan 7 miljoen bloembollen in
bloei met wel 800 verschillende soorten tulpen.
Een unieke en onvergetelijke belevenis.
Ritprijs €28,50
Ritprijs is inclusief entree.

Proeflokaal Bregje
dinsdag 14 mei 18.00 uur
Geniet van al het lekkers wat Bregje te bieden
heeft aan avondeten.
Ritprijs €4,25
Diner €14,50 voor 3-gangen menu

Trompenburg Rotterdam
Vrijdag 17 mei 11.00 uur
Trompenburg is een prachtig aangelegde
plantentuin met een grote collectie bomen,
struiken, vaste planten, bollen en knollen. De tuin
ligt aan de rand van het centrum van Rotterdam
in de wijk Kralingen en is een ware schatkamer
voor plantenkenners en een weldaad voor
wandelaars op zoek naar rust in een drukke stad.
Ritprijs €12,50
Entree €9,50/museumkaart gratis

Museum Voorlinden Wassenaar
Dinsdag 21 mei 11.00 uur
Op vrijdag 22 maart 2019 wordt één van de
belangrijkste en meest spraakmakende
hedendaagse kunstenaars Yayoi Kusama 90 jaar!
Voorlinden toont in de tuinzaal enkele iconische
werken uit eigen collectie waaronder haar
spiegelende Infinity Room tot haar
wereldberoemde gestippelde pompoen en
monumentale Infinity Nets.
Dit is een van de tentoonstellingen die het
museum rijk is.
Ritprijs €11,50
Entree €17,50

Varen met de jordaanboot Amsterdam
Dinsdag 21 mei 10.00 uur
Amsterdamse muziekvaart met een uitgebreide
lunch, inclusief drankjes. Georganiseerd door het
Ouderenfonds.
Ritprijs €37,00
Is inclusief entreebewijs
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Altijd al eens een kijkje willen nemen achter de
wegen en huizen in Boskoop?
Hoe zien de kwekerijen en de natuur er eigenlijk
uit in dit groene boomkwekersdorp op plekken
waar geen auto's rijden maar waar u vaart tussen
eenden, waterplanten en waar u kunt kijken naar
kwekerijen vanuit een heel ander perspectief.
Een professionele rondleid(st)er zal u tijdens de
rondvaart alles vertellen over Boskoop en haar
geschiedenis, maar ook hoe wij anno 2017 als
boomkwekersdorp overleven naast de massa
bedrijven in andere regio's..
Ritprijs €6,00
Entree €7,50

Louwman museum Den Haag
Vrijdag 24 mei 11.00 uur
Het Louwman Museum herbergt 's werelds oudste
privécollectie automobielen, bijeengebracht
door twee generaties van de familie Louwman.
De basis werd reeds in 1934 gelegd en inmiddels
omvat de collectie ruim tweehonderdvijftig
antieke en klassieke automobielen. Kenners
beschouwen de collectie als één van de mooiste
ter wereld.
Ritprijs €11,00
Entree €15,00/museumkaart gratis

Museum Gouda
Vrijdag 24 mei 11.30 uur
Museum Gouda is dé schatkamer van Gouda.
Het museum heeft een voor Nederland unieke
collectie altaarschilderijen uit de zestiende eeuw.
Ritprijs €9,00
Entree €11,00/museumkaart gratis

Tong Tong Fair Den Haag
Maandag 27 mei 11.30 uur
Van 23 mei t/m 2 juni 2019 vindt de 61e Tong Tong
Fair plaats. De Tong Tong Fair presenteert ook dit
jaar weer een caleidoscopische cross-over van
oosterse en westerse culturen, met een sterk
internationaal programma.
De Tong Tong Fair is een optelsom van een
internationale beurs, een food event en een
cultureel festival, georganiseerd in diverse
themapaviljoens met podia.
Ritprijs €11,00
Entree €12,00

www.tomindebuurt.nl

Pagina 4 | 7

Ufo restaurant Rotterdam
Dinsdag 28 mei 11.00 uur
Geniet van een heerlijke lunch op een mooie
hoogte met uitzicht over de maas terwijl het rond
draait.
Ritprijs €12,75
Lunch €25,00

Futureland express maasvlakte Rotterdam
Vrijdag 31 mei 11.30 uur
In FutureLand sta je oog in oog met de
ontwikkeling van het nieuwste havengebied van
Rotterdam. Maasvlakte 2 toont je niet alleen ’s
werelds modernste containerterminals en
grootste zeeschepen, maar ook de laatste
innovaties in offshore. Nieuwsgierig naar andere
Rotterdamse havenontwikkelingen? Verbaas je
over de rol van digitalisering of kansrijke nieuwe
vormen van energie.
Ritprijs €22,00
Entree €8,50

Gassan Diamonds Amsterdam
Vrijdag 31 mei 10.00 uur
Maak kennis met alle facetten van het diamant
slijpen en ontdek de geschiedenis van de
diamant. Leer meer over de verschillende
diamanten en bewonder de prachtige horloges
en juwelen van ’s werelds meest exclusieve
merken. Bovendien presenteren wij u onze eigen
unieke, schitterende slijpvorm: de Gassan 121.
Laat u betoveren bij Gassan Diamonds!
Ritprijs €12,75

*

= GESCHIKT VOOR ROLSTOELEN!!

Om misverstanden te voorkomen willen we u graag verzoeken om thuis te wachten totdat onze
chauffeur bij u aanbelt.
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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 en het uitje waar u zich voor wilt
opgeven, 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.
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Geachte klanten van de Boodschappenplusbus,
Bent u meer dan een jaar niet mee geweest met een uitje van de Tombus, dan
wordt u van de lijst gehaald per 1 juni 2019.
Wilt u toch de nieuwsbrief blijven ontvangen, dan is het noodzakelijk dat u
contact opneemt met het bekende nummer van de Tombus.
Op dit moment verzenden we over de 400 nieuwsbrieven en dat wordt nog
allemaal met de hand ingevouwen.
Het zou zonde zijn als de vouwers zoveel nieuwsbrieven voor niks invouwen.
Ik hoop dat u het kunt begrijpen dat wij papierverspilling willen tegengaan.
U kunt altijd wel de nieuwsbrief nog per mail ontvangen.

Met vriendelijke groet,
De medewerkers van de Tombus
Telefoonnummer: 06 15 66 80 20
Emailadres: tombus@tomindebuurt.nl
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