Oktober 2013

Goed op weg met Argos Mobiel in Vlaardingen
Even naar de markt, koffie drinken bij een kennis of op bezoek bij onze locaties voor een maaltijd of een
leuke activiteit? Argos Zorggroep brengt u met de unieke vervoerservice Argos Mobiel naar elke gewenste
bestemming binnen Vlaardingen. Bel 06 - 81 17 10 20 en onze chauffeur is snel ter plaatse. U kunt
ook een lege Argos Mobiel op straat aanhouden door duidelijk uw hand op te steken.
Tijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 20.00 uur
Zaterdag van 10.00 - 18.00 uur
Tarieven
€ 1,50 per persoon per rit van 0-3 km
€ 3,00 per persoon per rit van 3-6 km
Betalen
Met PIN in het voertuig
Met de Argos Mobiel Rittenkaart, verkrijgbaar bij de recepties van:
• Zorgcentrum de Wetering, Claudius Civilislaan 40
• Zorgcentrum Soenda, Soendalaan 2
• Zorgcentrum de Meerpaal, Willem de Zwijgerlaan 2
• Revalidatiecentrum voor Ouderen Marnix, Marnixlaan 5
Meer informatie?
Telefonisch contact met Argos Services is ook mogelijk tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 - 427
83 90.
Bron: Argoszorggroep.nl
Rijbewijskeuring 70-plussers
door BIG-geregistreerde keuringsarts tegen
het voordelige tarief van € 35,00 (incl.BTW)
Locatie Vlaardingen:
Keuringsdata 2013:
Aanmelden:

Ontmoetingscentrum De Bijenkorf, Reigerlaan 100
3136 JK Vlaardingen
5 november en 3 december
Bureau Regelzorg, tel. 088 23 23 300. (tussen 9.00-12.00 uur)

Seniorenvoorstellingen in de nieuwe bioscoop aan het veerplein
In deze mooie gelegenheid worden tweemaal in de maand op donderdagmiddag rond 14:30 uur films
vertoond voor ouderen.
De prijs is € 6,75 per persoon en is incl. koffie, thee en wat lekkers.
Nadere informatie over de te vertonen films kunt u verkrijgen op: www.jt.nl
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Films voor senioren in nieuwe bioscoop
7 november: Les Beaux Jours
21 november: Verrassingsfilm
5 december: Het Diner
Nadere informatie: http://www.jt.nl/films/film/love-is-all-you-need-senioren
Bron: Nieuwsbrief ANBO

Handige tips en informatie

Op de informatiepagina van Uitmetkorting.nl. wil men u graag zo goed mogelijk van dienst
zijn. Behalve kortingsbonnen voor webwinkels en dagjes uit heeft men daarom ook deze
bibliotheek opgezet met relevante informatie voor daguitstapjes naar pretparken, musea en
dierentuinen in Nederland.
Hier vindt u alles wat u moet weten om uw dagje uit zo leuk en compleet mogelijk te maken. Naast de
gangbare belangrijke informatie, zoals adresgegevens en openingstijden, heeft men ook meer specifieke
informatie voor u verzameld. Men vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van een dagje uit in
Nederland. Daarom is er ook onderzoek gedaan naar allerlei andere belangrijke zaken.
Bron: Nieuwsbrief “Aandacht voor iedereen”
Onze laatste nieuwsbrief zal verschijnen in de maand december.
Namens het bestuur, Willem van der Hoek en Ronald Brouwer
Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar:r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl
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