
Toektoek
Vervoersdienst voor bewoners en 

wijkbewoners De Honinghoeve en  

St. Jozefklooster 



Toektoek

De Waalboog heeft een Toektoek aangeschaft om bewoners en 
wijkbewoners van de locaties St. Jozefklooster en De Honinghoeve 
te vervoeren tussen deze locaties. Met dit initiatief wil De Waalboog 
voor oudere en minder mobiele (wijk) bewoners een brug slaan 
tussen de Waalbooglocaties en de wijken Neerbosch-Oost,  
Hees(eveld), Waterkwartier en Wolfskuil. 

Wat is een Toektoek?
Een Toektoek is een elektrische wagen waar vier personen in plaats 
kunnen nemen. Het is een gesloten golfclubkar die maximaal  
35 kilometer per uur kan rijden en een bereik heeft van 50-70 
kilometer bij een volle accu. Hij hoort op de weg te rijden, heeft 
gordels en de chauffeur dient in het bezit te zijn van een 
B-rijbewijs. Gebruikers moeten zelf in- en uit kunnen stappen, er is 
een verlaagde opstap. Er zit een extra laadbak achterop waarin een 
rollator of opklapbare rolstoel bevestigd kan worden.



De Toektoek is bedoeld voor bewoners van de woonzorgcentra | 
De Honinghoeve en het St. Jozefklooster en voor bewoners uit de 
wijk Neerbosch-Oost en Hees(eveld) die op deze locaties aan 
activiteiten willen deelnemen of gebruik willen maken van het 
restaurant (warme maaltijd).De Waalboog wil bijdragen aan het 
verminderen van eenzaamheid van bewoners in de wijk, waarbij de 
Toektoek bij uitstek een middel is om mensen met elkaar in contact 
te laten komen. 

Reserveren 
De Toektoek rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 – 
17.00 uur. Bewoners en wijkbewoners kunnen De Toektoek 
reserveren via telefoonnummer: 06 – 285 688 09 (werkdagen van 
10.00 – 17.00 uur) Voor een rit met de Toektoek wordt een bijdrage 
van 1 euro voor een enkele rit gevraagd om het onderhoud van de 
Toektoek te bekostigen.

Vrijwilligers gezocht!
De Toektoek wordt volledig gerund door een groep enthousiaste 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers bestaan uit huidige vrijwilligers van  
De Waalboog, wijkbewoners en mantelzorgers. Vrijwilliger Nol 
Hengst neemt het beheer en de coördinatie op zich. Hij zorgt o.a. 
voor het beheer en dat alle vrijwilligers op de juiste tijden gaan 
rijden. 

Wij zoeken nog vrijwilligers voor het rijden van de Toektoek.

Wat bieden wij vrijwilligers?
• Een bijzondere ervaring met het rijden in een golfclubkar.
• Een goede inwerkperiode en voorwaarden zoals verzekering en 

gebruik van faciliteiten.
• Scholing over omgaan met dementie.



Postadres
Postbus 31071
6503 CB Nijmegen

T 024 - 322 82 64
info@waalboog.nl
www.waalboog.nl

Heeft u interesse en/of wilt meer informatie? Neem dan contact op 
met Isabelle Hendriks, coördinator vrijwilligerswerk binnen  
De Waalboog via telefoon 06 - 185 269 55 of e-mail  
i.hendriks@waalboog.nl. 

Stichting De Waalboog is een organisatie voor zorg, welzijn en 
wonen. Zij is er voor senioren en jongere ouderen met verlies van 
lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden, voor jongere mensen 
met dementeringsproblemen en voor mensen in de terminale fase 
van hun leven. Daarnaast komen wij graag in contact met onze 
wijkbewoners en zij zijn van harte welkom in een van onze locaties. 
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