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De Express-Editie is het maandelijkse 

programmablad van de Amstelveense BoodschappenPlusBus. 

 

De BoodschappenPlusBus biedt ouderen begeleiding en vervoer 

naar verschillende winkelgebieden en activiteiten. Daarnaast 

worden er wekelijks meerdere hele en halve dagtochten 

georganiseerd. 

 

Met deze hulp kunnen ouderen blijven deelnemen aan het 

dagelijks leven en blijft men in de gelegenheid om andere 

mensen te ontmoeten. 

 

De BoodschappenPlusBus wordt in Amstelveen uitgevoerd door 

Stichting Brentano Amstelveen. Het is een landelijk initiatief van 

het Nationaal Ouderenfonds. 

 

Stichting Brentano Amstelveen wil ouderen ondersteunen bij het 

langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook wil zij een bijdrage 

leveren aan het voorkomen van eenzaamheid onder 

Amstelveense ouderen. 

 

Deelnemers van de BoodschappenPlusBus worden thuis 

opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. Er gaan altijd 2 

begeleiders mee om u bijvoorbeeld te helpen met in- en 

uitstappen, het dragen van de boodschappen etc. In de bus is 

plaats voor rollators. 

 

Ruim 50 enthousiaste vrijwilligers maken deze dienst mogelijk. 

Gemeente Amstelveen is naast een aantal fondsen, sponsors en 

donateurs, de belangrijkste financier van deze dienst.   

Staat u nog niet ingeschreven en bent u geïnteresseerd in één 

van onze diensten? U kunt ons bellen voor een folder en een 

programma. Inschrijving is kosteloos. 

 

 

  U krijgt aan de telefoon: 

 

Karin Niekel 

Anita de Kleijn 

Sonja Mader 

Veroni Mulder 

Ans de Jong 

Ery Dekker 

 

 E-mail: 

boodschappenplusbus

@brentano.nl 

 

Website: 

www.brentano.nl 

(vermeld onder 

diensten) 

 
 
 
 

Telefoon: 

020 – 345 0295 

Maandag t/m vrijdag 

9:00 – 13:00 uur 

Adres: 

’t Huis aan de Poel 

Afd. Boodschappen 

PlusBus 

Populierenlaan 21, 

1185 SE 

Amstelveen

 

mailto:boodschappenplusbus@brentano.nl
mailto:boodschappenplusbus@brentano.nl
http://www.brentano.nl/


Mededelingen 
 

Op woensdag 22 november kunt u zich opgeven voor de tochten en extraatjes in december. 

Op onze ‘beldag’ kunt u uw wensen van 9.00 uur tot 13.00 uur 

telefonisch aan ons doorgeven. Gezien de vele telefoontjes raken de 

2 lijnen snel overbelast. Komt u er niet direct door, bel dan later op 

de ochtend of na 12.00 uur. Dan heeft u kans dat u direct iemand 

aan de lijn krijgt.  

Wij delen de tochten en extraatjes pas na 13.00 uur in. 

We vragen u 2 (dag)tochten uit het programma door te geven. 

Daarnaast kunt u zich voor een extraatje aanmelden.  We proberen iedereen voor 1 tocht en/of 

extraatje in te delen. Soms is de belangstelling zo groot dat dit niet lukt. In dit geval plaatsen we u 

op een reservelijst.  

Belt u na de beldag dan is de kans redelijk groot dat de door u uitgekozen tocht volgeboekt is.  

Wij kunnen u dan op de reservelijst plaatsen. 

De dag na de ‘beldag’ laten wij u weten met welke tocht en/of extraatje u mee kunt. Heeft u die 

dag niets gehoord of was u niet thuis, belt u ons dan even. U kunt ons ook gedurende de maand 

bellen om te horen of er nog mogelijkheden zijn. Vaak komen er in de loop van de maand weer 

plaatsen vrij. 

 

Inzamelingsactie voor twee nieuwe BoodschappenPlusBussen in 2018 
We zijn op de goede weg met het sparen! Naast dat we van u al meer dan € 3000,- hebben 

ontvangen, hebben we van 2 partijen, waaronder een bedrag van het Rabobankfonds à € 10.000,-, 

mooie bedragen toegezegd gekregen. Het totale bedrag dat we nodig hebben voor 2 bussen is  

€ 90.000,- en we zitten nu op € 53.000,-. Dat gaat dus de goed kant op. De kleine spaarvarkentjes 

laten we nog een maandje in de bus staan voor als u nog wat los geld over heeft. Het zou 

fantastisch zijn als u zelf een inzameling gaat houden binnen uw familie/kennissenkring. Voelt u 

hier iets voor dan krijgt u van ons zo’n leuk fleurig spaarvarkentje cadeau!  

Wilt u iets overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer van Stichting Brentano: 
NL78RABO0544313860 onder vermelding van:  Actie nieuwe BoodschappenPlusBus 2018. 

Uw gift is aftrekbaar want Brentano is een Anbi-instelling.  

Er lopen nog een aantal aanvragen en ook proberen we in aanmerking te komen voor 

verschillende acties, bijvoorbeeld een spaaractie bij Specsavers. 

 

Van maandag 25 december tot en met maandag 1 januari zijn we gesloten! 
Zoals elk jaar sluiten we aan het eind van het jaar. Ook de PlusMobiel rijdt deze periode niet.  

In deze week wordt het antwoordapparaat ook niet afgeluisterd. Omdat we een week gesloten 

zijn, hebben we deze maand minder tochten te verdelen. Misschien kunnen we hierdoor niet 

iedereen plaatsen. Maar in 2018  zijn er weer volop mogelijkheden. 

 

Een aantal speciale, gesponsorde uitjes deze maand:  

19/12: kerstconcert in het Concertgebouw 

21/12: dineren in het Tropeninstituut 

 

WinterweerWe rijden niet als het door sneeuw, gladheid of extreme kou onverantwoord is. 



Boodschappen 
Vanaf maandag 20 november kunt u tussen 

9.00 uur en 13.00 uur bellen 
Daarnaast kunt u zich gedurende de hele maand opgeven voor het boodschappen doen. U kunt 

voor meerdere keren tegelijk boeken met een maximum van 2x per week. 

 

Maandagmiddag  4, 11 en 18 december gaan we naar Groenhof 

De bus haalt u op tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur. 

Er is gelegenheid om een consumptie te gebruiken. 

 

Dinsdagochtend  5, 12 en 19 december gaan we naar Bankrashof 

De bus haalt u op tussen 8.45 uur en 9.30 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur. 

Als er voldoende tijd is gebruiken we een kopje koffie of thee in Klaasje Zevenster. 

 

Dinsdagmiddag  5 december gaan we naar Groenhof 

De bus haalt u op tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur. 

Er is gelegenheid om een consumptie te gebruiken. 

 

Woensdagochtend  6, 13 en 20 december gaan we naar Groenhof 

De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur. 

Er is gelegenheid om een consumptie te gebruiken. 

 

Donderdagochtend 7 december gaan we ’s ochtends naar het stadshart en de action.  

De bus haalt u ’s ochtends op tussen 9.15 uur en 10.00 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur. 

Er is gelegenheid om een consumptie te gebruiken. 

 

Vrijdag 1, 8, 15 en 22 december gaan we ’s ochtends en ’s middags naar de markt en het 

stadshart. Er is de hele maand Winter Village Amstelveen met een schaatsbaan, sleehelling en 

winterse sferen in het Stadshart. De markt staat aan de rand hiervan. 

De bus haalt u ’s ochtends op tussen 9.15 uur en 10.00 uur en ’s middags tussen 13.00 uur en 

13.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur respectievelijk 16.15 uur. 

Er is gelegenheid om een consumptie te gebruiken. 

 

Kosten voor bovenstaande diensten zijn € 3,50. Met een Amstelveenpas € 2,00 (exclusief 

consumpties).  

Betalen: U afrekenen met de pinpas of contant. 

 
 



Extraatjes 
Op woensdag 22 november kunt u tussen 

9.00 uur en 13.00 uur bellen 
 

Hieronder de extraatjes van de maand. Dit zijn kleine uitstapjes voor een zacht prijsje. Deze kunt u 

extra boeken naast de dagtochten, zolang er plaats is. 

 

Dinsdagmiddag 5 december  Wandelen in de Amstelveense natuur 

Lekker in beweging komen is het hele jaar goed. Amstelveen heeft prachtige natuur, zoals de 

heemparken. We maken een wandeling van ongeveer drie kwartier. Na afloop drinken we nog iets. 

U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. 

Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 5,50 (exclusief consumpties).  

 

Woensdagmiddag 6 december  Tuincentrum Global Garden 

Dit gezellige tuincentrum is gelegen te Zwaanshoek. De kerstafdeling is ook 

dit jaar prachtig! 

In het tuincafé is gelegenheid om een consumptie te gebruiken. 

U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. 

Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 12,00 (exclusief consumpties). Met een Amstelveenpas € 7,50. 

 

Maandagavond 11 december  Dineren bij de Chinees 

Bij dit Kantonees/Chinese restaurant in de Dorpstraat is het heerlijk eten. In het restaurant wordt er 

een combinatie van de kaart geserveerd. U kunt dus van alles proeven. 

U wordt opgehaald tussen 16.30 uur en 17.15 uur. 

Wij schatten in dat u rond 20.30 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 26,00  (inclusief diner en ijsje, exclusief consumpties).  

 

Dinsdagmiddag 12 december  Gelderlandplein Amsterdam 

Vanmiddag gaan we naar het Gelderlandplein. Naast de vele winkels zijn er meerdere 

gelegenheden om een consumptie te gebruiken. 

U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur.  

Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 4,50 (exclusief consumpties). Met een Amstelveenpas € 3,00. 

 

Woensdagmiddag 13 december  Ronde Hoep en bakker Out 

Vanmiddag maken we een natuurritje door de Ronde Hoep polder bij Ouderkerk a/d Amstel. Ter 

afsluiting gaan we naar bakker Out en gebruiken daar wat in de lunchroom.  

U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. 

Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 11,00 (exclusief consumpties). Met een Amstelveenpas €6,50. 

 



Dag- en middagtochten 
Op woensdag 22 november kunt u tussen 

9.00 uur en 13.00 uur bellen 
 

Let op, de tijden wisselen per dagtocht. Omdat er meerdere mensen door heel Amstelveen worden 

opgehaald nemen we daar drie kwartier de tijd voor. De chauffeur en begeleider bepalen vooraf 

de meest logische volgorde van ophalen. Omdat de adressen per rit anders zijn, zal de bus ook op 

wisselende tijden bij u voorrijden. Daarom neemt de begeleider vanuit de bus telefonisch contact 

met u op zodra u als eerstvolgende wordt opgehaald. Wij vragen u klaar te staan als we aan 

komen rijden. De volgorde van ophalen wordt omgekeerd toegepast bij het thuisbrengen. De 

eerste is dus het laatste thuis. Dit doen we om een stoelendans te voorkomen.  

Houdt u er rekening mee dat bij de middagritjes (vanaf 12.15 uur ophalen) waarbij een lunch 

inbegrepen is, we meestal omstreeks 14.00 uur op de plaats van bestemming zijn.  

 

Maandag 4 december   Lunchen bij Brasserie Oevers in Kudelstaart 

Een nieuw lunchadres, Brasserie Oevers. Een uniek plekje door het mooie uitzicht vanuit het 

restaurant op de jachthaven en over de Westeinderplas. 

U wordt opgehaald tussen 11.45 uur en 12.30 uur. 

Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 11,50 (exclusief lunch en consumpties). 

 

Donderdagmiddag 7 december  Singermuseum in Laren 

In het Singermuseum is de tentoonstelling ‘Mooiste Modernisten’ te zien over de bloei van de 

Nederlandse kunst in de periode 1870-1930. Rond 1870 komen economie, wetenschap en cultuur 

hier opnieuw tot grote bloei. Decennialang heeft de Nederlandse kunst weer een eigen gezicht en 

kent succes tot ver buiten de landsgrenzen. U ziet het ontstaan van de moderne Nederlandse 

schilderkunst van de Haagse, Amsterdamse en Larense School en vervolgens de ontwikkeling van 

de diverse avant-garde stromingen als pointillisme, luminisme, kubisme, De Stijl en het 

expressionisme. 

U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur.  

Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 28,50 (inclusief toegang, exclusief consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten: € 16,50. 

 

Donderdagmiddag 7 december  Kraantje Lek 

Wij maken een mooi ritje richting Overveen en Kraantje Lek wordt de 

tussenstop. 

Deze  witte herberg en de holle boom zijn al meer dan vier eeuwen oud. 

Het was een historische pleisterplaats voor gasten van verschillende 

pluimage, bijvoorbeeld de franse garnizoenen aan het begin van de 19de 

eeuw. Nu is die sfeer nog te proeven.  

U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. 

Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 15,00 (exclusief consumpties). 
 



Zondag 10 december   Kerstmarkt in de Hoef 

Ze zeggen dat het de gezelligste en meest authentieke 

kerstmarkt is in de wijde omgeving. Het kerkplein van De Hoef 

wordt omgetoverd tot een knusse kerstmarkt met alleen kerst 

gerelateerde artikelen. Tijdens de markt zullen er gezellige 

kerstklanken klinken. In de kerk kunt u genieten van 

kerstconcerten en in de pastorie vindt u kunst en brocante. 

Vanwege gebrek aan parkeerplaatsen in het dorp parkeren we 

iets buiten het dorp en maken gebruik van de pendeldienst van 

het Rabootje, een leuk vaartochtje bovendien. Dan komen we 

aan bij pannenkoekenboerderij de Strooppot waar we eerst gaan 

lunchen voordat we de markt opgaan. 

U wordt opgehaald tussen 10.15 uur en 11.00 uur. 

Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 10,00 (exclusief lunch en overige consumpties). 

 

Maandag 11 december   Lunchen in Brasserie 10 

Aan de Amsteldijk, vlak bij Nes aan de Amstel, ligt Amstelveen’s golfterrein. Het is een bijzonder 

gebied waar naast gegolft ook gewandeld- en gefietst wordt. Bovendien is er een gezellige 

Brasserie waar iedereen welkom is. Wij hebben een tafeltje voor de lunch gereserveerd.  

U wordt opgehaald tussen 11.00 uur en 11.45 uur. 

Wij schatten in dat u rond 15.30 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 10,00 (exclusief lunch en consumpties). 

 

Woensdagmiddag 13 december Frans Hals museum Haarlem 

In het Frans Halsmuseum is de tentoonstelling ‘Humor in de Gouden Eeuw’  te zien. 

Zelden zijn er meer humoristische schilderijen gemaakt dan in de Nederlandse Gouden Eeuw. 

Ondeugende kinderen, dwaze boeren, malle dandy’s en drinkebroers, kwakzalvers, koppelaars, luie 

dienstmeiden en lustige dames – ze figureren in grote getalen in topstukken uit de Gouden Eeuw. 

De tentoonstelling omvat circa zestig topstukken uit binnen- en buitenland van de hand van 

schilders als Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen, Judith Leyster, Adriaen Brouwer, Gerard van 

Honthorst, Jan Miense Molenaer en Nicolaes Maes.  

U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. 

Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 23,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten: € 10,50. 

 

Donderdag 14 december   Lunchconcert in het muziekgebouw aan het IJ 

We bezoeken het gratis lunchconcert in het Muziekgebouw aan het IJ. Het concert wordt verzorgd 

door jeugdige ensembles in wisselende en verrassende bezettingen, met zeer gevarieerd 

repertoire. Het repertoire is nog niet bekend, dus laat u verrassen. 

Na afloop van het concert lunchen we in het restaurant met een prachtig uitzicht over het IJ. 

Gezien de verwachte drukte in het restaurant is er op deze dag één lunchmenu. U kunt onderdelen 

uit dit menu kiezen. 

U wordt opgehaald tussen 10.45 uur en 11.30 uur. 

Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 11,00 (inclusief concert, exclusief lunch en overige consumpties). 

 



 

Maandag 18 december   Restaurant Groot Kievitsdal in het Gooi 

Vandaag is ons doel Restaurant Groot Kievitsdal, schitterend gelegen tegen de bossen van 

Landgoed Pijenburg aan de weg tussen Baarn en Hilversum. In het grand café hebben we een tafel 

gereserveerd.  

Na de lunch kunt u, als u wilt, een wandeling in het bos maken. 

U wordt opgehaald tussen 11.00 uur en 11.45 uur. 

Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 16,00 (exclusief lunch en overige consumpties). 

 

 

Dinsdagmiddag 19 december  Kerstconcert in het Concertgebouw Amsterdam 

Op uitnodiging van het Nationaal Ouderenfonds en Coalitie Erbij gaan we naar het 

Concertgebouw in Amsterdam voor een speciaal kerstconcert. U wordt welkom geheten door 

Maartje van Weegen. Het Nederlands Philharmonisch Orkest voert onder leiding van dirigent Marc 

Albrecht een programma uit van Lehar, Stolz, Tsjaikovski, Verdi en Strauss. 

U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. 

Wij schatten in dat u rond 17.30 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 8,00 (inclusief toegang, koffie of thee bij ontvangst en een drankje tijdens de pauze). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Woensdagmiddag 20 december Vuursche route 

De pannenkoeken in de Lage Vuursche zijn bijzonder populair, vandaar dat we dit bosritje weer 

eens in het programma opnemen.  

U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. 

Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 14,00 (exclusief pannenkoek en overige consumpties). 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 21 december   Mauritshuis in Den Haag 

In het Mauristhuis is op dit moment de tentoonstelling ‘Zuiderburen: Portretten uit Vlaanderen 

1400-1700’ te zien. In de Zuidelijke Nederlanden (het huidige België) zijn tussen 1400 en 1700 

prachtige portretten geschilderd. Edellieden en rijke burgers lieten zich graag vereeuwigen door 

de beste Vlaamse kunstenaars van hun tijd. Deze portretten maken nog altijd grote indruk. Ze zijn 

vaak zo geraffineerd geschilderd door onze zuiderburen dat ze ook na al die eeuwen nog 

springlevend lijken. 

De tentoonstelling toont belangrijke werken van Rogier van der Weyden, Hans Memling, Pieter 

Pourbus, Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck. Bijzonder is dat bijna alle geportretteerden 

geïdentificeerd kunnen worden. Zo leert de bezoeker niet alleen de kunstenaars kennen, maar ook 

de personen die zij hebben geportretteerd.  

U kunt de lunch gebruiken in de brasserie van het museum. 

U wordt opgehaald tussen 10.00 uur en 10.45 uur.  

Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 32,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten: € 18,00. 

 

 

En dan het laatste uitje van dit jaar: 
 

Donderdagavond 21 december  Kerstdiner in het Tropeninstituut Amsterdam 

Voor het derde jaar nodigt het Amstelveense bedrijf JTI een groep deelnemers van de 

BoodschappenPlusBus uit voor een geheel verzorgd kerstdiner. Dit keer wederom op een heel 

bijzondere locatie, namelijk in de marmerenhal van het Tropeninstituut te Amsterdam. Een 

professionele verhalenverteller zal tussen de gangen door een mooi verhaal vertellen.  

De organisatie van de avond ligt geheel in handen van JTI.  

U wordt opgehaald en thuisgebracht door één van de medewerkers van JTI. 

Belangrijk om te weten is dat het gebouw uitsluitend met een trap van 17 treden te betreden is. 

Uiteraard is er voldoende hulp om u de trap op- en af te helpen. Het gebouw zelf is goed 

toegankelijk. 

We verwachten veel belangstelling voor dit bijzonder evenement. Ook namens JTI geven we 

daarom aan dat dit diner speciaal bedoeld is voor mensen die erg opzien tegen de feestdagen, 

een moeilijk jaar achter de rug hebben of een laag inkomen hebben.  

Zijn er teveel aanvragen dan zullen we gaan loten. 

Nadere informatie over het tijdstip van ophalen volgt op een later moment. 

Dit uitstapje is gratis. 

 

 

 
 

 

Kent u onze PlusMobiel? Onze twee auto’s worden ingezet voor individuele ritten naar het 

ziekenhuis of andere medische bestemming. De chauffeur is tevens de begeleider. Wilt u 

informatie of een auto reserveren? Bel ons op 020-3450295. 
 



 

 

 

De activiteiten van de BoodschappenPlusBus worden mogelijk gemaakt door de 

financiële steun van:  

• Gemeente Amstelveen 

• Stichting Vrienden van Stichting Brentano Amstelveen 

 

 

Door Reclame op de bus: 

• Schiedon, orthopedische schoentechniek 

• Brentano, zorgbemiddeling Amstelveen (voor alle vragen over zorg, huishoudelijke hulp en 

verzorgingshuizen, 020-3452616) 

• Zorgsamen, zie advertentie 

 

   

Door reclame op de achterkant van de express-editie 

Door giften en donateurs en …………. 

 

De activiteiten van de BoodschappenPlusBus zijn alleen mogelijk door de enthousiaste 

inzet van ruim 50 vrijwilligers, zowel als chauffeur, als begeleider of ter ondersteuning op 

kantoor. Zij ervaren elke keer hoe waardevol dit initiatief is. Dus, zonder vrijwilligers geen 

BoodschappenPlusBus. 

Wilt ú ook donateur worden? U kunt donateur worden van de BoodschappenPlusBus door het 

invullen van een machtigingskaart. Wij kunnen u zo’n kaart toesturen. Uiteraard blijft het mogelijk 

om eenmalig te doneren. Dit kan op het bankrekeningnummer van Stichting Brentano:  

IBAN:NL78RABO0544313860 onder vermelding van: donatie BoodschappenPlusBus 

 


