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Express-editie november 2017 
     

 

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
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Mededelingen 
 

Op woensdag 25 oktober kunt u zich opgeven voor de 

tochten en extraatjes in november. 

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 
Zoals vorige maand al aangekondigd zijn we begonnen met spaaracties 

voor nieuwe BoodschappenPlusBussen in 2018. Allereerst willen we 

diegenen die al een donatie hebben gedaan heel hartelijk bedanken.  

Wilt u ook iets bijdragen? Ook kleine bedragen zijn heel erg welkom. 

Vele kleine bedragen maken immers ook een mooi bedrag!! Om het wat 

makkelijker te maken zetten we in de komende maanden een klein 

spaarvarken in de bus neer. Heeft u nog wat los geld over? Stop het in 

het varken. Voel u echter tot niets verplicht. 

U kunt ook uw bijdrage storten op het bankrekeningnummer van 

Stichting Brentano: NL78RABO0544313860 onder vermelding van:  

Actie nieuwe BoodschappenPlusBus 2018. Op deze manier komt het op een aparte 

spaarrekening te staan.  

Misschien goed om te weten: Uw gift is aftrekbaar want Brentano is een Anbi-instelling. 

 

Heel goed nieuws: 

De gezamenlijke giftencommissie van Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano’s Steun 

des Ouderdoms stelt € 20.000,- beschikbaar en Zorgsamen doneert € 1.000. 

Op dit moment zetten we een actie op om reclame op de nieuwe bussen te verkopen aan 

Amstelveense bedrijven.  

We houden u op de hoogte. 

 

 



Boodschappen 
Vanaf maandag 23 oktober 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  6, 13, 20 en 27 november 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  7, 14, 21 en 28 november 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  7 en 21 november 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. 

 

Dinsdagmiddag  14 november gaan we naar Westwijkplein 

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  1, 8, 15, 22 en 29 november 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. 

 

Vrijdag 3, 10, 17 en 24 november gaan we ’s ochtends en ’s middags naar de markt en het 

stadshart 

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. 

 
 

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. 



Extraatjes 
Op woensdag 25 oktober 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 7 november  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).  

 

Maandagavond 20 november  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).  

 

Woensdagmiddag 22 november Wandelen in het Amsterdamse bos 

We gaan voor een lekkere wandeling in het bos.  In een rustig tempo lopen we ongeveer drie 

kwartier. Het is geen bezwaar als u met een rollator loopt. 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).  
 

Donderdagmiddag 23 november Kringloopwinkel Aalsmeer 

We bezoeken vanmiddag ‘Dorcas’, een leuke, grote kringloopwinkel in Aalsmeer.  

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: € 6,50 (exclusief consumpties). 

 

Dinsdagmiddag 28 november  Atelier Steengoed 

Vanmiddag bezoeken we atelier Steengoed, een atelier/winkel in Aalsmeer, waar mensen met een 

handicap mooie producten maken en verkopen. U kunt het aanbod van keramiek, mozaïek en 

kaarsen en sieraden bewonderen en eventueel kopen. Het is zelfs mogelijk om iets te laten maken. 

Alles handgemaakt, betaalbaar en van uitstekende kwaliteit. U wordt ontvangen met een kopje 

koffie en wat lekkers. 

U wordt opgehaald tussen 12.45 uur en 13.30 uur.  

Wij schatten in dat u rond 16.15 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 6,50 (inclusief kopje koffie en wat lekkers).  

 



Donderdagmiddag 30 november  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). 

 

Dag- en middagtochten 
Op woensdag 25 oktober 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.  

 

Woensdagmiddag 1 november  Kopje van Bloemendaal 

We rijden richting de duinen en beklimmen met de bus, het beroemde Kopje van Bloemendaal, 

een 43 meter hoge duintop. Bovenop bevindt zich restaurant de Uitkijk. Hier gebruiken we iets.  

We maken er een leuk ritje van. 

U wordt opgehaald tussen 12.15 en 13.00 uur. 

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

Kosten: € 13,00 ( exclusief consumpties). 

 

Donderdag 2 november   Dagje Spakenburg 

Vandaag bezoeken we Spakenburg. We lunchen in een gezellig restaurant aan de historische oude 

haven. De kok maakt iets speciaals voor ons en hij noemt het ‘mondvermaak’, 5 kleine hapjes van 

de kaart met vis, vlees en groenten van het seizoen. Dit wordt met brood en boter geserveerd. 

Daarna gaan we naar museum Spakenburg. Op dit moment is de tentoonstelling ‘Hoe Hollands is 

mijn kledendracht’ te zien, een zoektocht van de vrouwen Wimpje en Hendrikje, die nog dagelijks 

Spakenburgse klederdracht dragen. De dracht bestaat deels uit bijzondere stoffen. Deze stoffen 

worden gekoesterd, doorgegeven, hersteld, versteld en nog steeds gebruikt. Maar hoe komen 

zulke exotische stoffen in onze oer-Hollandse klederdracht terecht? En hoe kunnen deze antieke 

stoffen nog steeds zo mooi van kleur zijn?  

U wordt opgehaald tussen 10.45 uur en 11.30 uur. 

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

Kosten: € 41,00 (inclusief lunch, museum, exclusief consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten € 35,00. 

 



Donderdag 2 november   Rijksmuseum van Oudheden Leiden 

In dit museum is op dit moment de tentoonstelling ‘Nineveh ‘ te zien. Nineveh, 2700 jaar geleden 

de grootste stad ter wereld, herrijst in het Rijksmuseum van Oudheden. Deze tentoonstelling 

neemt u mee naar de bloeitijd van de Nieuw-Assyrische hoofdstad in Noord-Irak, rond 700 voor 

Christus. U ziet meer dan 250 objecten uit binnen- en buitenlandse musea als het British Museum 

en het Louvre, waaronder reliëfs, beelden, kleitabletten en rolzegels. Bijzonder zijn de grote reliëfs 

uit de stadspaleizen en de reconstructie van een zaal uit het paleis van koning Sennacherib.  

U kunt de lunch in het museumcafé gebruiken.  

U wordt opgehaald tussen 10.30 uur en 11.15 uur. 

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

Kosten: € 33,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten: € 20,50. 
 

Maandag 6 november   Lunchen in restaurant LKKR in Nieuwkoop 

Vandaag gaan we lunchen op een nieuw adres, restaurant LKKR aan de Nieuwkoopse plassen. Een 

fris restaurant met een moderne uitstraling. 

U wordt opgehaald tussen 11.15 uur en 12.00 uur. 

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

Kosten: € 12,50 (exclusief lunch en overige consumpties). 

 

Woensdagmiddag 8 november  Fletcherhotel Amsterdam 

Fletcher Hotel Amsterdam is een opvallende verschijning. De blauwe toren ligt op een steenworp 

afstand bij knooppunt Holendrecht. Door de grote ronde cirkels op de glazen gevel is van buitenaf 

niet te zien hoeveel verdiepingen de toren telt. Voor de lounge ontwierp Kolenik één van de 

grootste kroonluchters ter wereld: ‘the dream’. De luchter is vier meter hoog en maar liefst negen 

meter breed en hangt boven de bar in SKYrestaurant Pi in de ronding van het gebouw. Daar gaan 

wij wat drinken. Ook het gebak is aan te bevelen. 

U wordt opgehaald tussen 13.00 uur en 13.45 uur. 

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

Kosten: € 8,50 (exclusief consumpties).  

 

Woensdagmiddag 8 november   Borrelen in eetcafé Silversant (uitsluitend mannen) 

Omdat de mannen zo in de minderheid zijn in onze klantengroep, organiseren we uitsluitend voor 

de mannen een borreluurtje bij Silversant. U kunt dan ook van de gelegenheid gebruik maken om 

aan te geven wat voor u interessante uitstapjes zijn. Wij zullen hier zeker gehoor aan geven. 

Wij bestellen de eerste ronde borrelhapjes en bittergarnituur. 

U wordt opgehaald tussen 13.15 uur en 14.00 uur.  

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

Kosten: € 12,00 (inclusief borrelhapjes en bittergarnituur, exclusief consumpties) 

 

Donderdag 9 november   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. 
 

Zaterdag 11 november   Strandpaviljoen het Strandhuis in Wijk aan Zee 

Vanmiddag gaan we lunchen in Strandpaviljoen het strandhuis in Wijk 

aan Zee. Misschien wilt u een stukje langs het strand lopen? Lekker even 

uitwaaien. 

U wordt opgehaald tussen 11.30 uur en 12.15 uur.  

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

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

 

Dinsdag 14 en 28 november  Bezoek Yakultfabriek in Almere 

U kent ze vast wel vanuit de supermarkt, de kleine flesjes Yakult. Vandaag hebben we een 

rondleiding geboekt in de Yakultfabriek in Almere. U wordt ontvangen met koffie/thee en een 

koekje. Er wordt verteld over de rijke historie van het bedrijf en de speciale producten. U ziet de 

verschillende onderdelen van het productieproces, bijvoorbeeld hoe de flesjes in een razend 

tempo afgevuld en gedopt worden. De presentatie en rondleiding zijn gelijkvloers en is geschikt 

als u met een rollator loopt. Op de terugweg stoppen we nog even om wat te drinken. 

Wij adviseren u om een lunchpakketje mee te nemen. 

U wordt opgehaald tussen 11.00 uur en 11.45 uur.  

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

Kosten: € 16,00 (inclusief rondleiding en kopje koffie/thee, exclusief overige consumpties). 

 

Woensdagmiddag 15 november Wandelen in de het park bij kasteel Groeneveld 

Vanmiddag rijden we richting Baarn waar we een wandeling van ongeveer drie kwartier gaan 

maken door de lanen van het park rondom kasteel Groeneveld. Het park bestaat uit slingerende 

paden die goed te belopen zijn, waterpartijen en prachtige bomen. Na afloop drinken we iets in 

het koetshuis van het kasteel. 

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: € 13,00 (exclusief consumpties). 

 

Woensdagmiddag 15 november Pannenkoeken in Vreeland 

Vanmiddag bezoeken een restaurant midden in het pittoreske 

Vreeland. Naast pannenkoeken staan er ook andere gerechten op het 

menu. Ook kunt even een wandeling door het dorp maken. 

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: € 13,00 (exclusief consumpties). 

 

 



 

Donderdag 16 november   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). 

 

Dinsdagmiddag 21 november  Zorgboerderij de Noordhoek   

Een ritje richting Nieuwkoop. We bezoeken de kaarsenmakerij van de fraaie zorgboerderij de 

Noordhoek, waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken. We nemen een 

kijkje in de kaarsenmakerij waar u prachtige kaarsen voor een zacht prijsje kunt kopen. Hierna 

drinken we nog iets voordat we naar huis gaan. 

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: € 9,00 (exclusief consumpties). 

 

Woensdagmiddag 22 november Museum Jan van der Togt 

Op dit moment is er in Museum Jan van der Togt een overzichtstentoonstelling te zien van 

kunstenares Ans Markus, ‘Als ik jou was……’. Aanleiding is dat de kunstenares zeventig jaar is 

geworden. De expositie omvat meer dan tachtig werken. 

Te zien is onder meer hoe Markus de schaduwkanten van het leven in beeld brengt met de recente 

schilderijenseries Verborgen Verdriet en De Pijn van Oud.  

Daarnaast hangt er een ruime selectie vroeger werk zoals de schetsen, tekeningen en kleinere 

schilderijen, alsook sculpturen in brons en porselein die Markus sinds enige jaren maakt. 

Na afloop gaan we nog wat drinken in de dorpsstraat. 

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: € 14,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten: € 6,00. 

 

Donderdag 23 november   Catharijneconvent Utrecht 

In het Catharijneconvent is de tentoonstelling ‘Luther‘’ te zien.  

Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de 

kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese 

kerkgeschiedenis ontketende. Wie was deze man? En wat maakt hem tot man van het jaar? 

Hervormer, populist, revolutionair, rebel, gewiekste marketingman, antisemiet, fundamentalist, 

vrouwenhater, vervloekt of heilig? Deze tentoonstelling gaat op zoek naar de onbekende man 

achter 500 jaar Reformatie. 

De lunch kan in het museumcafé gebruikt worden.  

U wordt opgehaald tussen 10.15 uur en 11.00 uur. 

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

Kosten: € 30,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten: € 19,00. 



Maandag 27 november   Lunchen in De Punt bij Baambrugge 

Het dorpje Baambrugge is centraal gelegen tussen Amsterdam en Utrecht. Café-restaurant De 

Punt ligt aan het riviertje de Angstel. Het is een gezellig bruin café-restaurant met een prima kaart 

en vriendelijke bediening. 

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: € 13,00 (exclusief lunch en overige consumpties). 

 

Woensdagmiddag 29 november Hermitage Amsterdam 

Op dit moment is de tentoonstelling ‘Hollandse Meesters uit de Hermitage. Oogappels van de 

tsaren’ te zien. Voor het eerst in haar bestaan haalt de Hermitage Amsterdam vele Hollandse 

Meesters uit de beroemde collectie in St.-Petersburg naar Nederland. De Keizersvleugel zal in het 

teken staan van de belangrijkste verzameling Hollandse schilderkunst buiten Nederland: die van de 

Hermitage. Maar liefst drieënzestig werken van vijftig schilders komen naar Amsterdam. Een 

buitengewone tentoonstelling, die de schilderijen voor het eerst in driehonderdvijftig jaar weer 

even ‘thuis’ brengt. Het wordt een feest van herkenning en ontdekking. Met zes schilderijen van 

Rembrandt, en met werken van grote namen als Ferdinand Bol, Gerard Dou, Govert Flinck, Frans 

Hals, Paulus Potter, Jacob van Ruisdael, Jan Steen en vele, vele anderen. Maar er is ook plaats voor 

tegenwoordig minder bekende schilders, zoals Willem Drost, Jacob Duck, Pieter Janssens Elinga en 

Emanuel de Witte. Gezamenlijk maken zij een prachtige collectie, een dwarsdoorsnede van de 

Gouden Eeuw van de Nederlandse schilderkunst. 

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: € 37,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).  

Met een museumkaart zijn de kosten € 22,00. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

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 …………. 

________________________________________________________________________________________________________ 


