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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.

Mededelingen
Op woensdag 21 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.
De nieuwe bussen:
De nieuwe bussen zijn besteld, wanneer ze afgeleverd worden is nog niet bekend. Wij verwachten
dat het niet eerder dan januari zal worden. Het wordt hoog tijd, want we hebben de afgelopen tijd
veel reparatiekosten gehad. De huidige bussen zijn net weer goedgekeurd, zodat ze de laatste
maanden veilig op pad kunnen gaan.
Als de nieuwe bussen er zijn gaan we ze feestelijk onthullen. Ter voorbereiding willen we onze
dienst in beeld brengen en hebben we uw hulp nodig. Zie onze vraag verderop in het programma,
na de dagtochten.

Van maandag 24 december tot en met dinsdag1 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 2019 zijn er weer volop mogelijkheden.

Een aantal speciale, gesponsorde uitjes deze maand:
Woensdagavond 12 december: dineren in het Tropeninstituut
Donderdagmiddag 20 december: kerstconcert in het Concertgebouw
Winterweer: We rijden niet als het door sneeuw, gladheid of extreme kou onverantwoord is.

Boodschappen
Vanaf maandag 19 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 3, 10 en 17 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 4 december gaan we naar de Lidl op de Amsterdamseweg
De bus haalt u op tussen 8.45 uur en 9.30 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Dinsdagochtend 11 en 18 december gaan we naar Bankrashof
De bus haalt u op tussen 8.45 uur en 9.30 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Er is gelegenheid om een consumptie te gebruiken.
Op 11 december is het in Klaasje Zevenster Gouden Koffie-ochtend, dus is de koffie gratis!
Dinsdagmiddag 18 december 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 5, 12 en 19 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.
Vrijdagochtend 21 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.
Vrijdag 7, 14 en 21 december 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 kunt afrekenen met de pinpas of contant.

Extraatjes
Op woensdag 21 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 4 december
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).
Woensdagmiddag 5 december
Tuincentrum Global Garden in kerstsfeer
Dit gezellige tuincentrum is gelegen te Zwaanshoek. De kerstafdeling is hier
altijd 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).
Maandagavond 10 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 11 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).
Dinsdagmiddag 11 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.

Dag- en middagtochten
Op woensdag 21 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 3 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 kleine 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 4 december
Hermitage Amsterdam
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Classic Beauties’ (Kunstenaars, Italië en de
schoonheidsidealen van de 18de eeuw), te zien. Het menselijk lichaam heeft kunstenaars door de
eeuwen heen gefascineerd. In het midden van de achttiende eeuw kreeg dit onderwerp in de kunst
een nieuwe dimensie door spectaculaire opgravingen in Italië. Onder meer Canova, Thorvaldsen,
Mengs, Kauffman en Batoni streefden naar de ultieme perfectie: nóg beter dan het (esthetische)
ideaal van de Grieken en Romeinen. Veel kunstenaars en welgestelde jongeren gingen naar Italië
om de bronnen van inspiratie op te zoeken. In de tentoonstelling maakt de bezoeker eenzelfde
Grand Tour langs de beste voorbeelden van deze neoclassicistische kunst, uit de collectie van de
Hermitage. Classic Beauties is een lust voor het oog met onder andere een prachtige Canovacollectie, inclusief het absolute topstuk: De Drie Gratiën.
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: € 29,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 13,50.

Donderdag 6 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.
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: € 11,00 (inclusief concert, exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdagmiddag 12 december
Teylers Museum in Haarlem
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Leonardo Da Vinci’ , te zien. Da Vinci (1452-1519) was in zijn
tijd al beroemd om zijn ongekende gave om menselijke karakters en emoties op overtuigende
wijze uit te beelden. Hij was een van de eerste kunstenaars die geboeid was door de relatie tussen
innerlijk en uiterlijk. Dit blijkt behalve uit zijn beroemde schilderijen, zoals de Mona Lisa, nog meer
uit de tientallen tekeningen die hij van het menselijk gezicht heeft gemaakt. De tientallen
bruiklenen zijn onder meer afkomstig uit de verzamelingen van de koningin van Engeland, het
Nationaal Museum in Boedapest, de Albertina in Wenen, het Louvre, en vele andere instellingen.
Naast de tekeningen van Leonardo da Vinci zelf is ook werk van navolgers te zien. Het Laatste
Avondmaal kan als muurschildering uiteraard niet reizen, maar zal op een zeer bijzondere wijze op
origineel formaat aanwezig zijn op de tentoonstelling.
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: € 33,50 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 20,00.
Met een Rembrandtkaart of SponsorloterijVIPkaart zijn de kosten: € 12,00.
Woensdagavond 12 december
Kerstdiner in het Tropeninstituut Amsterdam
Voor het vierde jaar nodigt het Amstelveense bedrijf JTI een groep
deelnemers van de BoodschappenPlusBus uit voor een heerlijk
kerstdiner. Dit keer wederom op een heel bijzondere locatie,
namelijk in de feestelijk aangeklede marmeren hal van het
Tropeninstituut te Amsterdam. Dit is dus niet het Tropenmuseum,
maar het naastgelegen Tropeninstituut. 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. Ook namens JTI geven we 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
Nadere informatie over het tijdstip van ophalen volgt op een later moment.
Dit uitstapje is gratis.
Er is een trap in het gebouw om naar de eetzaal te komen. Als u hulp nodig heeft zijn er
voldoende mensen om u te helpen.
Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan gaan we loten.

Donderdag 13 december
Mauritshuis in Den Haag
Op dit moment is de tentoonstelling ‘National Trust- Hollandse meesters uit Britse landhuizen’ te
zien in het Mauritshuis, tweeëntwintig schilderijen uit twaalf huizen van de National Trust. Nooit
eerder was zo’n grote groep Hollandse meesterwerken uit het bezit van de National Trust op reis
buiten het Verenigd Koninkrijk.
Britse verzamelaars waren in de 17de eeuw al dol op het werk van Hollandse meesters. Bij gebrek
aan goede schilders van eigen bodem, waren ze aangewezen op kunstenaars van het vasteland.
Door de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en de Republiek, lag het voor de hand dat
de Britten hun schilderijen bestelden bij Hollandse schilders. Sommige van die schilderijen werden
in het Verenigd Koninkrijk gemaakt, andere ontstonden in de Republiek en vonden later hun weg
naar de overkant van de Noordzee.
De verzamellust van de Britse elite nam vanaf de 18de eeuw flink toe. Inmiddels waren er genoeg
indrukwekkende Engelse schilders, maar ook de oude meesters uit Holland bleven geliefde
verzamelobjecten. In de loop der eeuwen kwam zo een indrukwekkend aantal Hollandse
meesterwerken in het Verenigd Koninkrijk terecht in bestaande en nieuwe verzamelingen.
Uiteraard kunt u de vaste collectie ook bekijken.
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: € 34,50 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 19,00
Donderdagmiddag 13 december
Rondritje Amsterdam met REM Eiland als tussenstop
We maken vanmiddag een ritje door Amsterdam. We hebben een bijzondere tussenstop
uitgekozen, namelijk het REM Eiland, een uniek restaurant in het voormalig broadcast platform van
de piratenzender TV Noordzee. Tegenwoordig staat het middenin de Amsterdamse Houthavens.
De taartjes zijn aan de prijs, maar het uitzicht is dan ook spectaculair.
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: € 10,00 (exclusief consumpties).
Maandag 17 december
Lunchen bij Brasserie Oevers in Kudelstaart
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).

Dinsdag 18 december
Catharijneconvent Utrecht
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Relieken’ te zien in het Catharijneconvent. Wat is de kracht
van relieken? Het woord reliek komt van relinquere, wat ‘overblijven’ betekent. Een reliek is een
tastbaar overblijfsel dat herinnert aan en verbindt met een persoon, plek of gebeurtenis. Binnen
het christendom, het boeddhisme en de islam kunnen relieken restanten zijn van een persoon die
een voorbeeld stellend leven leidde. Maar ook voorwerpen die mensen dichter bij hun voorouders,
belangrijke staatshoofden, historische helden, idolen en andere rolmodellen brengen, zijn al
eeuwenlang populair. Het museum brengt al deze aspecten samen in deze unieke tentoonstelling.
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: € 32,50 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 20,00.

Woensdagmiddag 19 december
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).

Woensdagmiddag 19 december
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).
Donderdagmiddag 20 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 en feestelijk kerstconcert.
Het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) voert onder leiding van dirigent Jan Wierzba een
prachtig programma uit van Tsjaikovski, Bach, Piazzolla, Strauss jr en sr.
Soliste: Lucienne Renaudin-Vary speelt trompet.
De presentatie is in handen van Maartje van Weegen.
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).

En dan nog even dit: wij zijn op zoek naar U!
Als onze nieuwe bussen geleverd worden gaan we deze feestelijk onthullen. We willen aan alle
betrokkenen, zoals de gemeente en sponsors laten zien wat onze dienst inhoudt. Wij willen een
film maken waarin deelnemers vertellen wat de BoodschappenPlusBus
voor hen betekent.
Een aantal van u heeft al aangegeven mee te willen werken, maar wij
willen een grotere groep.
Heeft u belangstelling om mee te werken, meldt u zich dan bij ons aan.
U bent er dan van verzekerd dat u uitgenodigd wordt (en opgehaald en
thuisgebracht) voor de onthulling.
Wilt u niet geïnterviewd worden, maar wilt u wel laten weten wat onze dienst
voor u betekent? Zet het dan op papier en stuur het naar ons op of geef het
mee aan de chauffeur of begeleider.
BoodschappenPlusBus, Populierenlaan 21, 1185 SE, Amstelveen.
Of boodschappenplusbus@brentano.nl
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
_________________________________________________________________________________________________________

Kent u onze PlusMobiel? Onze twee auto’s worden ingezet voor individuele ritten naar het
ziekenhuis of andere medische bestemming. Wilt u informatie? 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

Onze sponsors:

•
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