Amstelveen, december 2018

Aan de klanten van de BoodschappenPlusBus en PlusMobiel

Gelukkig ontvangen we voor de BoodschappenPlusBus subsidie van de Gemeente Amstelveen en
hebben we opbrengsten uit onze diensten. Andere inkomsten, zoals die van donateurs en
sponsors zijn hard nodig om onze diensten op de huidige wijze te kunnen uitvoeren. Nieuwe
donateurs zijn daarom van harte welkom.
Heeft u baat bij de BoodschappenPlusBus of draagt u deze dienst een warm hart toe dan zijn er
verschillende mogelijkheden om ons financieel te ondersteunen.
U kunt éénmalig een bedrag aan ons overmaken op het rechtstreekse rekeningnummer van
Stichting Brentano Amstelveen:
NL78RABO0544313860 onder vermelding van: éénmalige donatie BoodschappenPlusBus
(N.B. Dit verzoek is uiteraard niet bedoeld voor de donateurs).

Of u kunt donateur worden door de achterzijde van deze brief in vullen. U
kunt het formulier aan ons opsturen of meegeven aan de vrijwilligers.

PlusMobiel
De dienst PlusMobiel ontvangt geen subsidie. Daardoor moeten alle kosten betaald worden uit de
inkomsten van de ritten, sponsors en zeker ook donateurs.
Doneert u liever aan de PlusMobiel, dan kunt u een bedrag overmaken op dezelfde rekening als
boven vermeld en dan onder vermelding van éénmalige donatie PlusMobiel, of gebruik maken
van het formulier op de achterzijde als u donateur wilt worden.
Mocht u n.a.v. deze brief nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken van maandag t/m vrijdag
van 9.00 uur -13.00 uur op telefoonnummer 020-3450295.
Hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Karin Niekel, coördinator BoodschappenPlusBus/PlusMobiel

December 2018

Stichting Brentano is aangemerkt als ANBI, waardoor uw donatie aftrekbaar is van de belasting.
Dit formulier kunt u gebruiken als u donateur wilt worden.

Ja, ik wil graag:
donateur worden van de BoodschappenPlusBus of PlusMobiel (omcirkel uw keuze)
Hiermee ondersteun ik de activiteiten van deze dienst
Ik geef:
O € 5,O € 10,O € 25,O € 50,- of een ander bedrag nl. €_______
(Graag het gewenste bedrag aankruisen of invullen)
Ik geef bovenstaand bedrag per:
O maand
O kwartaal O half jaar
(Graag aankruisen)

O jaar

Voorletter + Naam:_____________________________________________________________________
Adres:___________________________________________________________________________________
Postcode:__________________________________Plaats_______________________________________
Telefoon:___________________________________E-mail______________________________________
Ik verleen een machtiging, tot wederopzegging, aan Stichting Brentano Amstelveen om dit bedrag
af te schrijven van mijn rekening (ingaande op de 1e van de volgende maand),
IBAN rekeningnummer:_________________________________________________________________
Datum:__________________________________________________________________________________
Handtekening:__________________________________________________________________________

U kunt het formulier opsturen aan :

Stichting Brentano Amstelveen
t.a.v. BoodschappenPlusBus/ PlusMobiel
Populierenlaanlaan 21
1185 SE Amstelveen

BoodschappenPLUSBus
Express-editie januari 2019
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

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.

Namens de medewerkers en alle vrijwilligers
van de BoodschappenPlusbus en de Plus
Mobiel wensen wij u prettige feestdagen en
een gelukkig

Mededelingen
Op woensdag 19 december kunt u zich opgeven voor de tochten en extraatjes in januari.
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.

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.
Dank voor uw donaties
Hierbij willen wij alle donateurs hartelijk bedanken. Naast de andere inkomsten zijn donaties hard
nodig om de BoodschappenPlusBus te laten rijden. Ben u nog geen donateur, leest u dan
bijgevoegde brief alstublieft even goed door.
Postverzending per email
Ook willen wij diegene bedanken aan wie we het programma per email mogen versturen. Dat zijn
50 van de 700 klanten en dat scheelt in de kosten voor het maken en verzenden van het
programma. Heeft u ook deze mogelijkheid, maar dit nog niet aan ons doorgegeven, stuur dan
even een mailtje naar boodschappenplusbus@brentano.nl.
Ingeschreven blijven staan of uitschrijven
Staat u bij ons ingeschreven maar maakt u geen gebruik meer van onze diensten en bent u dat
ook niet van plan in de toekomst? Dan vragen we u om zich te laten uitschrijven of, als u de editie
toch wilt blijven ontvangen, € 25,- aan ons over te maken of donateur te worden.

De nieuwe bussen
De verwachting is dat de bussen eind januari, begin februari worden geleverd. Als de nieuwe
bussen er zijn gaan we ze feestelijk onthullen. Informatie daarover volgt hopelijk in de volgende
editie.
BTW verhoging
Zoals u waarschijnlijk wel heeft vernomen gaat het lage Btw-tarief van 6 % naar 9%. Onze diensten
vallen hier ook onder. Musea, andere attracties en de consumpties voor de vrijwilligers zullen
hierdoor duurder worden. Wij zullen daarom de prijzen van de tochten iets moeten verhogen. De
winkelritjes blijven voorlopig € 3,50.
Winterweer: We rijden niet als het door sneeuw, gladheid of extreme kou onverantwoord is.

Boodschappen
Vanaf maandag 17 december 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 7, 14, 21 en 28 januari 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 15 januari 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 8, 22 en 29 januari 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 8 januari is het in Klaasje Zevenster Gouden Koffie-ochtend, dus is de koffie gratis!
Dinsdagmiddag 15 januari 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.
Dinsdagmiddag 22 januari gaan we naar de winkels aan de van de Hooplaan
U vindt hier een o.a. een viswinkel, groentezaak, bakker, banketbakker, winkel voor
schildersartikelen, Zeeman, natuurvoedingswinkel en een grote supermarkt.
Op de terugweg krijgt u een kopje koffie of thee geserveerd in ’t Huis a/d Poel.
De bus haalt u op tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.

Woensdagochtend 2 januari 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.
Woensdagochtend 2, 9, 16, 23 en 30 januari 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.
Woensdagmiddag 2 januari 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.
Vrijdag 4, 11, 18 en 25 januari 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 19 december 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 8 januari
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 21 januari
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: € 27,00 (inclusief diner en ijsje, exclusief consumpties).

Donderdagmiddag 24 januari
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 30 januari
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).

Dag- en middagtochten
Op woensdag 19 december 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.
Donderdag 3 januari
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: € 11,00 (exclusief lunch en consumpties).

Dinsdag 8 januari
Rijksmuseum Amsterdam
Op dit moment is in het Rijksmuseum de tentoonstelling ‘ 80 Jaar Oorlog. De geboorte van
Nederland ‘. Er zijn tweehonderd kunstwerken en voorwerpen te zien die zelf een rol speelden in
dit conflict en hier ‘ooggetuigen’ van waren. U ziet in deze voorwerpen slachtoffers van de
beeldenstorm, propaganda, triomfalistische kunstwerken, uitingen van overwinning en verlies en
ontroerende persoonlijke herinneringen.
Te zien zijn schilderijen van onder anderen Bruegel, Rubens en Ter Borch, beelden van Willem van
Oranje en Piet Hein, grote wandtapijten met slagen en belegeringen, wapens en natuurlijk
belangrijke documenten als de Pacificatie van Gent en de Vrede van Munster van 1648, waarmee
de oorlog eindelijk beëindigd werd.
U kunt lunchen in het museumrestaurant.
U wordt opgehaald tussen 10.30 uur en 11.15 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 31,50 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 12,50.
Woensdagmiddag 9 januari
Borrelen in eetcafé Silversant
Buurtschippers legden hun platbodems vol veen aan de steiger aan om zich in de uitspanning op
te warmen. Reizigers strekten, vermoeid door gehobbel over onverharde wegen, hun benen terwijl
koetsiers het paardenspan wisselden. Dorpsgenoten troffen elkaar zondag na de kerkdienst en
tieners vermaakten zich in de lokale kroeg. Ook de naam van de uitspanning verandert in ruim een
eeuw van De Vergulde Blij, Café Noorddam, Piet van Kasteren tot het huidige eetcafé Silversant.
Vanmiddag rijdt de BoodschappenPlusBus hiernaar toe voor een gezellig borreluurtje. 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: € 13,00 (inclusief eerste ronde borrelhapjes en bittergarnituur, exclusief consumpties).
Donderdag 10 januari
Zaans hotel, een blokkendoos van Zaanse geveltjes
Dit Inntel Hotel, gelegen in het centrum van Zaandam behaalt door zijn opvallende verschijning
regelmatig de nationale, maar ook internationale pers. Het bestaat namelijk uit een opeenstapeling
van bijna zeventig losse Zaanse huisjes, in vier verschillende kleuren Zaans groen. In de gevel zijn
vijf Zaanse woningtypen te onderscheiden, van arbeidershuisje tot notariswoning. Het
opvallendste detail is de blauwe hoekgevel, die verwijst naar het blauwe huis waarvan Monet een
prachtig schilderij maakte. Van binnen is het hotel juist heel modern ingericht.
We hebben een lunch en een rondleiding door dit bijzondere gebouw geboekt. Als er behoefte is,
kunnen we nog even de gezellige winkelstraat inlopen.
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: € 28,00 (inclusief kopje soep, 2 broodjes, vruchtensap en een kopje koffie/thee, exclusief
overige consumpties).

Dinsdag 15 januari
Snerttocht
Medewerkers van de zorgboerderij Amstelkade te Wilnis bereiden
vandaag voor u een grote pan heerlijke snert. In het gezellige theehuis
serveren ze de soep met roggebrood met katenspek, stokbrood met
kruidenboter en eiersalade.
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: € 24,00 (inclusief de snertmaaltijd, exclusief overige
consumpties).

Woensdagmiddag 16 januari
Frans Hals museum Haarlem
In het Frans Halsmuseum is de tentoonstelling ‘Frans Hals en de Modernen’ te zien.
Tweehonderd jaar na zijn dood werd Frans Hals herontdekt als modern idool. Hij werd bewonderd,
zelfs aanbeden door laat 19e-eeuwse kunstenaars als Édouard Manet, Max Liebermann en Vincent
van Gogh. Stuk voor stuk waren ze zeer onder de indruk van zijn losse toets en ruwe schilderstijl,
die ‘impressionistisch’ overkwam. De meer dan 80 schilderijen, waarvan 50 bruikleen, bewijzen wat
de invloed was van Hals op de artistieke ommekeer in de tweede helft van de negentiende eeuw.
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: € 36,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 21,00.
Met Rembrandtkaart en VIPkaart van de postcodeloterij zijn de kosten: € 13,00.
Woensdagmiddag 16 januari
Antiekcentrum Amsterdam
Vanmiddag bezoeken we de grootste overdekte antiekmarkt van Nederland. In het Antiekcentrum
Amsterdam, gelegen aan de Elandsgracht, hebben 55 gespecialiseerde antiekhandelaren hun
stands. Het assortiment is heel divers, van schitterende juwelen, zeldzaam aardewerk, schilderijen
tot kleine meubelen. In de vitrines worden verzamelobjecten en curiosa te koop aangeboden.
Tijdens het bezoek aan het Antiekcentrum kunt u bij Brasserie Blazer terecht om iets 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: € 10,50 (exclusief consumpties).
Donderdag 17 januari
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: € 12,00 (inclusief concert, exclusief lunch en overige consumpties).

Woensdagmiddag 23 januari
Visje eten in IJmuiden
Vanmiddag gaan we naar restaurant de Kop aan de Haven in IJmuiden, letterlijk aan de kop van de
haven met uitzicht op de bedrijvigheid van de haven. Allerlei visgerechten voor een redelijke prijs.
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 consumpties).
Maandag 28 januari
Lunchen aan het strand van Castricum
Vandaag gaan we naar het mooie strandpaviljoen Zoomers bij Castricum aan zee, direct aan het
strand. Daar kunt u een heerlijke en betaalbare lunch gebruiken.
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 consumpties).
Dinsdagmiddag 29 januari
Pannenkoeken Paviljoen in Cruquis
Een nieuwe adres voor pannenkoeken. Aan de rand van natuurgebied De Groene Weelde, ten
zuiden van Haarlem, ligt het gezellige Pannenkoeken Paviljoen. U kunt hier terecht voor
pannenkoeken, maar bijvoorbeeld ook voor een salade of een lekkere broodje.
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 lunch en consumpties).
Donderdagmiddag 31 januari
Singermuseum in Laren
In het Singermuseum is de tentoonstelling ‘Out of office’ te zien. 50 zelden getoonde
kunsthistorische hoogtepunten uit diverse Nederlandse bedrijfscollecties hebben hun vertrouwde
plek in kantoren en bedrijven verruild voor een plaats in het museum. Het is een verrassend
kunsthistorisch overzicht van 75 jaar Nederlandse kunst uit bedrijfscollecties. Met werken van
kunstenaars als Karel Appel, Marlene Dumas, Armando, Jan Schoonhoven en Folkert de Jong
worden spannende dwarsverbanden getoond tussen kunstenaars uit verschillende periodes én
tussen de diverse bedrijfscollecties.
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: € 29,50 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 17,50.

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

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
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