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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 23 januari kunt u zich opgeven voor de tochten en extraatjes in februari.
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 dat 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.
Dank voor uw donaties
Hierbij willen wij alle nieuwe donateurs hartelijk bedanken. Ook zijn we heel blij met alle éénmalige
giften.
De nieuwe bussen
De verwachting is dat de bussen eind januari, begin februari worden geleverd.
Maandagmiddag 18 maart a.s. gaan we de nieuwe bussen feestelijk onthullen.
Informatie volgt in de volgende editie.
BTW-verhoging
Zoals bekend is het BTW tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit is de reden waarom we de prijzen
van de uitjes hebben moeten verhogen.
Winterweer: We rijden niet als het door sneeuw, gladheid of extreme kou onverantwoord is.
Veiligheidsgordels: Een dringend verzoek van de chauffeurs, wilt u uw gordel pas losmaken als de
bus echt stilstaat.

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.

Boodschappen
Vanaf maandag 21 januari 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, 18 en 25 februari 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 19 februari 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 5, 12 en 26 februari 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 12 februari is het in Klaasje Zevenster Gouden Koffie-ochtend, dus is de koffie gratis!
Dinsdagmiddag 12 februari 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 26 februari gaan we naar de winkels aan de Van de Hooplaan
U vindt hier een o.a. een viswinkel, groentezaak, slager, bakker, banketbakker, winkel voor
schildersartikelen, Zeeman, natuurvoedingswinkel een grote supermarkt en de Rabobank.
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 6, 13, 20 en 27 februari 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 1, 8, 15 en 22 februari gaan we ’s ochtends en ’s middags naar de markt en het stadshart
De bus haalt u ’s ochtends op tussen 9.00 uur en 9.45 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 23 januari 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 februari
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: € 6,00 (exclusief consumpties).
Dinsdagavond 12 februari
Diner in het Grand Cafe ’t Oude Dorp
Vanavond gaan we dineren in dit gezellige, vriendelijke restaurant in de Dorpsstraat van
Amstelveen. U kunt kiezen uit een aantal driegangenmenu’s.
U wordt opgehaald tussen 17.00 uur en 17.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 21.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 31,50 (inclusief driegangenmenu, exclusief consumpties).
Woensdagmiddag 13 februari
Op de thee bij bakker Out in Ouderkerk
Vanmiddag maken een korte rondrit met als tussenstop bakker Out in Ouderkerk a/d Amstel. Daar
gebruiken we wat in de gezellige lunchroom. Genoeg keuze uit gebak, broodjes, koek en chocola.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 15.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 10,00 (exclusief consumpties).
Dinsdagmiddag 19 februari
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: € 5,00 (exclusief consumpties). Met een Amstelveenpas € 3,00.
Woensdagmiddag 27 februari
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: € 6,00 (exclusief consumpties).

Dag- en middagtochten
Op woensdag 23 januari 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.
Dinsdag 5 februari
Lunchen in restaurant de Colonie in ‘s-Graveland
De Colonie in 's-Gravenland is een gezellig, in koloniale sferen ingericht restaurant. We kunnen
hier heerlijk lunchen.
U wordt opgehaald tussen 11.15 uur en 12.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 14,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdagmiddag 6 februari
Winkelcentrum Bisonspoor in Maarssenbroek
In het winkelcentrum Bisonspoor kunt u aangenaam en overdekt winkelen met een aanbod van
zo’n 100 winkels. Het is een stijlvol winkelcentrum met een mediterrane uitstraling en beschikt over
twee winkellagen. Het aanbod is breed en gevarieerd met naast de bekende landelijke
winkelformules een keur aan (vers)winkels. Op verschillende plaatsen in het centrum bevinden zich
zitgelegenheden om even uit te rusten.
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).
Woensdagmiddag 6 februari
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: € 11,00 (exclusief consumpties).

Donderdag 7 februari
Museum Voorlinden in Wassenaar
Museum Voorlinden is een particulier museum voor moderne en hedendaagse kunst op het
prachtige landgoed Voorlinden te Wassenaar. Rondom het museum zijn mooie tuinen, die er nu
winters uit zullen zien. De permanente tentoonstelling is al heel verrassend en de moeite waard
om het museum te bezoeken.
Op dit moment is de tentoonstelling ‘ Armando’ te zien. Armando is één van de belangrijkste
naoorlogse kunstenaars van Europa. Decennia lang werkte Armando aan zijn zeer persoonlijke en
veelzijdige beeldende en literaire oeuvre. Zijn handschrift is expressief, zijn schilderijen pasteus en
zijn sculpturen met veel kracht opgebouwd. De kunstenaar is naast beeldend kunstenaar en
schrijver bekend geworden als dichter, violist, acteur, journalist, film-, televisie- en theatermaker.
Op 1 juli jl. overleed Armando (1929-2018).
Op landgoed Voorlinden staat een klassiek landhuis waar nu een restaurant in is gevestigd. Hier
kunt u de lunch gebruiken.
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: € 42,50 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
De museumkaart is hier niet geldig.
Donderdagmiddag 7 februari
Kunst op Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop
Bij Hoeve Rijlaarsdam Galerie & Beeldentuin vindt u in de galerie een bijzondere collectie
schilderijen van 19e en 20e eeuwse meesters en hedendaagse (moderne) kunst. Daarnaast is er
een grote collectie bronzen beelden en sculpturen van keramiek en glas, niet alleen in de galerie
maar vooral in de 2 ha fraai aangelegde beeldentuin met vijvers. Het is een mooie, sfeervolle en
gezellige landelijke ambiance. U kunt op uw gemak de ruim opgezette expositieruimtes en bij
goed weer de tuin bekijken.
Wij hebben voor u koffie/thee en gebak gereserveerd in De Hooiberg.
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: € 16,00 (inclusief koffie/thee en gebak).
Zondag 10 februari
Papagenohuis in Laren
Vandaag gaat de rit naar Laren en bezoeken we een koffieconcert in het Papagenohuis. Aaltje van
Zweden-van Buuren en haar man, dirigent Jaap van Zweden, kregen een kind met autisme. Dat
had én heeft een grote impact op het gezin. In 1997 hebben ze de Stichting Papageno opgericht
om kinderen en jongeren met autisme te helpen. In het Papagenohuis te Laren wonen jongeren
met autisme. Elke zondagochtend is er een concert dat uitgevoerd wordt door studenten van het
Conservatorium van Amsterdam. Na afloop gebruiken we een eenvoudige lunch.
U wordt opgehaald tussen 9.30 uur en 10.15 uur.
Wij schatten in dat u rond 15.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 28,00 (inclusief concert met een kopje koffie/thee en lunch, exclusief overige
consumpties).

Woensdagmiddag 13 februari
Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam
Tassenmuseum Hendrikje, het grootste tassenmuseum ter wereld, neemt u mee in een verhaal
over fashion, kunst, gewoonten en geschiedenis aan de hand van een alledaags gebruiksvoorwerp.
In een schitterend 17e-eeuwse grachtenpand, in het hart van Amsterdam toont het museum de
ontwikkeling van de tas van de Middeleeuwen tot nu. Op dit moment is de tentoonstelling ‘De tas
als theater’ te zien. In de afgelopen 30 jaar ontwierp de Nederlandse topontwerpster Hester van
Eeghen meer dan 600 objecten, van trolleys tot avondtasjes en van kleurrijke pumps tot
werktassen. Net als haar geliefde tassen, zit ook de tentoonstelling vol verassingen. In deze
interactieve tentoonstelling staat zowel het ontwerp als het binnenleven van de tas centraal.
Tijdens het bekijken van de tentoonstelling maakt u een reis door het tassentheater: u stapt in een
tas en prikkelt al u zintuigen. Het observeren van attributen, het ruiken aan en voelen in, doet
beseffen dat we heel veel meesjouwen.
Daarnaast is er de tentoonstelling ‘ Made in Italy’. Wereldwijd is Italiaans design en kleding een
begrip. Maar wat maakt die tas of die jurk nu zo uitgesproken Italiaans? Aan de hand van mode en
accessoires van Italiaanse topontwerpers als Prada, Gucci en Dolce & Gabbana ontdekt u wat de
Italiaanse stijl nu zo kenmerkend maakt. De stukken die te zien zijn, zijn veelal gedragen door
beroemdheden als Sophia Loren, Barbra Streisand en Lady Gaga.
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: € 23,50 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 10,50.
Donderdag 14 februari
Kijkje nemen in het Amsterdamse Americain
Vandaag hebben we, na een korte rondleiding, een Valentijnslunch in het Amsterdamse Americain
Hotel gereserveerd. In het gebouw zijn enkele trappetjes met leuning.
U wordt opgehaald tussen 9.45 uur en 10.30 uur.
Wij schatten in dat u rond 15.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 28,00 (inclusief rondleiding, lunch, koffie/thee/sap).
Dinsdag 19 februari
Rijksmuseum van Oudheden Leiden
In dit museum is de tentoonstelling ‘ Goden van Egypte’ te zien. Meer dan vijfhonderd voorwerpen
uit binnen- en buitenlandse musea brengen de Egyptische godenwereld tot leven en laten zien
hoe groot de invloed van de goden op het leven van de oude Egyptenaren was. U ziet onder
andere imposante beelden van goden en godinnen, magische papyri, gouden sieraden en rijk
beschilderde mummiekisten. Nooit eerder was een tentoonstelling van deze grote omvang geheel
gewijd aan het oud-Egyptische godenrijk. Het oude Egypte is doordrenkt van religie en magie.
Verhalen over goden en de schepping bepaalden het wereldbeeld van de bevolking. In de
tentoonstelling leert u fascinerende goden en symbolen herkennen en het Egyptische wereldbeeld
beter begrijpen.
U kunt de lunch in het museumrestaurant 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.

Woensdagmiddag 20 februari
Pannenkoeken eten Onder de Platanen
Pannenkoekenboerderij Onder de Platanen ligt midden in het prachtige recreatiegebeid
Spaarnwoude. De pannenkoeken zijn hier erg lekker. De boerderij is tevens het bezoekerscentrum
van het omliggende gebied.
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: € 12,50 (exclusief consumpties).
Donderdag 21 februari
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 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 12,00 (inclusief concert, exclusief lunch en overige consumpties).
Dinsdag 26 februari
Museum Speelklok in Utrecht
Museum Speelklok neemt u mee in de wondere wereld van de eeuwenoude zelfspelende
muziekinstrumenten en laat u verrassende en vrolijke muziek horen vanuit alle hoeken van het
museum! Van heel kleine speeldoosjes, automaten en speelklokken tot enorme carillonklokken,
orchestrions, dans- en straatorgels. Dit wordt ook wel het vrolijkste museum van Nederland
genoemd. In de internationale tentoonstelling ‘Robots love Music ‘ontdekt u dat de oudste en
nieuwste muziekrobots naast hersens ook een hart hebben. Een robot met hart en ziel?
Ja, door de eeuwen heen hebben muzikale ‘robots’ zich zo geëvolueerd dat ze niet alleen
menselijke bewegingen na kunnen bootsen maar ook zelf muziek kunnen componeren én zelfs
improviseren, net als wij dat kunnen. Vanuit de hele wereld komen de muziekrobots. Eeuwenoude
robots, interactieve robots, metalen robots, supersonische robots, levensgrote robots, kasten met
verstopte robots en vele onzichtbare muzikanten. En allemaal spelen ze ‘live’ muziek.
U kunt de lunch gebruiken in het museumcafé.
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: € 19,50.
Donderdag 28 februari
Vuursche route
Vandaag gaan we richting de Lage Vuursche en daar gaan we lunchen met een lekkere
pannenkoek of iets anders van de kaart. Als het even kan gaan we met een toeristische route naar
huis.
U wordt opgehaald tussen 11.00 uur en 11.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 17,00 (exclusief pannenkoek en overige consumpties).

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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