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Adres:
’t Huis aan de Poel
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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.

Mededelingen
Op woensdag 20 februari kunt u zich opgeven voor de tochten en extraatjes in maart.
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.

De onthulling van de nieuwe bussen op 18 maart van 14.00 uur- 15.30 uur
De nieuwe bussen worden deze maand naar Amstelveen gereden. Waarschijnlijk gaan we er vanaf
1 maart in rijden, maar op maandagmiddag 18 maart, van 14.00 uur-15.30 uur worden ze officieel
en feestelijk onthuld door wethouder Marijn van Ballegooijen.
U kunt zich opgeven om dit feestje bij te wonen. Diegene die meegewerkt hebben aan de
voorbereiding van deze middag bieden we vervoer aan, maar anders vragen we u om uw vervoer
zelf te regelen. Dus wilt u komen, meldt u zich dan aan zodat we met het aantal gasten rekening
kunnen houden.
Amstelveen Regenbooggemeente
Weet u dat Amstelveen een Regenbooggemeente is? Dit houdt in dat de gemeente zich actief
inzet om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-personen (Lesbisch, Homo,
Bisexueel en Transgender) te bevorderen. Ook Stichting Brentano, waar de BoodschappenPlusBus
onder valt, wil zich hier sterk voor maken. De nieuwe bussen zullen ook een regenboogsticker
krijgen om dit te benadrukken. Op het programma komen daarom ook zo nu en dan ‘Oudroze’
uitstapjes te staan.
Winterweer
Mocht het in maart nog sneeuwen of glad zijn, dan lasten we de tochten af. We nemen geen enkel
risico.

Boodschappen
Vanaf maandag 18 februari 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 25 maart 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 maart aan 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 maart 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 maart is het in Klaasje Zevenster Gouden Koffie-ochtend, dus is de koffie gratis!
Dinsdagmiddag 12 maart 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 19 maart 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, 20 en 27 maart 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, 22 en 29 maart 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 20 februari 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 maart
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).
Woensdagmiddag 6 maart
Tuincentrum Global Garden
Dit gezellige tuincentrum is gelegen te Zwaanshoek. 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: € 13,00 (exclusief consumpties).
Zaterdag 9 maart
Seniorenmarkt in ’t Huis aan de Poel
Advies en tips over gezondheid en hulpmiddelen. Op de markt staan Stichting Visio (met
hulpmiddelen en adviezen bij slechtziendheid), Beter Horen (met gratis hoortest en advies), Deli
Line (met spiermassa-, vochtbalans- en gewichtchecks, voedingsadvies en bloeddrukmeting).
Daarnaast doen een aantal fysiotherapeuten fittesten, de Belklus en Jan Walch met voorbeelden
van meubelaanpassingen zijn ook aanwezig.
Tussen 10.30 uur en 13.30 uur bent u van harte welkom om de markt op eigen gelegenheid te
bezoeken. Heeft u vervoer nodig? Dan kunt u gebruik maken van de BoodschappenPlusBus.
U wordt opgehaald tussen 10.00 uur en 10.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 13.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 3,50, met een Amstelveenpas gratis.
Maandagavond 11 maart
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).

Woensdagmiddag 13 maart
Winkelen op het Amstelplein in Uithoorn
Vanmiddag gaan we naar Uithoorn. Op het Amstelplein is o.a. Modehuis Blok. Hier vindt u kleding
voor dames en heren. Ook is er markt op het plein.
Er is gelegenheid 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: € 6,00 (exclusief consumpties).
Woensdagmiddag 27 maart
Wandelen rond de geitenboerderij
We wandelen ongeveer drie kwartier in de buurt van de geitenboerderij. Na afloop drinken we
daar iets en nemen een kijkje bij de jonge geitjes.
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: € 6,00 (exclusief consumpties).
Donderdagmiddag 28 maart
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).

Dag- en middagtochten
Op woensdag 20 februari 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 maart
Mauritshuis in Den Haag
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Rembrandt en het Mauritshuis’ te zien. Het Mauritshuis
heeft één van de belangrijkste collecties schilderijen van Rembrandt ter wereld. Ter nagedachtenis
aan de 350e sterfdag van de meester-schilder van de Gouden eeuw zijn op dit moment 18
schilderijen te zien in de monumentale ambiance van het Mauritshuis. De tentoonstelling bestaat
niet alleen uit meesterwerken zoals De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp, maar ook uit
schilderijen die niet langer toegeschreven worden aan Rembrandt.
Deze kunstwerken zijn zelden of zelfs nooit tentoongesteld.
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: € 35,50 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 20,00.
Woensdagmiddag 6, 13 en 20 maart
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.
En u ziet het goed, we zetten deze tocht 3x op het programma. Er is meestal veel belangstelling
voor en we kunnen op dit adres maar met één busje per keer terecht. Wilt u uw kans vergroten,
geef dan meerdere data door.
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).
Donderdagmiddag 7 maart
Café Rosé in Amsterdam: allemaal anders
Dit is onze eerste OudRoze uitstapje waarbij overigens iedereen welkom is. We gaan naar Café
Rosé in de Rietvinck in Amsterdam. In ‘Allemaal anders !’ houdt Harald Veenstra een spiegel voor.
Iedereen is uniek. Dat maakt de wereld kleurrijk. Maar dat betekent ook dat we geregeld aan
anderen moeten wennen. Liedjes van artiesten zoals Robert Long, Benny Neyman, Wim Sonneveld,
Johnny Jordaan en Ramses Shaffy komen voorbij.
U wordt opgehaald tussen 12.00 uur en 12.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 9,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Donderdagmiddag 7 maart
Pannenkoekenparadijs in Haarlem
Dat belooft wat, een nieuw pannenkoekenadres met de naam ‘paradijs’ in zich. En er staat nog veel
meer dan pannenkoeken op de menukaart zoals broodjes, salades etc. Het restaurant ligt in het
mooie Reinaldapark in Haarlem waar u eventueel nog een kleine wandeling kunt 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: € 12,50 (exclusief consumpties).

Zondagmiddag 10 maart
DansPaleis in het Lloydhotel te Amsterdam
Vanmiddag gaan als het goed is de voetjes van de vloer. We nodigen u uit om een dansje te
maken. We rijden naar het Loydhotel in Amsterdam aan de Oostelijke Handelskade, waar zich
vanmiddag het DansPaleis bevindt: een discomeubel, een mooie dansvloer, feestelijk decor en
dansende gastheren en vrouwen, alles geïnspireerd op de jaren ’40 en ’50. De dansruimte is
omgetoverd tot balzaal, jassen worden aangenomen, hapjes en drankjes gaan rond. Een
ouderwetse plaatjesdraaier trekt de ouwe krakers uit de koffer zoals Johnny Hoes, Louis Prima,
Doris Day en vele andere sterren van weleer. En ook al heeft u een rollator, laat u niet weerhouden.
U wordt opgehaald tussen 13.15 uur en 14.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 18.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 13,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Dinsdag 12 maart
Rijksmuseum van Oudheden Leiden
Vanwege de grote belangstelling nogmaals op het programma. 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.
Donderdag 14 maart
De Muziekkamer Edam
Een gitaar, een harp en een viool zijn instrumenten die iedereen wel kent. Maar weet u hoe een
draailier eruit ziet of hoe een hommel klinkt? In De Muziekkamer wordt u al zingend en
begeleidend op hommel, strijkpsalter, draailier, lier, keltische harp, ukelele, nyckelharpa, kantele,
zingende zaag, balalaika, citers, autoharp en hakkebord, meegenomen op een muzikale reis door
twaalf landen. Vooraf hebben we een lunch-special in een Edams restaurant gereserveerd.
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: € 32,00 (inclusief toegang en lunch bestaande uit kopje soep en 3 gevarieerde broodjes,
exclusief overige consumpties).
Woensdagmiddag 20 maart
Lunchen in Abcoude
Een nieuw lunchadres, café restaurant de Eendracht midden in Abcoude. Op de terugweg rijden
we een korte toeristische route.
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: € 12,00 (exclusief lunch en overige consumpties).

Donderdag 21 maart
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 maart
Orchideeënhoeve in Luttelgeest
De orchideeënhoeve is een tropisch paradijs in de Noordoostpolder. Naast de tropische tuin met
3000 wilde (botanische) orchideeën uit de hele wereld is er het Amazone regenwoud, de Citruslaan
en de Vlinder Vallei, de grootste vlindertuin van Europa. In de Lorituin vliegen meer dan 80
kleurrijke Lori’s van de Blauwe Bergen. U kunt de papegaaitjes zelf met een voederbakje nectar
voeren. Ook komt u aapjes, schildpadden en andere vogels tegen. In de bloemenhal kunt u
orchideeën en andere planten kopen. Door allerlei bruggetjes en de grote oppervlakte moet u wel
redelijk ter been zijn.
We lunchen in het restaurant van de orchideeënhoeve.
U wordt opgehaald tussen 10.15 uur en 11.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 39,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdagmiddag 27 maart
Hermitage Amsterdam
Op dit moment is de tentoonstelling ‘De Schatkamer! Meesterwerken uit de Hermitage’ te zien. De
Hermitage Amsterdam bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er een prachtige keuze gemaakt
uit de schatkamers van de Hermitage, met de oude collecties van de tsaren. Er zijn werken te zien
van Van Dyck, Matisse, Rembrandt, Tintoretto en Velazques, maar ook van kunst uit de prehistorie,
uit het oude Egypte tot diep in China en Russische kunst. Het is een unicum in Nederland.
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: € 31,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten € 15,50.
Met Bankgiroloterij VIPkaart zijn de kosten € 13,00.
Donderdag 28 maart
Lunchen in Strandhuys Katwijk in Katwijk aan Zee
Zin om lekker te gaan lunchen met een zee-uitzicht en even uit te waaien?
Dan is dit een uitstapje voor u. We kunnen vlak voor het restaurant komen.
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: € 17,00 (exclusief lunch 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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