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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 40 enthousiaste vrijwilligers maken deze dienst mogelijk. 

Gemeente Amstelveen is naast een aantal 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
mailto:boodschappenplusbus@brentano.nl
http://www.brentano.nl/


Mededelingen 

Op woensdag 22 mei kunt u zich opgeven voor de tochten en extraatjes in juni.  

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. 

 

Langere ophaal en thuisbrengtijden door wegwerkzaamheden in Amstelveen 

We merken dat we langer de tijd nodig hebben om alle mensen op te halen en thuis te brengen 

door de vele wegwerkzaamheden in Amstelveen. Omdat het ook steeds veranderd kunnen we hier 

lastig op inspelen. 

 

Nogmaals het dringende verzoek aan alle passagiers: 
Stap nooit uit voordat de begeleider buiten staat om u te assisteren!  

Pak nooit de handgreep van de schuifdeur beet bij het in- of uitstappen. Dit is gevaarlijk voor u en 

voor de schuifdeur. 

 

Attentie! 

Door diverse omstandigheden hebben we de komende maanden waarschijnlijk niet voldoende 

chauffeurs. In het uiterste geval zullen we hierdoor een toegezegde rit moeten annuleren. We zijn 

druk op zoek naar een paar nieuwe chauffeurs. Weet u nog iemand? 

 

Maandag 10 juni, tweede Pinksterdag, zijn wij gesloten. 

 

 

 

 

 



Boodschappen 
Vanaf maandag 20 mei 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, 17 en 24 juni 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 11 juni 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 25 juni 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. 

 

Dinsdagmiddag  11 juni 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  18 juni gaan we naar  het Stadshart 

We gaan deze maand ook weer een keer naar het Stadshart als er geen markt is. 

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  25 juni gaan we naar Westwijkplein  

Een bezoek aan dit gezellige winkelcentrum is zeker de moeite waard. 

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, 19 en 26 juni 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, 21en 28 juni 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 22 mei 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 juni   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). Met een Amstelveenpas € 3,00. 

 

Woensdagmiddag 5 juni   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). 

 

Maandagavond 17 juni   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).  

 

 

 

 
 

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. 

 

 



Dag- en middagtochten 
Op woensdag 22 mei 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 juni   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. In elk seizoen een fijne plek. 

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 juni  Amstelkade nabij de Woerdense Verlaat 

Een mooi natuurtochtje deze middag. Aan de Amstelkade ligt de monumentale boerderij de 

‘Bethlehemhoeve’, midden in het veenweidegebied van het Groene Hart. Er is een theehuis, een 

natuurkampeerterrein en een zorgboerderij. We gebruiken iets in het theehuis of op het terras. 

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 6 juni    Museum Kranenburgh in Bergen 

In deze culturele buitenplaats is op dit moment een omvangrijke tentoonstelling van meer dan 

zestig werken rondom topstukken van de drie voormannen van het Vlaams expressionisme, 

Gustave de Smet (1877-1943), Constant Permeke (1886-1952) en Frits van den Berghe (1883-

1939). Daarnaast beheert Museum Kranenburgh een omvangrijke verzameling kunst van 1900 tot 

heden. De kern wordt gevormd door de kunst van de Bergense School. In de collectie bevinden 

zich topstukken van Leo Gestel, Jan Sluijters, Charley Toorop en Gustave de Smet.  In de 

omliggende tuin wordt permanent een dertigtal werken gepresenteerd. 

Vooraf gebruiken we de lunch in Bergen. 

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: € 31,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten € 21,50. 

Met een rembrandtkaart zijn de kosten € 19,00. 

 



Dinsdag 11 juni   Weeshuismuseum in Culemborg 

Het Elisabeth Weeshuis Museum is gevestigd in de historische binnenstad van Culemborg. 

In het museum komen de verhalen van de weeskinderen tot leven. Ze woonden van 1560 tot 1952 

in dit huis. In de vader- en moederkamer staat de religie centraal. De films daar gaan over een 

unieke situatie in Nederland: vanaf 1818 worden er naast protestante ook katholieke kinderen in 

het Culemborgse weeshuis verzorgd. Vervlochten met de wezengeschiedenis presenteert het 

museum de Culemborgse stadsgeschiedenis. 

Bekijk in de refter het schitterende drieluik van Jan Deys en lees over de Beeldenstorm onder 

aanvoering van graaf Floris I. Ook de zorg in de middeleeuwen komt er aan bod. In de spinzaal 

hangen de portretten van de graven en gravinnen van Culemborg en in de slaapzaal wordt 

aandacht besteed aan de meubel-, tabaks- en jeneverindustrie. Bijzonder is de collectie kerkzilver. 

In de oude keuken is het weescafé, waar de lunch kan worden gebruikt.  De tuin achter het huis, 

omzoomd door de stadsmuur uit 1318 is ook de moeite van het bekijken waard.  

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: € 31,00 (inclusief toegang museum, exclusief lunch en overige consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten € 23,00. 

 

Woensdagmiddag 12 juni Rozen en Radijs 

We gaan vandaag naar Rozen & Radijs, een familiebedrijf in Burgerveen. In de rozenkwekerij 

vertelt de eigenaar hoe de rozen gekweekt worden en hoe u ze thuis kunt verzorgen. Er wordt 

koffie met huisgemaakte appeltaart en slagroom geserveerd. Daarna kunt u op eigen gelegenheid 

de rozenkwekerij  en de bloemenwinkel bekijken. Naast bloemen worden er ook groenten en fruit, 

biologische en natuurproducten als kruidenthee, koffie, zuivel en wijn verkocht.  

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: € 20,50 (inclusief presentatie en koffie met huisgemaakte appeltaart met slagroom). 

 

Donderdag 13 juni   Uitwaaien met Strandrups “de Vrijbuiter" 

We hebben voor vandaag de strandrups gereserveerd, comfortabel op luchtbanden en overkapt. 

We lunchen eerst in een strandtentje bij de strandopgang van Langervelderslag in Noordwijk. De 

Strandrups komt hier om 13.30 uur voorrijden. De tocht over het strand duurt ongeveer een uur. 

Deze tocht is zeker geschikt als u moeilijk ter been bent. Een goede raad: neem warme kleding 

mee, het kan fris zijn op het strand.  

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: € 27,50 (inclusief strandrit, exclusief lunch en overige consumpties).  

 

Donderdagmiddag 13 juni Middagje Marken 

We gaan vanmiddag naar Marken.  Dit dorp is een bijzonder en authentiek stukje Nederland. De 

bus parkeert aan de rand van het dorp, waarna u Marken op eigen gelegenheid kunt bezoeken, 

bijvoorbeeld het Marker Museum. Voor dit uitstapje dient u goed ter been te zijn. 

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: € 17,00 (exclusief consumpties). 

 

 

 



Zaterdag 15 juni   Met de ‘Jan Plezier’ naar Gasterij  Kruisberg 

We hebben voor vandaag een nostalgische (verwarmde) paardentram gereserveerd. Bij duiningang 

Geversduin in de buurt van Heemskerk stapt u in. We maken een rit van ongeveer een half uur 

door de duinen. In de gezellige Gasterij Kruisberg gebruiken we de lunch waarna we de terugrit 

met de paardentram aanvaarden. De paardentram is geschikt voor mindervaliden, en er is 

voldoende hulp bij het instappen. 

U wordt opgehaald tussen 9.15 uur en 10.00 uur.  

Wij schatten in dat u rond 15.00 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 27,00 (inclusief paardentram, exclusief lunch en overige consumpties). 

 

Dinsdag 18 juni   Museum  In 't Houten Huis 

Tussen Alkmaar en Purmerend ligt De Rijp, een prachtig dorp op het Schermereiland. Museum In 't 

Houten Huis biedt een overzicht van de rijke historie van het Schermereiland en zijn zeevarende 

bewoners. Op dit moment is er de tentoonstelling ‘Door vrouwen, voor vrouwen’ te zien. Van 

september 1777 tot mei 1782 heeft het bekende schrijversduo Betje Wolff en Aagje Deken in De 

Rijp gewoond. Mogelijk vanwege de stank van traankokerijen in het dorp waren de dames vaak 

ziek maar dat hinderde hun productiviteit niet. Hun bekendste literaire werk Sara Burgerhart werd 

geschreven in de Rechtestraat in De Rijp. In de tentoonstelling ziet u vroege uitgaven, originele 

handschriften en levendige prenten uit de boeken die zij schreven.  

We gaan eerst lunchen in één van de vele restaurantjes die De Rijp rijk is.  

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: € 23,50 (inclusief toegang museum, exclusief lunch en overige consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten € 19,00. 

 

Woensdagmiddag 19 juni Varen vanuit IJmuiden 

We rijden richting IJmuiden en nemen om 14.00 uur de boot voor een uitgebreide rondvaart door 

de havens. Als het weer het toelaat gaan we buitengaats de zee op richting Zandvoort. Ons advies 

is dat u een lunchpakketje meeneemt voor onderweg. Op de boot worden koffie, thee frisdrank en 

wat versnaperingen verkocht.  

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: € 28,00 (inclusief boot, exclusief consumpties). 

 

Donderdagmiddag 20 juni Wandelen over de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen 

Vanmiddag rijden we richting ‘s-Graveland waar we een wandeling van ongeveer één uur (2,5 

kilometer) gaan maken vanuit het bezoekerscentrum. Na afloop drinken we nog iets in restaurant 

Brambergen. Dit uitstapje is niet geschikt als u met een rollator loopt.  

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). 

 

Dinsdag 25 juni   Borduurmuseum in Barneveld 

Het wordt ook wel schilderen met draad genoemd… borduren. Met evenveel zorg waarmee 

schilderijen worden gemaakt, worden garen en zijde geselecteerd, in de naald gestoken en creëren 

vaardige handen de mooiste werken. Maar liefst 1.500 verschillende borduurwerken sieren de 

wanden van het borduurmuseum. Kunt u zich voorstellen dat ‘De Nachtwacht’ van meesterschilder 

Rembrandt nageborduurd is? Hij is in het museum te bewonderen.  



Ook verschillende prenten van de kunstenaars zijn in geborduurde varianten te zien, onder 

andere Anton Pieck, Rembrandt en Vermeer. 

Het museum heeft naast een grote vaste collectie aan borduurwerken met Bijbelse taferelen, 

jachttaferelen, scheepvaart, portretten, dieren, bloemen, kinderen en merklappen. Dit seizoen is er 

een prachtige expositie van het Boerenleven in het Borduur- en houtsnijmuseum in Barneveld. Het 

borduurmuseum heeft ook rekening gehouden met mannelijke bezoekers. Zij kunnen een 

complete afdeling met allerhande houtsnijwerk bezoeken. Een echte aanrader! 

Tijdens uw bezoek krijgt u onder het genot van een kopje koffie of thee een levendige en 

interactieve presentatie over de geschiedenis van het museum en het borduren.  

Voordat we het museum bezoeken, lunchen we ergens onderweg. 

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: € 30,00 (inclusief toegang, presentatie, koffie/thee, exclusief lunch en overige 

consumpties). 

 

Woensdagmiddag 26 juni Theehuis ’t Hooge Erf 

Nu eens geen pannenkoeken, maar wel een heel aparte menukaart, met een divers en betaalbaar 

aanbod. Dit theehuis ligt verscholen in de prachtige uitgestrekte bossen van landgoed Pijnenburg, 

gelegen tussen Hilversum, Baarn en de Lage Vuursche. Op het eerste gezicht doet het denken aan 

een ouderwetse schaapskooi, maar dan wel één met veel comfort. 

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: € 15,00 (exclusief consumpties). 

 

Donderdagmiddag 27 juni Op avontuur met de bosmobiel 

Deze maand gaan we uit rijden met  de bosmobiel in het Amsterdamse bos. Dit zijn elektrische, 

overdekte voertuigen (een soort golfwagentjes). Deze zijn er gekomen om ouderen die niet goed 

ter been zijn de gelegenheid te bieden om een ‘rijdende’ boswandeling te maken. Een bijzondere 

ervaring. Dit jaar wordt er met nieuwe bosmobielen gereden. 

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: € 15,00 (inclusief rit bosmobiel en we nemen koffie en thee mee, exclusief overige 

consumpties). 

 

Donderdag 27 juni   Tropisch Vlinderfestival in de Botanische Tuinen Utrecht 

In de zomer wordt een kas in de Botanische Tuinen van de Universiteit van Utrecht omgebouwd 

tot een vlinderparadijs met de prachtigste, tropische vlinders. Knalblauwe morpho’s, 

smaragdgroene pages, roodzwarte en oranje passiebloemvlinders en nog veel meer. Ook zijn er 

vele, vaak spectaculaire, poppen en rupsen te zien en natuurlijk allerlei planten waarvan de 

volwassen vlinders of de rupsen leven. Ook de tuinen zelf zijn zeer de moeite waard met een 

oppervlakte van 9 hectare, aangelegd op en rondom het 19de-eeuwse Fort Hoofddijk. Hier vindt u 

o.a de Rotstuin, de Systeemtuin, het Buitenfort en de Diertjestuin. U dient redelijk ter been te zijn, 

gezien de grootte van de terrein. De paden zijn wel rollator-vriendelijk. 

We lunchen in het bijbehorende tuincafé Botanica. 

U wordt opgehaald tussen 10.45 uur en 11.00 uur.  

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

Kosten: € 26,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten € 19,00. 



 

 

 

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 …………. 

 

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 

 


