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Karin Niekel
Anita de Kleijn
Sonja Mader
Veroni Mulder
Ans de Jong
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E-mail:
boodschappenplusbus
@brentano.nl
Website:
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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 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.

Mededelingen
Op woensdag 10 juli kunt u zich opgeven voor de tochten en
extraatjes in augustus.
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.
Vroege beldag dit keer
Door vakanties op kantoor is de beldag deze maand extra vroeg op 10 juli. De volgende beldag is
hierdoor juist weer later dan gebruikelijk, namelijk pas 28 augustus.
Drinken mee onderweg en een telefoonnummer van een contactpersoon
Tip: Neem op warme dagen een flesje drinken mee. En wij vragen u om altijd een naam en
telefoonnummer van een contactpersoon bij u te hebben zodat we deze persoon in het geval van
een calamiteit kunnen bereiken.
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 éénmalig te doneren. Dit kan op het bankrekeningnummer van Stichting Brentano:
NL78RABO0544313860 onder vermelding van: donatie BoodschappenPlusBus.
Editie ontvangen via de email?
Als u het programma via de email wilt ontvangen dan horen we dat graag. Dat scheelt ons
portokosten.

Boodschappen
Vanaf maandag 8 juli 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 5, 12, 19 en 26 augustus 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 13 augustus 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 20 augustus gaan we naar het 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 7, 14, 21 en 28 augustus 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 2, 9, 16, 23 en 30 augustus 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.

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.

Extraatjes
Op woensdag 10 juli 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 6 augustus
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 7 augustus
Tuincentrum het Oosten
Deze maand bezoeken we tuincentrum het Oosten in Aalsmeer. In het gezellige 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 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 6,50 (exclusief consumpties).
Maandagavond 12 augustus
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 22 augustus
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).

Dag- en middagtochten
Op woensdag 10 juli 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 1 augustus
Zeilen met de Willem Barentsz van Enkhuizen naar Urk
We rijden naar Enkhuizen. Daar stappen we op de Willem
Barentsz, één van de grootste zeilschepen van Nederland (er
kunnen 100 passagiers mee). Het is een comfortabel schip
waar u ook binnen kunt genieten van een hapje en een
drankje.
Afhankelijk van de wind, zeilen we of moet de motor het werk
doen. Vanaf windkracht 7 wordt de tocht geannuleerd. De bus
wordt intussen naar Urk gereden. Om 13.30 uur arriveren we in
Urk waar we gaan lunchen. U moet voor deze tocht wel
enigszins stevig op de benen staan. Rollators kunnen mee.
U wordt opgehaald tussen 8.15 uur en 9.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 55,00 (inclusief boot, exclusief lunch en overige consumpties).
Dinsdagmiddag 6 augustus
Singermuseum in Laren
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Geschilderde Bloemen, de mooiste bloemstillevens’ te zien.
Een presentatie van bloemschilderijen uit de eigen verzameling uit de periode van het
Nederlandse impressionisme en modernisme.
Daarnaast is er nog de tentoonstelling ‘Duitse Expressionisten’ te zien.
Singer Laren heeft zijn collectie uitgewisseld met het Museum Ostwall in Dortmund. Terwijl de
Duitsers genieten van de Holländische Moderne, biedt Singer Laren een overzicht van de Duitse
expressionisten. Niet de buitenwereld maar de binnenwereld, daar ging het de expressionisten om.
Kunst als uitdrukking van emotie en innerlijke beleving, weergegeven in felle kleuren, ruwe
penseelstreken en krachtige vormen. De expositie toont bekende en minder bekende topstukken
van wereldberoemde expressionisten als Ernst Ludwig Kirchner, August Macke, Alexej von
Jawlensky, Emil Nolde, Käthe Kollwitz en Max Beckmann en geeft een imposant beeld van
Duitsland tijdens en tussen de wereldoorlogen en de respons van kunstenaars daarop. Daarnaast is
het de moeite waard om de opnieuw ontworpen en in juni geopende beeldentuin te bezoeken.

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: € 32,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 15,00.
Woensdagmiddag 7 augustus
Theetuin Overleek
In het prachtige Waterland boven Amsterdam ligt Theetuin Overleek. U
kunt hier lekkere taart eten, maar er staan ook diverse broodjes op de
kaart. We maken er een mooi tochtje van.
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: € 14,50 (exclusief consumpties).
Donderdag 8 augustus en Dinsdag 27 augustus Uitwaaien met Strandrups “de Vrijbuiter"
We hebben voor deze dagen 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
een extra laagje 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).
Woensdagmiddag 14 augustus
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).
Donderdag 15 augustus
Veluwe en zandsculpturenfestijn in Garderen
Vandaag gaan we naar de Veluwe voor het zandsculpturenfestijn. Het thema is dit jaar ‘Reis om de
wereld’. U gaat echt even op reis. U levert uw boardingkaart in bij één van de stewardessen en
even later staat u al oog in oog met een enorme skyline van maar liefst 18 meter, met de meest
beroemde gebouwen ter wereld. Verder is er de onderwaterwereld, grappige en herkenbare
vakantiesituaties, de schitterende eilanden, de mooiste markten, de bekendste musea, typische
vervoermiddelen en nog veel meer komt aan bod, allemaal uitgebeeld in zand. In het overdekte
deel zitten diverse kleine woonwinkels. Ook is er een beeldentuin waar u tuindecoraties en
kadootjes kunt kopen. Er zijn twee gezellige restaurants om de lunch te gebruiken.
U wordt opgehaald tussen 10.00 uur en 10.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 36,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).

Donderdagmiddag 15 augusus
Theehuis ‘t Bluk op de Larense hei
Vanmiddag rijden we richting het Gooi, naar theehuis ’t Bluk dat midden op de heide ligt. Als het
goed is staat de heide nu volop in bloei! Het is de moeite waarde om een wandelingetje te maken
en de geur op te snuiven.
We gebruiken iets in het theehuis.
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).
Maandag 19 augustus
Lunchen in restaurant de Molenplas bij Haarlem
Vandaag gaan we lunchen in het gezellige restaurant de Molenplas. Dit restaurant heeft een mooi
terras gelegen aan de plas.
U wordt opgehaald tussen 11.30 uur en 12.15 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 14,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Dinsdag 20 augustus
Panorama Mesdag in Den Haag
Vandaag brengen we een bezoek aan Panorama Mesdag, het grootste schilderij van Nederland,
360 graden in het rond. Het is een vergezicht op de zee, de duinen en het oude vissersdorp
Scheveningen in 1881, geschilderd door Mesdag. Naast de vaste collectie is er de tentoonstelling
‘Vanaf het hoogste punt’ te zien. Terwijl Mesdag vanaf het hoogste duin in Scheveningen in 1880
schetsen maakte voor zijn Panorama, trok de landmeter door het land om een nieuwe kaart van
Nederland te maken. De één zocht het hoogste punt voor het creëren van een optische illusie en
de ander voor het meten van afstanden.
Het Panorama is bereikbaar via een trap. Er is wel een trapliftje, maar als u met een rollator loopt is
dit uitstapje minder geschikt. Vooraf lunchen we in een restaurant in de buurt..
U wordt opgehaald tussen 10.30 uur en 11.15 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 36,50 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties)
Met een museumkaart zijn de kosten € 26,00.
Woensdagmiddag 21 augustus
Rondvaart over de Kagerplassen
Vanmiddag rijden we naar Warmond. We gaan een rondvaart over de Kagerplassen maken. Dit
gebied is bekend om de vele kleine eilanden. Het grootste eiland is het eiland Kaag, met ongeveer
350 vaste bewoners. Tijdens de rondvaart stappen we hier uit om het eiland te bezoeken en wat te
drinken in één van de horecagelegenheden. De bekende scheepswerf Royal van Lent is op het
eiland gevestigd. Hier bouwt scheepswerf Royal van Lent grote luxe jachten van 70 tot 100 meter
lang voor de rijken der aarde. Het eiland heeft ook veel mooi gerestaureerde gebouwen. Voor het
in- en uit de boot stappen dient u wel redelijk ter been te zijn (met of zonder rollator).
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 18.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 35,00 (inclusief boottocht, exclusief consumpties).

Maandag 26 augustus
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: € 12,50 (exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdagmiddag 28 augustus
Rondrit met de Sfeerstal als tussenstop
Een leuk rondritje van ruim een uur nabij de Ronde Venen. In bloemenboerderij en theehuis de
Sfeerstal in Nieuwveen, midden in het Groene Hart, gebruiken we iets. U kunt hier genieten van
een drankje en huisgemaakte taart of iets anders. Als u wilt kunt u een wandeling door de circa 1
hectare grote tuin maken. Er staan hier meer dan honderd soorten bloemen. Wilt u bloemen
plukken? Dan kan dat tegen betaling.
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: € 11,50 (exclusief consumpties).
Donderdagmiddag 29 augustus
Pannenkoekenboerderij de Schaapskooi
Gelegen in het schitterende recreatiegebied Zegersloot in de buurt van Alphen aan de Rijn ligt
restaurant de Schaapskooi. Omgeven door een mooi wandel- en fietsgebied, direct tegenover de
kinderboerderij, vlakbij de Zegerplas worden de heerlijkste, ambachtelijk pannenkoeken gebakken.
Naast een ruime keus aan pannenkoeken staan er voor de 'niet pannenkoeken liefhebbers' ook
andere gerechten op de kaart. U kunt eventueel nog een wandelingetje maken.
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).
Donderdag 29 augustus
Gemeentemuseum Den Haag
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Frisse wind’ te zien. In de negentiende eeuw leefden mensen
nog aan de hand van de seizoenen. Zomer- of wintertijd was geen issue en ook als het koud of nat
was, moesten veel mensen toch buiten aan het werk. Ook veel kunstenaars trokken erop uit en
werkten in de frisse lucht. Tussen 1860 en 1900 legden kunstenaars als Jozef Israëls en Willem
Maris, Hendrik Willem Mesdag, Jan Hendrik Weissenbruch en Anton Mauve op weergaloze wijze
vast wat ze zagen in en om Den Haag. Ze waren stuk voor stuk meesters in het vangen van licht en
atmosfeer en dat resulteerde in werken met uitzonderlijk samenspel tussen licht, lucht en water. De
onderwerpen waren typisch Hollands, zoals koeien, rivierlandschappen, visserstaferelen en de
opkomende strandcultuur. Mede dankzij deze kunstenaarsgroep kunnen we ons nog altijd een
perfect beeld vormen van die tijd.
U kunt in het museumrestaurant lunchen.
U wordt opgehaald tussen 9.30 uur en 10.15 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 38,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 22,00.

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
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 Veilig zelfstandig wonen 
In noodsituaties is hulp
24 uur per dag bij u in de buurt!
Meer info 020 – 5 430 452
alarmering@participe.nu
of vraag uw ouderenadviseur

vraag gratis advies aan de tandprotheticus

LAST VAN UW KUNSTGEBIT?
Telefoon: 020 - 647 77 93
www.kunstgebitamstelveen.nl

www.primavo
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