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Express-editie oktober 2019 
     

 

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 

Ingrid van der Linden 

 

 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 25 september kunt u zich 

opgeven voor de tochten en extraatjes in 

oktober.  

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. 

 

Editie ontvangen via de email? 

Als u het programma via de email wilt ontvangen dan horen we dat graag. Dat scheelt ons 

portokosten. 

 

Wilt u donateur worden? We zijn altijd op zoek naar nieuwe donateurs om onze diensten 

‘draaiende’ te houden. U kunt donateur worden van de BoodschappenPlusBus door het invullen 

van een machtigingsbrief. Wij kunnen u zo’n brief toesturen. Uiteraard blijft het mogelijk om 

éénmalig te doneren. Dit kan op het bankrekeningnummer van Stichting Brentano:  

NL78RABO0544313860 onder vermelding van: donatie BoodschappenPlusBus. Bij voorbaat dank. 

 

 
 

 

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 23 september 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 oktober 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 1 en 29 oktober gaan we naar het Stadshart 

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 oktober 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. 

 

Woensdagochtend 2, 9, 16, 23 en 30 oktober 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  4, 11, 18 en 25 oktober 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 25 september 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. 

 

Dinsdagochtend en -middag 8 oktober Schoenen van Schiedon 

Vandaag bezoeken we de schoenenwinkel van onze sponsor Firma Schiedon (orthopedische 

schoentechniek) aan de Bovenkerkerweg. De nieuwe collectie is binnen! Er worden comfortabele 

en bovendien mooie schoenen verkocht. De service is daarnaast uitstekend. U krijgt ruim de 

gelegenheid om rond te kijken en te passen onder het genot van een kopje koffie. 

De bus haalt u ’s ochtends op tussen 9.30 uur en 10.15 uur en ’s middags tussen 13.00 uur en  

13.45 uur. Thuiskomst circa 12.30 uur, respectievelijk 16.00 uur. 

 

Woensdagmiddag 9 oktober   Wandelen in de Amstelveense natuur 

Lekker in beweging komen is het hele jaar goed. Amstelveen heeft prachtige natuur, zoals de 

heemparken en het Amsterdamse bos. 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). 

 

Donderdagmiddag 10 oktober   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). 

 

Vrijdagmiddag 11 oktober   Nooit meer in de kast 

Vanmiddag wordt in ’t Huis aan de Poel de tentoonstelling ‘nooit meer in de kast!’ feestelijk 

geopend. Te zien zijn veertien portretten van ‘roze ouderen’ (homoseksuele mannen, lesbische 

vrouwen of anders geaard). Het is een boeiende en herkenbare galerij van gewone en ongewone 

levens. Deze dag is het ook internationale coming out dag. De opening is om 14.00 uur. U kunt op 

eigen gelegenheid komen of met de BoodschappenPlusBus.  

U wordt dan tussen 13.15 uur en 13.45 uur opgehaald en in overleg thuisgebracht. Dit is gratis. 

 

Maandagavond 14 oktober   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).  

 

 



Dinsdagmiddag 15 oktober  Gelderlandplein Amsterdam 

Vanmiddag gaan we naar het Gelderlandplein. Naast de vele winkels zijn er meerdere 

gelegenheden om een consumptie te gebruiken, zelfs op het dak! 

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). 

 

Zaterdag 26 oktober   Rommelmarkt en culinaire Pasar 

U bent van harte welkom op deze jaarlijkse markt in ’t Huis aan de Poel. Doe een vondst tussen de 

rommelmarktspullen en geniet van heerlijke Indonesische snacks en maaltijden. De markt is van 

10.30 uur tot 14.30 uur. De entree is gratis.  

U kunt op eigen gelegenheid komen of met de BoodschappenPlusBus.  

U wordt dan tussen 10.00 uur en 10.45 uur opgehaald en in overleg thuisgebracht. 

Kosten: € 3,50 (exclusief consumpties). 

 

 Dag- en middagtochten 
Op woensdag 25 september 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 1 oktober    Zilvermuseum Schoonhoven 

Op dit moment is de tentoonstelling ‘Dynastie, glinster en glamour!’ te zien. De tentoonstelling 

vertelt het verhaal van de Zilverfabrieken van Van Kempen en Begeer; de opkomst, ontwikkelingen, 

intriges en strubbelingen van elke generatie. Het is een kroniek vol verhalen van de mensen voor- 

en achter de schermen. De vaste collectie bevat unieke zilveren objecten van 1600 tot nu.  

Voordat we het museum bezoeken lunchen we in eethuis de Waag. 

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: € 32,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten: € 22,50. 

 

 

 

 



Woensdagmiddag 2 oktober  Historisch Tuin Aalsmeer  

Aalsmeer is onverbrekelijk verbonden met bloemen en planten. De bloementeelt is natuurlijk niet 

van de een op de andere dag ontstaan. De Historische Tuin neemt u mee terug in de tijd vanaf 

circa 1700 tot 1940. Toen werden er andere gewassen, bloemen en planten geteeld.  

In het gezellige Tuinhuis gebruiken we nog iets.  

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 (inclusief toegang, exclusief consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten: € 7,50. 

 

Woensdagmiddag 2 oktober  Museum Jan van der Togt 

Op dit moment is er in Museum Jan van der Togt de tentoonstelling ’50 jaar glas aan de Rietveld 

Academie’ te zien. Hiermee wordt het vijftigjarig bestaan van de glasafdeling van de Gerrit Rietveld 

Academie gevierd. Het toont topstukken uit de vaste collectie en nieuwe werken van jong talent. 

Na afloop gaan we nog wat drinken in het Oude Dorp. 

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: € 18,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten: € 6,50. 

 

Donderdag 3 oktober   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). 

 

Woensdagmiddag 9 en 23 oktober 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 gemiddelde 

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). 

 

Donderdagmiddag 10 oktober   Rondvaart Haarlem 

Tijdens deze tocht van 50 minuten ontdekt u de mooie historische binnenstad van Haarlem vanaf 

het water. U vaart langs vele bezienswaardigheden waaronder Molen de Adriaan, het Teylers hofje 

en de Basiliek St. Bavo.  

Na afloop drinken we nog iets in restaurant de Molenplas in Haarlem. 

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: € 25,00 (inclusief rondvaart, exclusief consumpties). 

 

 

 

 

 



Dinsdag 15 oktober   Tegelmuseum in Otterlo 

Klei... Tegels... Keramiek. Het Nederlands Tegelmuseum toont de grootste en meest veelzijdige 

collectie Nederlandse wandtegels en tegeltableaus vanaf de late Middeleeuwen tot hedendaagse 

keramiek. Er is o.a. de tentoonstelling ‘De Vergeten Collectie van Helene Kröller-Müller’ te zien. 

Daarnaast zijn er indrukwekkende tegeltableaus  in vele stijlen die eeuwenlang paleizen, kerken, 

scholen, winkels en huizen versierden. We lunchen voorafgaand in Otterlo. 

U wordt opgehaald tussen 10.00 uur en 10.45 uur. 

Wij schatten in dat u rond 17.30 uur weer thuis zult zijn. 

Kosten: € 32,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties). 

Met een museumkaart zijn de kosten: € 25,50. 

 

Donderdag 17 oktober   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).  

 

Donderdagmiddag 17 oktober  Long Island aan de Toolenburgerplas 

Aan de rand van Hoofddorp ligt deze bijzondere plek. Een prachtig restaurant met heerlijke 

gerechten op de menukaart (het is een wat duurdere prijsklasse).  

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: € 13,50 (exclusief consumpties). 

 

Dinsdag 22 oktober   Vuursche route 

Vandaag gaan we richting de Lage Vuursche en daar gaan we lunchen met een lekkere 

pannenkoek of iets anders van de kaart. We gaan 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 lunch en overige consumpties). 

 

Woensdagmiddag 23 oktober  Dappermarkt 

We bezoeken de Dappermarkt in Amsterdam-Oost. Na afloop 

drinken we nog iets in een restaurantje in de buurt van de markt.  

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: € 9,00 (exclusief consumpties). 

 

 

 

 



Donderdag 24 oktober   Beelden aan Zee in Scheveningen 

Op dit moment is in dit bijzondere museum de tentoonstelling van Niki de Saint Phalle ‘aan zee’  

te zien ’. Wereldberoemd zijn de Nana’s van deze Franse beeldhouwer. Kleurrijke, uitbundig 

vrolijke vrouwenfiguren die dansend, springend en bruisend van energie door het leven gaan. 

Halverwege de jaren zestig van de 20 ste eeuw zorgden de Nana’s, met hun ondubbelzinnige 

polyester uiterlijk, voor nogal wat ophef in de wereld van de moderne kunst. Maar ze zijn 

onverminderd populair gebleven bij het grote publiek. 

In het museumcafé 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: € 39,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).  

Met een museumkaart zijn de kosten: € 21,50.      

 

Dinsdag 29 oktober   Gemeentemuseum Den Haag 

Op dit moment is de tentoonstelling ‘Monet, tuinen van verbeelding’  te zien. Een groot deel van 

zijn beroemde tuinen is nog nooit in Nederland vertoond. Nu zijn er maar liefst veertig 

internationale topstukken bijeengebracht. Het schilderij ‘Blauwe regen’ uit eigen collectie is het 

stralende middelpunt. 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: € 42,50 (inclusief toegang met toeslag, exclusief lunch en overige consumpties).                                          

Met een museumkaart zijn de kosten: € 26,50. 

 

Woensdagmiddag 30 oktober   Boshut Panneland 

We gaan richting Vogelenzang, naar de waterleidingduinen. In de gezellige Boshut worden 

vriendelijk geprijsde pannenkoeken en omeletten geserveerd.   

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). 

 

Woensdagmiddag 30 oktober  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). 

 

Donderdag 31 oktober   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).                        



 

 

 

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 40 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:  

NL78RABO0544313860 onder vermelding van: donatie BoodschappenPlusBus 

 


