BoodschappenPLUSBus
Amstelveen, december 2019

Aan de klanten van de BoodschappenPlusBus en PlusMobiel

Gelukkig ontvangen we voor de BoodschappenPlusBus subsidie van de Gemeente Amstelveen en
hebben we opbrengsten uit onze diensten. Andere inkomsten, zoals die van donateurs en sponsors
zijn hard nodig om onze diensten op de huidige wijze te kunnen uitvoeren. Nieuwe donateurs zijn
daarom van harte welkom.
Heeft u baat bij de BoodschappenPlusBus of draagt u deze dienst een warm hart toe dan zijn er
verschillende mogelijkheden om ons financieel te ondersteunen:
•

U kunt éénmalig een bedrag aan ons overmaken op het rechtstreekse rekeningnummer van
Stichting Brentano Amstelveen:
NL78RABO0544313860 onder vermelding van: éénmalige donatie BoodschappenPlusBus
(N.B. Dit verzoek is uiteraard niet bedoeld voor de donateurs).

• Of u kunt donateur worden door de achterzijde van deze brief in vullen. U
kunt het formulier aan ons opsturen of meegeven aan de vrijwilligers.
PlusMobiel
De dienst PlusMobiel ontvangt geen subsidie. Daardoor moeten alle kosten betaald worden uit de
inkomsten van de ritten, sponsors en zeker ook donateurs.
Doneert u liever aan de PlusMobiel, dan kunt u een bedrag overmaken op dezelfde rekening als boven
vermeld en dan onder vermelding van éénmalige donatie PlusMobiel, of gebruik maken van het
formulier op de achterzijde als u donateur wilt worden.
Mocht u n.a.v. deze brief nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken van maandag t/m vrijdag van
9.00 uur -13.00 uur op telefoonnummer 020-3450295.
Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Karin Niekel, coördinator BoodschappenPlusBus/PlusMobiel

Dit formulier kunt u gebruiken als u donateur wilt worden.
Stichting Brentano is aangemerkt als ANBI, waardoor uw donatie aftrekbaar is van de belasting.

Ja, ik wil graag:
donateur worden van de BoodschappenPlusBus of PlusMobiel (omcirkel uw keuze)
Hiermee ondersteun ik de activiteiten van deze dienst
Ik geef:
O € 5,O € 10,O € 25,O € 50,- of een ander bedrag nl. €_______
(Graag het gewenste bedrag aankruisen of invullen)
Ik geef bovenstaand bedrag per:
O maand
O kwartaal O half jaar
(Graag aankruisen)

O jaar of

O éénmalig

Voorletter + Naam:_____________________________________________________________________
Adres:___________________________________________________________________________________
Postcode:__________________________________Plaats_______________________________________
Telefoon:___________________________________E-mail______________________________________
Ik verleen een machtiging, tot wederopzegging, aan Stichting Brentano Amstelveen om dit bedrag af
te schrijven van mijn rekening (ingaande op de 1e van de volgende maand),
IBAN rekeningnummer:_________________________________________________________________
Datum:__________________________________________________________________________________
Handtekening:__________________________________________________________________________

U kunt het formulier opsturen aan :

Stichting Brentano Amstelveen
t.a.v. BoodschappenPlusBus/ PlusMobiel
Populierenlaanlaan 21
1185 SE Amstelveen

Namens de medewerkers en vrijwilligers
van de BoodschappenPlusbus en de Plusmobiel wensen wij
u prettige feestdagen en een
gelukkig

Express-editie januari
Mededelingen
Op woensdag 18 december kunt u zich opgeven voor de tochten en extraatjes in januari.
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.

Van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari zijn we gesloten!
Zoals elk jaar sluiten we aan het eind van het jaar. Ook de PlusMobiel rijdt deze periode niet.
In deze weken wordt het antwoordapparaat ook niet afgeluisterd.
Dank voor uw donaties
Hierbij willen wij alle donateurs hartelijk bedanken. Naast de andere inkomsten zijn donaties hard
nodig om de BoodschappenPlusBus te laten rijden. Wilt u donateur worden dan kan dit door het
bijgevoegde formulier in te vullen.
Verhoging tarieven per 1 januari 2020
De prijs voor een winkelrit verhogen we naar € 3,75.
De prijs voor een PlusMobielrit binnen Amstelveen verhogen we naar € 6,50.
We zijn hiertoe genoodzaakt door gestegen prijzen, zoals bijvoorbeeld brandstof.
Ook de dagtochten zullen hierdoor iets duurder worden.
Postverzending per email
Ook willen wij diegene bedanken aan wie we het programma per email mogen versturen. Dat zijn nu
60 van de 700 klanten. Het scheelt in de kosten voor het maken en verzenden van het programma.
Ook de posttarieven gaan vanaf januari weer omhoog. Wilt u het programma per email ontvangen,
stuur dan een mailtje naar boodschappenplusbus@brentano.nl.

Ingeschreven blijven staan of uitschrijven
Staat u bij ons ingeschreven maar maakt u geen gebruik meer van onze diensten en bent u dat ook
niet van plan in de toekomst? Dan vragen we u om zich te laten uitschrijven of, als u de editie toch wilt
blijven ontvangen, € 25,- aan ons over te maken of donateur te worden.
Wijze van betalen wordt onderzocht en mogelijk in de loop van 2020 veranderd
Op dit moment is er de mogelijkheid om te betalen via het pinapparaat of contant, waarbij onze
voorkeur uitgaat naar pinnen. Omdat het niet altijd helemaal naar wens werkt en soms veel tijd kost,
gaan we onderzoeken of het mogelijk is om met automatische afschrijvingen te werken. Dan hebben
we tijdens de ritten geen moment van afrekenen meer, maar wordt het ritje achteraf van uw rekening
afgeschreven. U ontvangt daar dan wel een bewijs of overzicht van.
Winterweer: we rijden niet als het door sneeuw en of gladheid niet verantwoord is.

Boodschappen
Vanaf maandag 16 december 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 6, 13, 20 en 27 januari 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 7 januari 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.
Woensdagochtend 8, 15, 22 en 29 januari 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 10, 17, 24 en 31 januari 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 € 3,75. Met een Amstelveenpas € 2,25 (exclusief
consumpties).
Betalen: U kunt afrekenen met de pinpas of contant.

Extraatjes
Op woensdag 18 december 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.
Woensdagmiddag 15 januari
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: € 6,50 (exclusief consumpties).
Maandagavond 20 januari
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 23 januari
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).
Dinsdagmiddag 28 januari
Winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn
Vanmiddag gaan we naar Uithoorn, naar het gezellige winkelcentrum Zijdelwaard. 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: € 6,50 (exclusief consumpties).
Woensdagmiddag 29 januari
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).

Dag- en middagtochten
Op woensdag 18 december 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.
Woensdagmiddag 8 januari
Pannenkoeken Paviljoen in Cruquius
Aan de rand van natuurgebied De Groene Weelde, ten zuiden van Haarlem, ligt het gezellige
Pannenkoeken Paviljoen. U kunt hier terecht voor pannenkoeken, maar bijvoorbeeld ook voor een
salade of een lekker broodje.
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).
Woensdagmiddag 8 januari
Museum Jan van der Togt
Vanaf januari 2020 gaat Museum Jan van der Togt verder onder de naam Museum JAN.
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Delicious Paintings ‘ van Tjalf Sparnaay te zien. De internationaal
erkende kunstenaar verwondert het publiek met zijn hyperrealistische schilderijen van extreem
uitvergrote etenswaren als een gebakken ei of een knapperig broodje gezond. De werken springen van
het doek en verbazen door de extreme precisie en vakmanschap. Sparnaay toont ook nieuwe
fotowerken die – na vertoning in New York in 2017 bij Bernarducci Meisel Gallery – nu voor het eerst in
Nederland te zien zijn. De tentoonstelling geeft een breed overzicht van het verrassende oeuvre van
Tjalf Sparnaay, dat zich kenmerkt door zijn oorspronkelijke manier van kijken naar alledaagse dingen.
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: € 17,50 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 6,00.
Donderdag 9 januari
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: € 13,00 (inclusief concert, exclusief lunch en overige consumpties).

Dinsdag 14 januari
Kunstmuseum 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, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 26,50.
Woensdagmiddag 15 en 22 januari 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 16 januari
Hotel Jakarta Amsterdam
Een uniek energieneutraal 4-sterrenhotel in Amsterdam waar twee werelden samen komen. Hier
worden we ontvangen voor een rondleiding door dit bijzondere hotel. U komt alles te weten over de
geschiedenis, het ontstaan van het hotel, over duurzaamheid en architectuur.
Hotel Jakarta ligt aan de Javakade op de plek waar vroeger de lijndienst vertrok naar Jakarta. In het
centrale atrium is een subtropische tuin gerealiseerd in samenwerking met Hortus Botanicus
Amsterdam. Zij hebben een zorgvuldige selectie gemaakt van bomen, metershoge palmen en planten
uit Azië. Hotel Jakarta Amsterdam biedt 200 luxe kamers met Indonesische invloeden. Helemaal
bovenin is de skybar te vinden met een panoramisch uitzicht over het IJ én de stad. In het mooie Café
Jakarta drinken we koffie/thee met wat lekkers.
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: € 30,00 (inclusief rondleiding en een kopje koffie/thee met lekkers, exclusief overige
consumpties).
Dinsdag 21 januari
Catharijneconvent Utrecht
Op dit moment is de tentoonstelling ‘ North & South’ te zien in het Catharijneconvent. Vanuit het
uiterste noorden en zuiden van Europa zijn middeleeuwse kunstwerken van topkwaliteit naar Utrecht
gereisd. Een unicum, omdat deze kunst (1100-1350) in het midden van Europa verloren gegaan is. En
wat helemaal geweldig is: ondanks hun mijlenverre afstand lijken de topstukken enorm veel op elkaar!
Het gaat om spectaculaire en zeldzame kunst uit de twaalfde tot veertiende eeuw. De meeste werken
hebben het land nog nooit verlaten vanwege hun kwetsbaarheid.
De lunch kan in het museumcafé gebruikt worden.
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: € 20,00.
Met een Rembrandtkaart of Bankgiroloterij VIPkaart zijn de kosten: € 17,00.

Dinsdagmiddag 21 januari
Lunchen in hotel de Witte Dame in Abcoude
Hotel/restaurant de Witte Dame is gevestigd in het voormalig station van Abcoude. Het staat statig
aan de rand van het pittoreske dorp met de polder ‘het Gein’ als achtertuin.
We maken er een leuk ritje 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: € 12,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdagmiddag 22 januari
Hermitage Amsterdam
Op dit moment is de tentoonstelling ‘ Juwelen! Schitteren aan het Hof’ te zien.
Een van de grote schatten van de Hermitage is de fabelachtige
juwelencollectie. Honderden daaruit schitteren in ‘Juwelen! ’ Samen met
vele portretten en een overdaad aan rijk gedecoreerde japonnen en
kostuums presenteren zij twee eeuwen mode en juwelen, gedragen door
de high society aan het Russische hof in St.-Petersburg. Ontmoet de
flamboyante keizerinnen Anna, Elisabeth en Catharina de Grote, maar ook
de grootvorsten, tsarina’s en adellijke fashionista’s uit de negentiende en
vroege twintigste eeuw. Bij bals en partijen droegen zij de meest
schitterende kostuums. Daar kozen ze juwelen bij die hun identiteit,
smaak, afkomst en rijkdom toonden. Ze werden besteld bij toonaangevende juwelenhuizen als Cartier,
Tiffany en natuurlijk hofleverancier Fabergé. Veel sieraden gingen verloren na de Russische Revolutie.
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 een Bankgiroloterij VIPkaart zijn de kosten: € 13,00.
Donderdag 23 januari
Nationaal monument Oranjehotel te Scheveningen
Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Tussen 1940 en 1945 hielden de Duitsers hier ruim 25.000 mensen gevangen voor verhoor en
berechting. Een diverse groep uit alle hoeken van Nederland die de Duitse wetten had overtreden:
veelal verzetsstrijders, maar ook Joden, Jehova's getuigen, communisten en mensen die vanwege een
economisch delict werden vastgezet, zoals zwarthandelaren. Onder de gevangenen zaten bekende
personen zoals de ‘Soldaat van Oranje’. Sommigen werden vrijgelaten, anderen gedeporteerd naar
andere gevangenissen of kampen of ter dood gebracht op de nabijgelegen Waalsdorpervlakte. In het
Nationaal Monument Oranjehotel worden de verhalen verteld over angst, hoop, geloof en
vaderlandsliefde. Vooraf lunchen we ergens in Scheveningen.
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: € 35,00 (inclusief toegang , exclusief lunch en overige consumpties).

Dinsdag 28 januari
Museum de Lakenhal in Leiden
Op dit moment is de tentoonstelling ’Jonge Rembrandt - Rising Star’ te zien. Van experiment tot
meesterwerk. Voor het eerst wordt een overzichtstentoonstelling exclusief gewijd aan het vroegste
werk van Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669). Het publiek kijkt als het ware over de schouders
van de jonge schilder mee en ziet hoe zijn talent tot bloei kwam. Werken die de inmiddels
wereldberoemde meester op Leidse bodem maakte, keren na bijna 400 jaar terug naar zijn
geboortestad. De tentoonstelling omvat ongeveer 40 schilderijen, 70 etsen en 10 tekeningen. Naast
werk van Rembrandt zal er ook werk te zien zijn van onder andere Lievens, Lastman en Van
Swanenburg. U kunt de lunch gebruiken in museumcafé Laken.
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: € 41,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart en Rembrandtkaart zijn de kosten: € 28,50.
Met een Bankgiroloterij Vip kaart zijn de kosten: € 21,00.
Donderdagmiddag 30 januari
Bezoek Gassan Diamonts in hartje Amsterdam
Gassan Diamonds is gevestigd in een prachtig gerestaureerde oorspronkelijk door stoom aangedreven
diamantslijperij, gebouwd in 1879. We hebben een rondleiding geboekt. U ziet de diamantslijpers hun
ambacht uitoefenen, terwijl er verteld wordt waar diamanten worden gevonden en hoe ruwe
diamanten tot oogverblindende briljanten worden getransformeerd. Losse geslepen diamanten
worden getoond evenals een uitgebreide collectie juwelen. Na de rondleiding kunt u de uitgebreide
juwelen- en horlogecollectie bewonderen in de winkel. Er wordt een kopje koffie/thee aangeboden.
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 (inclusief rondleiding en kopje koffie/thee).
De activiteiten van de BoodschappenPlusBus worden mogelijk gemaakt door de
financiële steun van:
• Gemeente Amstelveen
• Stichting Vrienden van Stichting Brentano Amstelveen
• Schiedon, orthopedische schoentechniek, zie advertentie
• Brentano, zorgbemiddeling Amstelveen (voor alle vragen over zorg, huishoudelijke hulp en
verzorgingshuizen, 020-3452616)
• Zorgsamen, zie advertentie
• Donateurs
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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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