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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.

Mededelingen
Op woensdag 29 januari kunt u zich opgeven voor de tochten en extraatjes in februari.
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.
Winterweer
We rijden niet als het door sneeuw en of gladheid niet verantwoord is.
Afzeggen tochten Wij vragen u om een tocht niet te makkelijk af te zeggen. U heeft immers een
afspraak met ons gemaakt. Een dringende reden is uiteraard geen probleem. Het kost ons veel tijd
en moeite om iedereen in te delen. Als er vervolgens weer afgezegd wordt, kost het ons nog eens
extra tijd om vervangers te zoeken.

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 27 januari 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, 10, 17 en 24 februari 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 11 februari 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 25 februari 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 5, 12, 19 en 26 februari 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, 21 en 28 februari 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 29 januari 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 5 februari
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).
Maandagavond 17 februari
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 18 februari
Kunst in Amstelveen
Vandaag rijdt de Amstelveense Ella van de Ven mee op de bus. Zij is een zeer succesvol beeldend
kunstenares en zij leidt u graag rond langs vier van haar kunstwerken die in Amstelveen te vinden
zijn: ‘De Olifant’, ‘de Hand’, ‘de Clown’ en ‘het Lammetje’. Zij vertelt bij elk kunstwerk meer hier
over. Na de rondrit wordt u in wijkrestaurant BijKlaasje getrakteerd op een kop snert.
U wordt opgehaald tussen 12.30 uur en 13.15 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 5,00 (inclusief rondleiding en een kop snert, exclusief overige consumpties).
Woensdagmiddag 19 februari
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).
Donderdagmiddag 20 februari
Kringloopwinkel Aalsmeer
We bezoeken vanmiddag ‘Dorcas’, een leuke, grote kringloopwinkel in Aalsmeer. U kunt een
consumptie in de winkel 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).

Dag- en middagtochten
Op woensdag 29 januari 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 4 februari
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, zeker
ook in de winter.
U wordt opgehaald tussen 11.00 uur en 11.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 15.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 16,00 (exclusief lunch en overige consumpties).

Woensdagmiddag 5 februari CRASH luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-‘45
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stortten enkele tientallen Geallieerde, Duitse en
Nederlandse vliegtuigen neer in en rondom de Haarlemmermeer. De geschiedenis van
deze crashes is ondergebracht in dit bijzondere museum, het CRASH luchtoorlog- en
verzetsmuseum’40-’45, gevestigd in Aalsmeerderbrug in een fort van de Stelling van Amsterdam
(goed toegankelijk). Het museum bevat een unieke collectie voorwerpen en documentatie over de
Tweede Wereldoorlog en dan vooral over de luchtoorlog boven Nederland en over het verzet. Er
zijn een aantal vaste exposities te bekijken over de luchtoorlog, het verzet en onderduiken. Ook is
er een radiokamer waar regelmatig wereldwijd contact wordt gelegd met oude zenderontvangers
uit de Tweede Wereldoorlog.
In Café ‘de Mess’ kunt u nog iets 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: € 14,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
De museumkaart is niet geldig.

Donderdagmiddag 6 februari
SHIP IJmuiden, ervaar de sluis naar de Toekomst
Elke dag werken vele professionals hard aan de bouw van ’s werelds grootste zeesluis in IJmuiden.
Wat komt hier allemaal bij kijken en wat gebeurt er nog meer in het Noordzeekanaalgebied?
In SHIP krijgt u een indrukwekkend overzicht van de bouw van ’s werelds grootste zeesluis. Een
fraai staaltje Hollandse waterbouwkunde van wereldformaat! Met de nieuwe zeesluis bereidt het
havengebied zich voor op de schepen van de toekomst. Om het nog interessanter te maken
hebben wij een rondleiding geboekt. Op de 2e verdieping is een gezellig restaurant met een
indrukwekkend uitzicht op het sluis- en havengebied. Hier wordt u een consumptie aangeboden.
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: € 21,50 (inclusief rondleiding en een consumptie, exclusief overige consumpties).
Dinsdag 11 februari
Corpus, Reis door de mens, in Leiden
In Corpus wordt u zich bewust van uw eigen lijf en brein. Hoe reageren uw darmen op een broodje
kaas? Wat gebeurt er als u niest en waar op de tong proeft u suiker of juist zout. Het antwoord op
dit soort vragen krijgt u in een wel heel bijzondere reis door het lichaam. U stapt via de roltrap bij
de knie naar binnen en komt aan het eind van de reis via de hersenen naar buiten. Daar is tevens
het restaurant met lekkere broodjes etc. Voor dit uitstapje moet u goed ter been zijn en het is niet
geschikt als u met een rollator loopt.
U wordt opgehaald tussen 9.30 uur en 10.15 uur.
Wij schatten in dat u rond 15.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 38,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdag 12 februari
Lunchen in Brasserie 10
Aan de Amsteldijk, vlak bij Nes aan de Amstel, ligt Amstelveen’s golfterrein. Het is een bijzonder
gebied waar naast gegolft ook gewandeld- en gefietst wordt. Bovendien is er een gezellige
Brasserie waar iedereen welkom is. Wij hebben een tafeltje voor de lunch gereserveerd.
U wordt opgehaald tussen 11.00 uur en 11.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 15.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 11,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdagmiddag 12 februari
Tropenmuseum Amsterdam
Op dit moment is de tentoonstelling: ‘What a Genderful world’ te zien.
Gender is een hot topic: gendervrije wc’s, NS met ‘beste reizigers’ en de HEMA zonder jongens- of
meisjeslabels. Maar wist u ook dat wat we als mannelijk of vrouwelijk zien grotendeels cultureel
bepaald is? In een festival-achtige setting duikt u in de wereld van gender en ontdekt u hoe dit
wereldwijd geuit en beleefd wordt.
Op Fiji dragen politiemannen een rok. In het Westen is roze pas sinds de jaren ’50 een
meisjeskleur. Hij en zij bestaan niet in de Turkse taal. En naast mannelijk en vrouwelijk kent Mexico
een derde gender: muxe. Dit en meer laat de tentoonstelling zien aan de hand van collectie,
fotokunst, mode en persoonlijke verhalen.
U wordt opgehaald tussen 12.15 en 13.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 29,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 13,00.

Donderdag 13 februari
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 18 februari
Zandvoorts museum met Keizerin Sisi
In het Zandvoortsmuseum is op dit moment de tentoonstelling ‘Sisi in Zandvoort‘ te zien. Keizerin
Sisi heeft vanuit de geschiedenis een band met Zandvoort. Keizerin Elisabeth van Oostenrijk en
Hongarije heeft namelijk in 1884 en 1885 een aantal maanden in Zandvoort doorgebracht. Zij is
vooral beroemd geworden door de film ‘Sisi’ met Romy Schneider. De tentoonstelling laat het
kleurrijke maar ook tragische leven zien van de keizerin. Uiteraard is er veel aandacht voor het
verblijf van Sisi in Zandvoort in 1884 en 1885. De tentoonstelling neemt ons mee naar 135 jaar
geleden. Hoe zag Zandvoort er toen uit? De totale uitstraling is romantisch-nostalgisch. Er klinkt
muziek uit deze tijd maar we horen ook geluiden van het strand en vissersboten. De
tentoonstelling is er voor iedereen die zwijmelt bij Sisi-films en mooie jurken maar ook voor alle
echt historisch geïnteresseerden, zowel in Zandvoort als in een stukje wereldgeschiedenis.
Vooraf lunchen we in een pannenkoekenrestaurant in de duinen bij Zandvoort.
U wordt opgehaald tussen 10.45 uur en 11.30 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 21,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 17,00.
Woensdagmiddag 19 februari
High tea bij Brownies en Downies
Brownies en Downies is een gezellige lunchroom op het Zijdelwaardplein in
Uithoorn. Wij hebben voor een overheerlijke hightea, bestaande uit verschillende
rondes van hartige en zoete hapjes gereserveerd. Dit is een bijzondere plek, ook
omdat het gedeeltelijk gerund worden door mensen met een verstandelijke
beperking.
U wordt opgehaald tussen 13.00 uur en 13.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 29,50 (inclusief High tea, exclusief overige consumpties).

Donderdag 20 februari
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).

Donderdagmiddag 25 februari
Borrelen in eetcafé Silversant
Buurtschippers legden hun platbodems vol veen aan de steiger aan om zich in de uitspanning op
te warmen. Reizigers strekten, vermoeid door gehobbel over onverharde wegen, hun benen terwijl
koetsiers het paardenspan wisselden. Dorpsgenoten troffen elkaar zondag na de kerkdienst en
tieners vermaakten zich in de lokale kroeg. Ook de naam van de uitspanning verandert in ruim een
eeuw van De Vergulde Blij, Café Noorddam, Piet van Kasteren tot het huidige eetcafé Silversant.
Vanmiddag rijdt de BoodschappenPlusBus hiernaar toe voor een gezellig borreluurtje. Wij
bestellen de eerste ronde borrelhapjes en bittergarnituur.
U wordt opgehaald tussen 13.15 uur en 14.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 15,00 (inclusief eerste ronde borrelhapjes en bittergarnituur, exclusief overige
consumpties).
Woensdagmiddag 26 februari
Singermuseum in Laren
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Spiegel van de Ziel, Toorop tot Mondriaan’ te zien.
Wie denkt aan de Nederlandse kunst voor 1900, komt vaak uit bij George Hendrik Breitner en Isaac
Israels. Schilders die, in tegenstelling tot hun leermeesters, kiezen voor een realistische weergave
van het leven op het platteland of het drukke leven in de groeiende steden.
Gelijktijdig en als reactie op de oppervlakkigheid van het moderne leven en de materiële welvaart,
richt een aantal kunstenaars zich op de intimiteit van de binnenwereld met thema’s als de besloten
tuin, het interieur, het stilleven en de geesteswereld van de kunstenaar. Bekende kunstenaars als
Jan Toorop, Johan Thorn Prikker, Vincent van Gogh, Matthijs Maris, Willem Witsen en Piet
Mondriaan gunnen de kijker een blik in hun diepere zelf; ze richten de blik naar binnen op zoek
naar spiritualiteit.
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.
Donderdag 27 februari
Zaans hotel, een blokkendoos van Zaanse geveltjes
Dit Inntel Hotel, gelegen in het centrum van Zaandam behaalt door zijn opvallende verschijning
regelmatig de nationale, maar ook internationale pers. Het bestaat namelijk uit een opeenstapeling
van bijna zeventig losse Zaanse huisjes, in vier verschillende kleuren Zaans groen. In de gevel zijn
vijf Zaanse woningtypen te onderscheiden, van arbeidershuisje tot notariswoning. Het
opvallendste detail is de blauwe hoekgevel, die verwijst naar het blauwe huis waarvan Monet een
prachtig schilderij maakte. Van binnen is het hotel juist heel modern ingericht.
We hebben een lunch en een rondleiding door dit bijzondere gebouw geboekt. Als er behoefte
aan is, kunnen we nog even de gezellige winkelstraat inlopen.
U wordt opgehaald tussen 11.15 uur en 12.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 34,00 (inclusief rondleiding en een lunch bestaande uit een kopje uiensoep met
soepstengel , twee zachte broodjes met kroket en Zaanse mosterd, verse jus d’orange en een
kopje koffie/thee, exclusief 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
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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
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