BoodschappenPLUSBus
Express-editie augustus/september 2021
U krijgt aan de telefoon:
Karin Niekel
Anita de Kleijn
Sonja Mader
E-mail:
boodschappenplusbus
@brentano.nl
Website:
www.brentano.nl
(vermeld onder
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. Daarnaast worden er tochten
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.
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.

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.

Een programma voor 2 maanden dit keer
Op woensdag 21 juli kunt u zich opgeven voor de uitstapjes in augustus en september.
U kunt op deze ‘beldag’ maximaal 3 keuzes uit het programma
telefonisch aan ons doorgeven tussen 9.00 en 13.00 uur.
U kunt ons ook mailen. U kunt de hele ochtend bellen, dus bel
liever niet gelijk om 9.00 uur anders raken de lijnen snel
overbelast.
Wij maken de indeling van de uitstapjes pas na 13.00 uur.
We proberen iedereen voor 1 of 2 uitstapjes in te delen. Omdat
het nu nog onduidelijk is hoeveel passagiers er de komende tijd
met ons mee mogen, is er een reële kans dat u in eerste
instantie op de reservelijst komt te staan. Als er verdere versoepelingen komen en er meer mensen
in de bus vervoerd mogen worden, kan het dus zijn dat we u alsnog bellen dat u mee kunt.
Tip: hou de data die u doorgegeven heeft vast in uw agenda.
Belt u n de ‘beldag’ dan is de kans groot dat de door u uitgekozen tocht volgeboekt is. Wij kunnen
u dan op de reservelijst plaatsen.
Op 22 juli of 23 juni hoort u van ons of en waarvoor u bent ingedeeld. Bent u op die dagen
moeilijk bereikbaar, 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.
Tip: Neem zelf iets te drinken mee voor onderweg. We rijden niet als het warmer is dan 30 graden.
Wij werken uiteraard volgens het actuele protocol van het RIVM, ook bij de PlusMobielritten

_______________________________________________________________________________________________________
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 ………….

Boodschappen augustus
Na ontvangst van het programma kunt u van
maandag t/m vrijdag tussen
9.00 uur en 13.00 uur bellen
Kosten:
Een winkelrit binnen Amstelveen kost € 3,75. Met een Amstelveenpas € 2,25.
Een winkelrit naar het Gelderlandplein of Zijdelwaard in Uithoorn kost € 6,50
Betalen: U kunt afrekenen met de pinpas of contant.
Maandagmiddag 2, 9, 16, 23 en 30 augustus gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Dinsdagmiddag 3, 10, 17, 24 en 31 augustus gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Woensdagochtend 4, 11, 18 en 25 augustus gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Woensdagmiddag 4 en 18 augustus gaan we naar het Gelderlandplein in Amsterdam
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Donderdagmiddag 12 augustus gaan we naar Zijdelwaard in Uithoorn
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Donderdagmiddag 26 augustus gaan we naar het Stadshart
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Vrijdag 6, 13, 20 en 27 augustus gaan we ’s ochtends en ’s middags naar de markt en het
Stadshart
De bus haalt u ’s ochtends op tussen 9.15 uur en 9.45 uur en ’s middags tussen 13.00 uur en
13.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur, respectievelijk 15.30 uur.

Boodschappen september
Na ontvangst van het programma kunt u van
maandag t/m vrijdag tussen
9.00 uur en 13.00 uur bellen
Kosten:
Een winkelrit binnen Amstelveen kost € 3,75. Met een Amstelveenpas € 2,25.
Een winkelrit naar het Gelderlandplein of Amstelplein in Uithoorn kost € 6,50
Betalen: U kunt afrekenen met de pinpas of contant.
Maandagmiddag 6, 13, 20 en 27 september gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Dinsdagmiddag 7, 14, 21 en 28 september gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Woensdagochtend 1, 8, 15, 22 en 29 september gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Woensdagmiddag 8 en 22 september gaan we naar het Gelderlandplein in Amsterdam
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Donderdagmiddag 16 september gaan we naar het Amstelplein in Uithoorn
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Donderdagmiddag 30 september gaan we naar het Stadshart
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Vrijdag 3, 10, 17 en 24 september gaan we ’s ochtends en ’s middags naar de markt en het
Stadshart
De bus haalt u ’s ochtends op tussen 9.15 uur en 9.45 uur en ’s middags tussen 13.00 uur en
13.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur, respectievelijk 15.30 uur.

Uitstapjes augustus / september
woensdag 21 juli kunt u tussen
9.00 uur en 13.00 uur bellen
Attentie: u kunt de hele ochtend bellen. Belt u allemaal tegelijk om 9.00 uur
dan raken de 2 telefoonlijnen overbelast en komt u er niet door.
De indeling wordt pas na 13.00 uur gemaakt.
Pannenkoeken Paviljoen in Cruquius
Donderdag 3 augustus, donderdag 10 augustus en donderdag 17 augustus
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 11.45 uur en 12.30 uur.
Wij schatten in dat u rond 15.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 14,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Tuincentrum Global Garden
Woensdagmiddag 4 augustus en woensdagmiddag 11 augustus
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 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 13,00 (exclusief consumpties).
Lunchen in Long Island aan de Toolenburgerplas
Donderdag 5 augustus en donderdag 12 augustus
Aan de rand van Hoofddorp ligt deze bijzondere plek. Een prachtig restaurant met een mooi terras
aan het water.
U wordt opgehaald tussen 11.45 uur en 12.30 uur.
Wij schatten in dat u rond 15.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 14,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Hermitage Amsterdam
Donderdagmiddag 5 augustus en donderdagmiddag 19 augustus
Naast de vaste tentoonstellingen is er een tentoonstelling over tsaren, ridders en jonkvrouwen met
250 objecten uit Europese kunstcollecties.
De bus haalt u op tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Kosten: € 39,50 (inclusief toegang voor alle tentoonstellingen (exclusief consumpties).
Met een museumkaart of een Bankgiroloterij VIPkaart zijn de kosten: € 12,00.

Boerderij Meerzicht in het Amsterdamse bos
Woensdagmiddag 11 augustus, woensdagmiddag 18 augustus en 25 augustus
Langs de bosbaan, op weg naar boerderij Meerzicht om iets te gebruiken en eventueel een korte
wandeling maken.
U wordt opgehaald tussen 13.00 uur en 13.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 6,50 (exclusief consumpties).
Wandelen over de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen
Donderdagmiddag 19 augustus en donderdagmiddag 26 augustus
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).
Kringloopwinkel Aalsmeer
Dinsdagmiddag 24 augustus
We bezoeken vanmiddag ‘Dorcas’, een leuke, grote kringloopwinkel in Aalsmeer. U kunt een
consumptie in de winkel gebruiken.
U wordt opgehaald tussen 13.00 uur en 13.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 6,50 (exclusief consumpties).
_______________________________________________________________________________________________

Wandelen in een heempark of het Amsterdamse bos
Woensdagmiddag 1 september en woensdagmiddag 29 september
We maken een wandeling van ongeveer een half uur op een rustig tempo. Na afloop drinken we
nog iets. De rollator kan met deze wandeling mee.
U wordt opgehaald tussen 13.00 uur en 13.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 6,50 (exclusief consumpties).
Broek in Waterland
Donderdagmiddag 2 september en donderdagmiddag 9 september en 23 september
We maken een mooi ritje naar het pannenkoekenhuis ‘De Witte Swaen’ in Broek in Waterland, een
gezellige herberg uit 1596. Er worden heerlijke pannenkoeken geserveerd.
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 (exclusief consumpties).

Lunchen aan het strand van Castricum
Donderdag 2 september, donderdag 9 september en dinsdag 21 september
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.
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).
Kringloopwinkel Aalsmeer
Dinsdagmiddag 7 september en dinsdagmiddag 28 september
We bezoeken vanmiddag ‘Dorcas’, een leuke, grote kringloopwinkel in Aalsmeer. U kunt een
consumptie in de winkel gebruiken.
U wordt opgehaald tussen 13.00 uur en 13.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 6,50 (exclusief consumpties).
Varen vanuit IJmuiden
Woensdagmiddag 15 september en woensdagmiddag 22 september
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 rondvaart, exclusief consumpties).
Wandelen over Buitenplaats Leyduin bij Vogelenzang
Woensdagmiddag 15 september en woensdagmiddag 29 september
Onder de noemer Leyduin vallen de drie buitenplaatsen Leyduin, Woestduin en Vinkenduin. Ooit
werden deze buitenplaatsen alleen door voorname families gebruikt als zomerverblijf. Wij gaan
hier een uitgezette wandeling van 3,1 km lopen. Een mooie afwisselende, soms ook wat glooiende
wandeling. Na afloop drinken we nog wat in Gasterij Leyduin, het voormalige Juffershuis.
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).
Rondvaart Haarlem
Donderdagmiddag 23 september en donderdagmiddag 30 september
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. Ons advies is dat u een lunchpakketje meeneemt voor onderweg.
Na afloop drinken we iets op de terugweg.
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: € 26,00 (inclusief rondvaart, exclusief consumpties).
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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
www.fysiosint.nl

H Amstelveen | 020 - 23 03 348 (afspraken en info)
RIO 025 44 00 892 | KvK 5 3 9 2 0 15 5

vraag gratis advies aan de tandprotheticus

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