BoodschappenPLUSBus
Express-editie oktober 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
uitstapjes 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.

Belangrijke mededelingen
Op woensdag 22 september kunt u zich opgeven voor de uitstapjes
in oktober
Op deze ‘beldag’ kunt u maximaal 3 keuzes telefonisch aan ons
doorgeven tussen 9.00 en 13.00 uur. U kunt ons ook mailen.
Wij maken de indeling van de uitstapjes pas na 13.00 uur, dus het is
niet zo dat wie het eerst belt de meeste kans maakt.
We proberen iedereen voor 1 uitstapje 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 groot dat de door u uitgekozen tocht volgeboekt
is. Wij kunnen u dan op de reservelijst plaatsen.
Op 23 september hoort u van ons of en waarvoor u bent ingedeeld. U kunt ons ook zelf bellen. 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. Wilt u door ons gebeld worden als er gedurende de
maand plekjes vrij komen? Laat ons dat dan weten.
Mogelijk dat er in oktober verder versoepeld wordt en dat we dan meer dan de huidige 4
mensen mogen vervoeren, maar we houden ons ten alle tijden aan het protocol van het
RIVM. Op dit moment geldt:
• Bel af indien u verkouden bent, last heeft van keelpijn, niezen, hoest of verhoging heeft
• Voor de zekerheid wordt u voordat u op pad gaat gebeld door een medewerker van kantoor
voor een gezondheidscheck
• Houd 1,5 meter afstand tot de anderen
• Vóór het instappen het mondkapje opzetten (dit is verplicht omdat u in de bus geen 1,5
meter afstand kunt houden tot de anderen). Houd in de bus het mondkapje op.
• U krijgt van de begeleider voordat u instapt desinfectans om uw handen te desinfecteren
• Ga niet naast iemand zitten, maar houd 1 stoel ertussen
• We vragen u om, als dat lukt, zelf de gordel om te doen
• Na elke rit worden de contactpunten in de bus gedesinfecteerd
• Betaal zo min mogelijk met contant geld. Onze voorkeur gaat uit naar pinbetalingen
• Krijgt u binnen een week nadat u met ons op pad bent geweest corona, meld dit aan
ons
• Ook voor de PlusMobiel hanteren we de richtlijnen van het RIVM, mondkapje verplicht.
Express-editie ontvangen per email?
Als het voor u mogelijk is om de editie voortaan per email te ontvangen i.p.v. per post, wilt u dit
dan aan ons doorgeven? Het scheelt voor ons werk, portokosten en uiteraard ook papier en is
dus beter voor het milieu. Is het om wat voor reden niet mogelijk dan ontvangt u de editie nog
steeds per post, maar dan met het vriendelijke verzoek om per jaar € 25,00 over te maken.
Dit kan op het bankrekeningnummer van Stichting Brentano: NL78RABO0544313860, onder
vermelding van: kosten express-editie BoodschappenPlusBus. Bent u donateur, dan geldt dit
uiteraard niet.

Boodschappen oktober
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 eventueel contant (voorkeur pinnen).
Maandagmiddag 4, 11, 18 en 25 oktober gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Dinsdagmiddag 5, 12, 19 en 26 oktober gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Woensdagochtend 6, 13, 20 en 27 oktober gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Woensdagmiddag 13 oktober gaan we naar Westwijkplein
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Woensdagmiddag 27 oktober 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 7 oktober gaan we naar Amstelplein in Uithoorn
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Donderdagmiddag 21 oktober gaan we naar het Stadshart
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Vrijdag 1, 8, 15, 22 en 29 oktober 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 oktober
woensdag 22 september 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
maken we pas in de middag.
Teylersmuseum in Haarlem
Dinsdagmiddag 5 oktober
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Vogelpracht, een vlucht door Teylers vogelcollectie’ te zien.
Mensen houden van vogels. Ze hebben prachtige kleuren en kunnen zingen en vliegen. Ze worden
al eeuwenlang bestudeerd, afgebeeld en beschreven door vogelliefhebbers. De collectie van
Teylers Museum op het gebied van vogelstudies is uniek: de bibliotheek herbergt de mooiste
boeken en ook in de kunstcollectie zijn prachtige vogeltekeningen te vinden. Tegenwoordig is
vogels bestuderen nog steeds een geliefde bezigheid. Geweer en penseel zijn vervangen door
camera’s en verrekijkers. We kunnen zelfs met webcams meekijken in nestkasten!
‘Vogelpracht‘’ neemt een vlucht door de mooiste vogelafbeeldingen uit de collectie. De
tentoonstelling laat u niet alleen kennismaken met de schoonheid en de rijkdom van de
vogelwereld, maar toont ook de veranderde biodiversiteit in het vogelparadijs ten opzichte van
200 jaar geleden. In het museumcafé 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: € 26,50 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart, Vriendenloterij VIPkaart en
Rembrandtkaart zijn de kosten: € 12,00.
Brasserie Oevers
Woensdag 6 oktober en woensdag 13 oktober
Een uniek plekje door het mooie uitzicht vanuit het restaurant op de jachthaven en over de
Westeinderplas.
De bus haalt u op tussen 11.45 uur en 12.30 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Kosten: € 14,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Wandelen Amstelveense natuur
Woensdagmiddag 6 oktober
We maken een wandeling van ongeveer drie kwartier op een rustig tempo.
De rollator kan mee.
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). Met een Amstelveenpas: € 4,00

Floriworld Aalsmeer
Donderdagmiddag 7 oktober en donderdagmiddag 14 oktober
FloriWorld is een nieuwe bloemen- en planten attractie die vorig jaar is geopend. FloriWorld is
permanent gevestigd op het terrein van de wereldberoemde bloemenveiling in Aalsmeer! Het is
een ontdekkingsreis tussen groeiers en bloeiers waarin echte én virtuele bloemen en planten de
hoofdrol spelen. U wordt omringd door een kleurrijke bloemenzee en u ziet de kunstige creaties
van topfloristen. Tussendoor glijden ruim 5.000 dagverse bloemen over de FloriRail door de
attractie en aan het einde van de experience kunt u in de veilingruimte bieden op een echte bos
bloemen. Het gebouw is goed toegankelijk voor rollators, maar u moet voor dit uitje, met of
zonder rollator, wel redelijk ter been zijn. In restaurant Bloom 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: € 25,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Singermuseum Laren
Dinsdagmiddag 12 oktober en donderdagmiddag 28 oktober
Op dit moment is de tentoonstelling ‘De ontdekking van het heden’ te zien. Het betreft een
onbekende particuliere kunstverzameling, de collectie van de JK Art Foundation. Het toont
topwerken uit de moderne en hedendaagse kunst en omvat een honderdtal werken waarin vrijwel
alle grote Europese kunststromingen uit de twintigste en eenentwintigste eeuw vertegenwoordigd
zijn. Ook is de tentoonstelling ‘De Ploeg’ te zien. In juni 1918 richten enkele Noord-Nederlandse
avant-gardisten Groninger Kunstkring De Ploeg op. Onder hen zijn Jan Altink, Johan Dijkstra en Jan
Wiegers. Zoals het Groninger boerenland jaarlijks wordt omgeploegd, willen zij de beeldende
kunst een nieuwe impuls geven. Kunst moet volgens hen uitdrukking geven aan de nieuwe tijd.
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, Vriendenloterij VIPkaart en
Rembrandtkaart zijn de kosten: € 15,00.
Lunchen in Strandhuys Katwijk in Katwijk aan Zee
Donderdag 14 oktober en donderdag 21 oktober
Zin om even uit te waaien en/of lekker te gaan lunchen met een zee-uitzicht? Dan is dit een
uitstapje voor u. We kunnen voor het restaurant parkeren.
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: € 17,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Lunchen in het Gemaal in Halfweg
Dinsdag 19 oktober en dinsdag 26 oktober
Aan de ringvaart in Halfweg ligt dit nieuwe lunchadres. Sfeervol en vriendelijk.
U wordt opgehaald tussen 11.30 uur en 12.15 uur.
Wij schatten in dat u rond 15.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 14,00 (exclusief lunch en overige consumpties).

Tropenmuseum Amsterdam
Woensdagmiddag 20 oktober
Op dit moment is de tentoonstelling: ‘Healing Power: Winti, sjamanisme en hekserij’ te zien.
Zit u niet lekker in uw vel, dan ligt een doktersbezoek voor de hand. Sommige mensen wenden
zich echter tot behandelmethodes die terug te voeren zijn op eeuwenoude tradities. Van
amuletten, klankschalen en hypnotiserende troms tot sjamanen, heksen en voodoopriesters. Deze
tentoonstelling geeft inzicht in verschillende vormen van helende kracht en toont de zoektocht
van de moderne mens naar balans tussen lichaam, ziel en geest.
Daarnaast zijn de vaste collectie en het gebouw zelf al een bezoek waard.
In café de Tropen kunt u nog wat gebruiken.
U wordt opgehaald tussen 12.15 en 13.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 28,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 12,00.
Wandelen Amsterdamse bos
Woensdagmiddag 20 oktober
We maken een wandeling van ongeveer drie kwartier. Na afloop drinken we nog iets.
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). Met een Amstelveenpas: € 4,00
Vuursche Route
Woensdag 27 oktober en donderdag 28 oktober
Vandaag gaan we richting 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 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 17,00 (exclusief lunch en overige consumpties).

Wist u dat de Amstelveense BoodschappenPlusBus
alweer 15 jaar bestaat! Een aantal vrijwilligers van het
eerste uur is nog steeds nauw betrokken bij deze
dienst! Door de jaren heen is de groep gegroeid tot
een geweldige club.
Wij: Anita, Sonja en Karin, willen hen op deze manier
heel hartelijk bedanken voor de inzet gedurende de
jaren heen. We kunnen altijd op hen rekenen en u
weet, zonder hen, geenBoodschappenPlusBus.
En wij wensen u, als deelnemer, ook de komende
jaren veel plezier van onze diensten.

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
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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