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Afd. Boodschappen
PlusBus
Populierenlaan 21,
1185 SE
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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. 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.

Mededelingen
Op woensdag 24 november kunt u zich opgeven voor de uitstapjes in december
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 25 november hoort u van ons
of en waarvoor u bent ingedeeld. 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.

Vanaf maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december zijn we gesloten!
Zoals elk jaar sluiten we aan het eind van het jaar. Ook de PlusMobiel rijdt deze periode niet.
In deze week wordt het antwoordapparaat ook niet afgeluisterd. Omdat we 1 week gesloten zijn,
hebben we deze maand minder tochten te verdelen. Misschien kunnen we hierdoor niet iedereen
plaatsen. Maar in 2022 zijn er weer volop mogelijkheden.
Winterweer Mocht de winter vroeg invallen: we rijden niet als het door sneeuw en of gladheid
niet verantwoord is.
Mogelijk dat de corona maatregelen de komende weken nog strenger worden. Misschien
dat er dan ook weer minder mensen in de het busje mee mogen. Wij houden ons ten alle
tijden aan het protocol van het RIVM. Op dit moment geldt:
• Bij bezoek aan een horecagelegenheid, museum en mogelijk ook op andere plekken is het
tonen van een coronatoegangsbewijs en legitimatie verplicht. U krijgt een dergelijk bewijs als
u volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs of een negatieve testuitslag van
maximaal 24 uur oud heeft. Lukt het u niet om dit bewijs zelf of met hulp van iemand anders
te regelen, dan kunt u bellen met de covidlijn van de rijksoverheid: 0800-1421. Zij vragen om
uw BSNnummer en postcode en sturen vervolgens uw coronatoegangsbewijs op.
• 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.
• Het dringende advies is: houd 1,5 meter afstand tot de anderen.
• Mondkapjesplicht in winkels en voor publiek toegankelijke gebouwen, tenzij er een
coronatoegangsbewijs gebruikt wordt.
• Vóór het instappen het mondkapje opzetten. Houd in de bus het mondkapje op.
• U krijgt van de begeleider voordat u instapt desinfectans om uw handen te desinfecteren.
• We vragen u, als dat lukt, om 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.

Boodschappen december
Na ontvangst van het programma kunt u van
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur bellen
Tip voor de boodschappen
Als u normaal gesproken elke week boodschappen met ons doet is het natuurlijk vervelend dat we
1 week gesloten zijn vanaf maandag 27 december. Probeer in de weken voorafgaand extra in te
kopen en te bedenken of u voor deze periode op een andere manier aan uw boodschappen kunt
komen. Heeft u écht geen alternatief laat ons dat dan begin december weten, dan proberen we
samen met u een oplossing te bedenken.
Kosten:
Een winkelrit binnen Amstelveen kost € 3,75. Met een Amstelveenpas € 2,25.
Een winkelrit naar het Gelderlandplein kost € 6,50
Betalen: U kunt afrekenen met de pinpas of eventueel contant (voorkeur pinnen).
Maandagmiddag 6, 13 en 20 december gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Maandagmiddag 13 december gaan we naar het Gelderlandplein in Amsterdam
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Dinsdagmiddag 7, 14 en 21 december gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Woensdagochtend 1, 8, 15 en 22 december gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Donderdagochtend 9 en 23 december gaan we naar de van der Hooplaan
De bus haalt u op tussen 9.15 uur en 10.00 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Donderdagmiddag 23 december gaan we naar het Stadshart
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Donderdagmiddag 23 december gaan we naar het Gelderlandplein in Amsterdam
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Vrijdagochtend 24 december gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Vrijdag 3, 10, 17 en 24 december 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 16.00 uur.

Uitstapjes december
woensdag 24 november 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. Na 13.00 uur
worden de uitstapjes pas ingedeeld. Belt u later dan worden uw wensen in
eerste instantie op de reservelijst gezet.
Allereerst nog een vraag aan u allen:
Donderdagochtend 2 december komt wethouder Marijn van Ballegooijen bij ons op de koffie in ’t
Huis a/d Poel waar ons kantoortje zit. Het zou fijn zijn als een aantal van u hierbij aanschuift om uw
ervaring met de BoodschappenPlusBus met hem te delen. We halen u uiteraard van huis op en
brengen u weer thuis. Laat ons weten als u hieraan mee wilt doen.

En dan nu de uitstapjes:
Kerst in Tuincentrum Global Garden
Woensdagmiddag 1 december
Dit gezellige tuincentrum is gelegen te Zwaanshoek. De kerstafdeling is weer prachtig.
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 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 13,00 (exclusief consumpties).
Lunchen in Strandhuys Katwijk in Katwijk aan Zee
Woensdag 1 december en woensdag 15 december
Zin om even uit te waaien en/of lekker te gaan lunchen in dit gezellige strandhuys met uitzicht op
zee? 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).
Visje eten in IJmuiden
Donderdagmiddag 2 december en donderdagmiddag 9 december
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 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 15,00 (exclusief consumpties).

Museum JAN in Amstelveen
Donderdagmiddag 2 december
Museum JAN in Amstelveen bestaat dit jaar 30 jaar. Dit wordt gevierd met de
jubileumtentoonstelling Schitterend glas – 30 jaar Museum JAN: een overzicht van de bijzondere
glascollectie. Een feest van afwisseling in techniek, vorm en kleur.
Daarnaast is de tentoonstelling ‘Sam Drukker – Onderweg’ te zien. Het toont schilderijen en
tekeningen van kunstenaar Sam Drukker (1957, Goes) gemaakt tussen 2010 en 2021. Drukker staat
bekend om zijn portretten geschilderd met losse penseelstreken op oude en gevonden materialen.
In zijn werk vangt hij mensen in al hun verschillende facetten. Onzekerheid, kracht, schoonheid en
ouderdom zijn te zien in schilderijen waarin de geportretteerden onderweg lijken te zijn; soms
doelbewust en soms ontheemd, met een nog onbekende bestemming.
U wordt opgehaald tussen 12.45 uur en 13.30 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 17,50 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 6,00.
Museum van de 20e Eeuw in Hoorn
Dinsdag 7 december
Het Museum van de 20e Eeuw vertelt aan de hand van honderden voorwerpen en tientallen
interieurs het leven in de vorige eeuw, voor u een terugblik naar de jaren waarin u bent
opgegroeid. Dit goed toegankelijke museum is gevestigd in de oude gevangenis. Op dit moment
zijn er naast de vaste collectie twee tijdelijke tentoonstellingen: ‘Kijkbuisvrienden, 70 jaar KinderTV’,
met daarin de kleding van Swiebertje, Pipo en Zuster Klivia, maar ook de originele poppen uit
Dappere Dodo en de echte Rikkie en Slingertje, de poppen uit de Fabeltjeskrant en Paulus de
Boskabouter etc. Daarnaast is de tijdelijke tentoonstelling ‘Jan, Jans en de kinderen, 50 jaar KLEIN
GELUK in Libelle’. Al een halve eeuw zijn de belevenissen van deze bekende Hollandse familie te
zien in Libelle. Samen met Redactie Libelle (DPG Media) heeft het museum een bijzondere
presentatie gemaakt waarbij 50 strips op XXL formaat zijn te zien. Maar ook vitrines boordevol met
Jan, Jans en de kinderen.
U kunt een (eenvoudige) lunch in het museumcafé gebruiken.
U wordt opgehaald tussen 9.45 uur en 10.30 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 33,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten € 23,00.
Lunchen in het ’t Wapen van Kennemerland
Woensdag 8 december en woensdag 22 december
Een nieuw lunchadres. Landelijk gelegen aan de rand van Haarlem. In de volksmond staat het
restaurant beter bekend onder de naam ‘de stinkende emmer’. Bent u nieuwsgierig waarom? Ga
dan met ons mee. Wij maken er een mooi ritje van.
U wordt opgehaald tussen 11.15 uur en 12.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 15,00 (exclusief lunch en overige consumpties).

Kringloopwinkel Aalsmeer
Donderdagmiddag 9 december en dinsdagmiddag 14 december
Op zoek naar leuke betaalbare kadootjes of anders snuisterijen? 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 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 6,50 (exclusief consumpties).
Tropenmuseum Amsterdam
Woensdagmiddag 15 december
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 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 28,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 12,00.
____________________________________________________________________________________________________
Voor onderstaand zeer speciale uitje kunt u zich apart opgeven.
Hierbij zal eerlijk geloot worden
Kerstconcert in het Concertgebouw Amsterdam
Donderdagmiddag 16 december
Vandaag zal er een speciaal kerstconcert plaatsvinden in het Concertgebouw
in Amsterdam. Van het Nationaal Ouderenfonds hebben we 12 kaarten
ontvangen om te verdelen! Het Nederlands Kamerorkest voert onder leiding
van dirigent Daniel Reuss een prachtig programma uit van onder andere
Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel en Joseph Rheinberger met
medewerking van het koor Cappella Amsterdam. Het orkest staat bekend om haar actieve
betrokkenheid bij de culturele en maatschappelijke omgeving waardoor klassieke muziek
bereikbaar wordt voor iedereen. De presentatie is in handen van Maartje van Weegen.
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: € 8,00 (inclusief toegang, koffie of thee bij ontvangst en een drankje tijdens de pauze).

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.

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

’t
Huis
a/d
Poel,
afdeling
’t
Huis
a/d
BoodschappenPlusBus
Poel,
afdeling
BoodschappenPlusBus
’t
Huis
a/d
Poel,
afdeling
’t
Huis
a/d
BoodschappenPlusBus
Poel,
afdeling
BoodschappenPlusBus
’t
Huis
a/d
Poel,
afdeling
’t
Huis
a/d
BoodschappenPlusBus
Poel,
afdeling
BoodschappenPlusBus
Populierenlaan
21
Populierenlaan
21
Populierenlaan
21
Populierenlaan
21
Populierenlaan
21
Populierenlaan
21
1185 SE Amstelveen
1185 SE Amstelveen
1185
1185
1185 SE
SE Amstelveen
Amstelveen
1185 SE
SE Amstelveen
Amstelveen

