BoodschappenPLUSBus
Amstelveen, december 2021
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 Zeker in deze onzekere tijd, waarin we minder kunnen
rijden en/of met minder passagiers waardoor de inkomsten veel lager zijn en de vasten kosten wel
doorlopen.
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. U kunt ook gebruik
maken van het formulier op de achterzijde indien 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

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

BoodschappenPLUSBus
Express-editie januari 2022
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.

Namens de medewerkers en vrijwilligers
van de BoodschappenPlusbus en de Plusmobiel
wensen wij u prettige feestdagen en een gelukkig
2022

Dank voor uw donaties
Hierbij willen wij alle donateurs hartelijk bedanken. Naast de andere inkomsten zijn donaties hard
nodig om de BoodschappenPlusBus en de PlusMobiel te laten rijden. Wilt u donateur worden dan
kan dit door het bijgevoegde formulier in te vullen.
Verhoging tarieven per 1 januari 2022
De prijs voor een winkelrit verhogen we naar € 4,00, voor Amstelveenpashouders naar € 2,50.
Ook de dagtochten zullen iets duurder worden.
De prijs voor een PlusMobielrit binnen Amstelveen verhogen we naar € 7,00, de regio naar € 8,50
en Amsterdam naar € 12,50.
We zijn hiertoe genoodzaakt door gestegen prijzen, zoals bijvoorbeeld de prijs van brandstof.
Postverzending per email
We willen diegene bedanken aan wie we het programma per email mogen versturen. Dit scheelt
kosten voor papier en druk- en verzendkosten.
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.

Kent u onze PlusMobiel? Onze twee auto’s worden ingezet voor individuele ritten naar het
ziekenhuis of andere medische bestemming. Ook voor vaccinatie-ritjes.
Wilt u informatie? Bel ons op 020-3450295.

Mededelingen
Op woensdag 15 december kunt u zich opgeven voor de uitstapjes in januari
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.
Op 16 december 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.
De coronamaatregelen zijn vanaf 28 november t/m 19 december aangescherpt. Op 14
december worden deze maatregelen opnieuw bekeken. Wij weten nu nog niet wat dit
betekent voor de uitstapjes in januari. We hebben daarom een eenvoudig programma
gemaakt. U zult zelf de afweging moeten maken of u met ons op pad wilt of niet. Wij
houden ons ten alle tijden aan het protocol van het RIVM. Op dit moment geldt:
• Bij bezoek aan een horecagelegenheid, museum 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. Ook is het
dragen van een mondkapje weer verplicht in restaurants en musea.
• Mondkapjesplicht in winkels en voor publiek toegankelijke gebouwen.
• 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.
• U krijgt van de begeleider voordat u instapt desinfectans om uw handen te desinfecteren en
een medisch mondkapje. Zet vóór het instappen het mondkapje op en houd het mondkapje
gedurende de rit op.
• 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.

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.
Winterweer we rijden niet als het door sneeuw en of gladheid niet verantwoord is.
Boosterprik: Wilt u de boosterprik en heeft u nog geen uitnodigingsbrief ontvangen? Dan kunt u
ook alvast bellen voor een afspraak met 0800-7070 of via www.coronavaccinatieafspraak.nl.
Amstelveen heeft ook een vaccinatielocatie aan de Bovenkerkerweg 6-8. U kunt eventueel de
PlusMobiel reserveren (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur).

Boodschappen januari
Na ontvangst van het programma kunt u van
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur bellen
Let op: We hebben de prijs van de winkelritjes m.i.v. januari iets verhoogd gezien de hoge
brandstofprijzen.
Kosten:
Een winkelrit binnen Amstelveen kost € 4,00. Met een Amstelveenpas € 2,50.
Een winkelrit buiten Amstelveen kost € 7,00
Betalen: U kunt afrekenen met de pinpas of eventueel contant (voorkeur pinnen).
Maandagmiddag 3, 10, 17, 24 en 31 januari gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Dinsdagmiddag 4, 11, 18 en 25 januari gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Woensdagochtend 5, 12, 19 en 26 januari gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Woensdagmiddag 5 januari gaan we naar het Stadshart
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Woensdagmiddag 19 januari gaan we naar het Amstelplein in Uithoorn
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Donderdagmiddag 6 januari gaan we naar de van der Hooplaan
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Donderdagmiddag 26 januari 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 7 en 21 januari gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Vrijdag 7, 14, 21 en 28 januari 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 Januari
woensdag 15 december kunt u tussen
9.00 uur en 13.00 uur bellen
Let op: We hebben de prijs van de uitstapjes m.i.v. januari iets verhoogd gezien de hoge
brandstofprijzen.
Singermuseum Laren
Woensdagmiddag 5 januari en woensdagmiddag 12 januari
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Belgische Meesters’ te zien. Deze tentoonstelling biedt een
overzicht van de Belgische klassieke moderne kunst, van James Ensor tot René Magritte. Aan bod
komen respectievelijk het impressionisme, symbolisme, luminisme, fauvisme, expressionisme en
surrealisme. De tentoonstelling is samengesteld uit hoogtepunten van het Brusselse Museum van
Elsene. De kunstwerken zijn een weerspiegeling van de zoektocht naar vernieuwing en vrijheid van
expressie in België tussen 1850 en 1950. Daarbij wisselen internationale invloeden en lokale
karakteristieken elkaar af, evenals een sterke focus op de zichtbare werkelijkheid en een voorkeur
voor de fantasie.
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: € 33,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart, Vriendenloterij VIPkaart en
Rembrandtkaart zijn de kosten: € 16,00.
Visje eten in IJmuiden
Donderdagmiddag 6 januari en donderdagmiddag 13 januari
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 11.45 uur en 12.30 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 17,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Pannenkoeken Paviljoen in Cruquius
Woensdagmiddag 12 januari en woensdagmiddag 19 januari
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: € 15,00 (exclusief lunch en overige consumpties).

Wandelen Amstelveense natuur
Dinsdagmiddag 18 januari
We maken een wandeling van ongeveer drie kwartier op een rustig tempo.
De rollator kan 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: € 7,00 (exclusief consumpties). Met een Amstelveenpas: € 4,50
Lunchen in Brasserie 10
Donderdag 20 januari
Aan de Amsteldijk, vlak bij Nes aan de Amstel, ligt Amstelveen’s golfterrein. Het is een bijzonder
gebied waar naast gegolft, ook lekker gegeten kan worden in de Brasserie.
U wordt opgehaald tussen 11.45 uur en 12.30 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 12,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Lunchconcert in het muziekgebouw aan het IJ
Donderdag 20 januari
We bezoeken het 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: € 20,00 (inclusief concert, exclusief lunch en overige consumpties).
Tuincentrum Intratuin Kortenhoef
Dinsdagmiddag 25 januari
Vanmiddag gaan we eens naar een ander tuincentrum. Misschien kan uw huis wel wat nieuwe
plantjes 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: € 13,00 (exclusief consumpties).
Lunchen in Long Island aan de Toolenburgerplas
Woensdag 26 januari
Aan de rand van Hoofddorp ligt deze bijzondere plek. Een prachtig restaurant met heerlijke
gerechten op de menukaart.
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: € 16,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Lunchen in Abcoude
Donderdag 27 januari
We gaan lunchen in café restaurant de Eendracht midden in Abcoude. Op de terugweg rijden we
een korte toeristische route.
U wordt opgehaald tussen 11.45 uur en 12.30 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 13,00 (exclusief lunch en 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
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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