BoodschappenPLUSBus
Express-editie maart 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.

Mededelingen
Op woensdag 23 februari kunt u zich opgeven voor de uitstapjes in maart
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 24 februari 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.
We hebben ondanks corona weer een programma gemaakt en we hopen natuurlijk dat dit
door kan gaan. U zult uiteraard zelf de afweging moeten maken of u met ons op pad wilt of
niet. Een dringende vraag aan u is daarbij om u goed aan de regels te houden, bijvoorbeeld
het mondkapje goed op te houden.
Wij houden ons ten alle tijden aan het protocol van het RIVM. Op dit moment geldt:
• Mondkapjesplicht in winkels en voor publiek toegankelijke gebouwen.
• Het mondkapjesadvies op plaatsen waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden,
bijvoorbeeld in winkelstraten.
• In de horeca en musea is een geldige QRcode (Coronatoegangsbewijs) verplicht. Heeft u een
boosterprik gehad en heeft u de QRcode op de telefoon, dan moet deze bijgewerkt worden.
Had u de QRcode op papier, vraag hem dan opnieuw aan op telefoonnummer 0800-1421. U
wordt doorverbonden met een bandje waarin u uw BSNnummer en postcode moet opgeven.
Lukt het niet om het zelf te doen, belt u ons dan, we helpen u graag. Het opnieuw regelen
van een geldige QRcode is nodig omdat de eerste 2 vaccinaties slechts 9 maanden
geldig zijn. Neem ook altijd uw legitimatiebewijs mee.
• 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.

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.

Boodschappen maart
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 € 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 7, 14, 21 en 28 maart gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Dinsdagmiddag 1, 8, 15, 22 en 29 maart gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Woensdagochtend 2, 9, 16, 23 en 30 maart gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Woensdagmiddag 2 maart gaan we naar winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Donderdagmiddag 17 maart 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.
Vrijdag 4, 11, 18 en 25 maart 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.
_________________________________________________________________________________________________
De activiteiten van de BoodschappenPlusBus worden mogelijk gemaakt door de
financiële steun van:
• Gemeente Amstelveen
• Stichting Vrienden van Stichting Brentano Amstelveen
• Donateurs
• Firma Schiedon en Zorgsamen

Uitstapjes maart
woensdag 23 febuari kunt u tussen
9.00 uur en 13.00 uur bellen
Mauritshuis in Den Haag
Dinsdag 1 maart en dinsdag 15 maart
Op dit moment is de tentoonstelling ‘ In volle bloei, bloemen, bloemen en nog meer bloemen’ te
zien. Dit jaar viert het Mauritshuis haar 200ste verjaardag en trakteert op de allermooiste
bloemstillevens uit de zeventiende eeuw. In deze tijd bloeide het bloemstilleven volledig op; van
‘onmogelijke’ fantasie boeketten tot rijkelijk versierde spektakelstukken, grotendeels gemaakt door
vrouwelijke kunstenaars. U kunt de lunch gebruiken in de brasserie van het museum.
U wordt opgehaald tussen 10.00 uur en 10.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 41,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart, VriendenLoterij VIP-kaart, Rembrandtpas, zijn de kosten: € 23,50.
Wandelen Geitenboerderij Amsterdamse Bos
Woensdagmiddag 2 maart en woensdagmiddag 23 maart
We maken een wandeling rondom de Geitenboerderij in het Amsterdamse Bos. Daarna drinken we
hier nog wat en kunt u een kijkje nemen op de boerderij en in de winkel. De rollator kan mee.
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: € 7,00 (exclusief consumpties). Met een Amstelveenpas: € 4,50.
Lunchen in Strandhuys Katwijk in Katwijk aan Zee
Donderdag 3 maart en donderdag 17 maart
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: € 18,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Museum Huis van Hilde in Castricum
Donderdag 3 maart
Huis van Hilde vertelt de geschiedenis van Noord-Holland aan de hand van archeologische
vondsten waarbij de mens centraal staat. Op basis van gevonden skeletten zijn met behulp van de
modernste technieken een aantal levensechte mensfiguren gereconstrueerd. Het centrum is
genoemd naar een pop en een gezichtsreconstructie, die op basis van een skeletvondst werden
gemaakt en die als Hilde (van Castricum) bekendstaat.
We lunchen voorafgaand in een restaurant in de buurt.
U wordt opgehaald tussen 10.30 uur en 11.15 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 26,50 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 19,00.

Kringloopwinkel Aalsmeer
Dinsdagmiddag 8 maart en donderdagmiddag 24 maart
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: € 7,00 (exclusief consumpties).
Tuincentrum Intratuin Kortenhoef
Woensdagmiddag 9 maart en woensdagmiddag 16 maart
Misschien kan uw huis wel wat nieuwe plantjes gebruiken? Dan bent u hier aan het juiste adres.
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).
Pannenkoeken eten Onder de Platanen
Woensdagmiddag 9 maart en woensdagmiddag 30 maart
Pannenkoekenboerderij Onder de Platanen ligt midden in het prachtige recreatiegebied
Spaarnwoude. De pannenkoeken zijn hier erg lekker.
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: € 15,50 (exclusief consumpties).
Lunchconcert in het muziekgebouw aan het IJ
Donderdag 10 maart
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).
Lunchen in Grand Café de Parel aan de ringvaart
Dinsdag 22 maart en dinsdag 29 maart
Gelegen op een leuke locatie aan de ringvaart bij de Westeinderplassen. Grand café de Parel is een
sfeervol restaurant waar u lekker kunt eten.
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).
Lunchen in het ’t Wapen van Kennemerland
Donderdag 24 maart en donderdag 31 maart
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.
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: € 16,00 (exclusief lunch en overige 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.hetgroentje.com
www.mijnamstelveen.nl

Hillemommerdijk 554

Tel. 06 - 13 95 89 69

2136 KX Zwaanshoek
HET

Telefoon: 020 - 647 77 93
www.kunstgebitamstelveen.nl
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