BoodschappenPLUSBus
Express-editie april 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 maart kunt u zich opgeven voor de uitstapjes in april
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 maart 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.
Er is weer veel mogelijk gelukkig en daarom een mooi programma voor april. U zult
uiteraard 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. We weten niet wat er 15
maart wordt besloten maar op het moment van maken van dit programma geldt:
• Mondkapjesplicht tijdens de rit in de bus.
• Bel af indien u verkouden bent, last heeft van keelpijn, niezen, hoest of verhoging heeft.
• Geef elkaar de ruimte, 1,5 meter blijft een veilige afstand.
• 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.
Donaties blijven welkom!
Zeker nu de benzineprijs blijft stijgen en we de prijzen van de ritten niet steeds willen verhogen.
Dit kan op het bankrekeningnummer van Stichting Brentano: NL78RABO0544313860, onder
vermelding van: donatie BoodschappenPlusBus/ PlusMobiel, of wij kunnen u een
donateurskaartje sturen.
Heeft u een computer? Onderstaande video is tot stand gekomen met medewerking van onze
vrijwilliger Danny en meerdere deelnemers van de BoodschappenPlusBus.
https://ouderenfonds.nl/verhaal/nieuws-heldenvideo/
Eten en drinken onderweg
Nu de tochten weer langer worden is het verstandig om altijd iets te eten en drinken bij u te
hebben.

Boodschappen april
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 4, 11 en 25 april gaan we naar Groenhof (18 april is tweede paasdag)
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Dinsdagmiddag 5, 12, 19 en 26 april gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Dinsdagochtend 26 april gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Woensdagochtend 6, 13 en 20 april gaan we naar Groenhof (27 april is koningsdag)
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Woensdagmiddag 13 april gaan we naar Zijdelwaard in Uithoorn
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Wijziging (experiment):
Vrijdag 1, 8, 15, 22 en 29 april gaan we pendelen naar de markt en het Stadshart
Bij de eerste rit is het ophalen tussen 11.15 en 11.45 uur en de thuiskomst circa 14.30.
Bij de tweede rit is het ophalen tussen 12.45 en 13.30 uur en de thuiskomst circa 15.45 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

woensdag 23 maart kunt u tussen
9.00 uur en 13.00 uur bellen
Frans Halsmuseum in Haarlem
Dinsdagmiddag 5 april
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Thuis bij Jordaens’ te zien. Zoals de Noordelijke
Nederlanden Frans Hals, Rembrandt en Vermeer hebben, zo kennen de Zuidelijke Nederlanden
hun eigen Grote Drie: Jordaens, Rubens en Van Dyck. Net als zijn tijdgenoot Frans Hals, schilderde
Jordaens met grote zwier, menselijkheid en eigenzinnigheid. De hedendaagse reconstructie van
Jordaens’ pronkkamer met de recent gerestaureerde, originele deur- en plafondstukken, maakt de
tentoonstelling tot een unieke ervaring.
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 en toeslag voor deze tentoonstelling, exclusief consumpties).
Met een museumkaart en vriendenloterij VIPkaart zijn de kosten inclusief toeslag: € 16,00.
Pannenkoeken Paviljoen in Cruquius
Woensdag 6 april en woensdag 13 april
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).
Tuincentrum Global Garden
Woensdagmiddag 6 april en woensdagmiddag 20 april
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 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 13,50 (exclusief consumpties).
Lunchen in restaurant Brambergen op de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen
Donderdag 7 april
Vandaag rijden we richting ’s-Graveland en gaan we lunchen in restaurant Brambergen. Dit ligt op
één van de mooie buitenplaatsen. Na de lunch kunt u nog een korte wandeling maken of het
bezoekerscentrum van natuurmonumenten bezoeken.
U wordt opgehaald tussen 11.15 uur en 12.00 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 16,50 (exclusief lunch en overige consumpties).
Brasserie Oevers
Vrijdag 8 april en vrijdag 22 april
Een uniek plekje door het mooie uitzicht vanuit het restaurant op de jachthaven en over de
Westeinderplas. En de bediening is top.
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).

Lunchen aan het strand van Castricum
Dinsdag 12 april en dinsdag 26 april
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: € 19,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Bloembollenboemel in Sint Maartenszee
Donderdag 14 april
Wist u dat het grootste aaneengesloten bloembollengebied van de wereld in de Kop van NoordHolland ligt? Deze dagen hebben we de Bloembollenboemel voor u gereserveerd. We rijden naar
het Land van Fluwel, waar we eerst lunchen. Daarna gaan we op pad met een moderne, goed
toegankelijke en overdekte boemel dwars door de bloeiende bloembollenvelden. Een gids vertelt
alles over de bollenteelt en waar de tulpen, narcissen en hyacinten vandaan komen.
Deze rit is speciaal voor de mensen die minder mobiel zijn.
Na afloop staat de koffie/thee met wat lekkers klaar.
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: € 45,00 (inclusief bloembollenboemel, koffie/thee met wat lekkers, exclusief lunch en
overige consumpties).
Wandelen Amstelveense natuur
Woensdagmiddag 20 april
De natuur is prachtig in deze periode. 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
Lunchconcert in het muziekgebouw aan het IJ
Donderdag 21 april
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).
Keukenhof
Donderdag 28 april
Keukenhof met maar liefst 7 miljoen voorjaarsbloeiers. Het wordt het mooiste lentepark ter wereld
genoemd. Voor dit uitstapje moet u echt goed ter been zijn. U kunt op eigen gelegenheid het park
ontdekken. Er zijn verschillende lunchgelegenheden.
U wordt opgehaald tussen 10.45 uur en 11.00 uur.
Wij schatten dat u rond 17.00 uur weer terug zult zijn.
Kosten :€ 42,00 (inclusief toegang, 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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