BoodschappenPLUSBus
Express-editie mei 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 20 april kunt u zich opgeven voor de uitstapjes in mei
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 21 april 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 gaan weer volop op pad, want het mag weer! Toch is corona nog niet weg. U zult dus
nog steeds zelf de afweging moeten maken of u met ons op pad wilt of niet.
Wij houden ons nog aan de volgende regels:
• Een mondkapje in de bus is niet meer verplicht. Toch adviseren wij om tijdens de rit een
mondkapje te dragen omdat u naast elkaar zit in een afgesloten ruimte.
• Bel af indien u verkouden bent, last heeft van keelpijn, niezen, hoest of verhoging heeft.
• Geef elkaar de ruimte.
• 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 deze regels.

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 zo hoog is 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.
Donderdag 5 mei (bevrijdingsdag) en donderdag 26 mei (Hemelvaart) zijn we gesloten. De
BoodschappenPlusBus en PlusMobiel rijden op deze dagen niet.
Eten en drinken onderweg, contactpersoon
Nu de tochten weer langer worden is het verstandig om altijd iets te eten en drinken bij u te
hebben. Zorg er ook voor dat u een naam en telefoonnummer van een contactpersoon bij u heeft.

Boodschappen mei
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 2, 9, 16, 23 en 30 mei gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Dinsdagmiddag 3, 10, 17, 24 en 31 mei gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Woensdagochtend 4, 11, 18 en 25 mei gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Wijziging (experiment):
Vrijdag 6, 13, 20 en 27 mei 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 20 april kunt u tussen 9.00 uur en 13.00 uur bellen
Dinsdag 3 mei
Orchideeënhoeve in Luttelgeest
De orchideeënhoeve is een tropisch paradijs in de Noordoostpolder. Naast de tropische tuin met
3000 wilde (botanische) orchideeën uit de hele wereld is er het Amazone regenwoud, de
Citruslaan, de Vlindertuin, de stokstaartjestuin, de Lorituin, de ‘zwevende’ bloementuin. Ook komt
u aapjes, schildpadden, flamingo’s en mini-ezels tegen. In de bijbehorende winkel waant u zich in
een vakantiedorpje in de rimboe waarin veel originele cadeautjes en planten te koop zijn.
Het hoofdpad is goed toegankelijk maar vanwege de grote oppervlakte moet u wel redelijk ter
been zijn. We lunchen in het restaurant van de orchideeënhoeve.
U wordt opgehaald tussen 9.45 uur en 10.30 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 48,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdagmiddag 4 mei
Tuincentrum Osdorp
Dit gezellige tuincentrum met tuinterras ligt in Amsterdam Osdorp.
U wordt opgehaald tussen 13.00 uur en 13.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 17.00 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 11,00 (exclusief consumpties).
Woensdagmiddag 4 mei
Hermitage Amsterdam
Op dit moment presenteert de Hermitage een nieuwe vijfdelige serie focustentoonstellingen
waarin telkens één topstuk uit een toonaangevende Nederlandse collectie wordt uitgelicht. Het
beroemde melkmeisje bijt het spits af en wordt in volle Hollandse glorie geëxposeerd. Het
schilderij krijgt álle aandacht. Het hoogtepunt is natuurlijk het meesterwerk, maar u leert meer over
de technische details van het schilderij en het iconische kleurgebruik van de meester. Alle
zintuigen worden geprikkeld; van muziek tot geur. Daarnaast is er vanzelfsprekend aandacht voor
de wereld van de kunstenaar en de historische achtergronden.
De bus haalt u op tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 28,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart, rembrandtkaart of een Bankgiroloterij VIPkaart zijn de kosten: € 13,00.
Vrijdag 6 mei en vrijdag 20 mei
Lunchen in Strandhuys Katwijk in Katwijk aan Zee
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 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 18,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Dinsdag 10 mei en donderdag 19 mei
Uitwaaien met de Strandrups
Vandaag hebben we de strandrups gereserveerd, comfortabel op luchtbanden en overkapt. We
lunchen eerst in een strandtentje bij de strandopgang van Langervelderslag in Noordwijk. De
Strandrups komt hier om 13.30 uur voorrijden. De tocht over het strand duurt ongeveer een uur.
Een goede raad: neem warme kleding mee, het kan fris zijn op het strand.
U wordt opgehaald tussen 10.30 uur en 11.15 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn.
Kosten: € 32,00 (inclusief strandrit, exclusief lunch en overige consumpties).

Woensdagmiddag 11 mei en woensdagmiddag 25 mei
Singermuseum Laren
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Sluijters en de Modernen’ te zien. Het werk van Sluijters
loopt als een rode draad door de tentoonstelling en schittert in de vijf thematische zalen tussen
dat van andere Nederlandse modernisten. Er is een verscheidenheid aan uitbundige voorstellingen
te zien, die zijn geschilderd vanuit het gevoel, met felle kleuren en losse penseeltoetsen, waar het
schilderplezier van de doeken afspat. Met werk van: Jan Sluijters, Jan Toorop, Leo Gestel, Piet van
der Hem, Kees Maks, Kees van Dongen, Charley Toorop, Else Berg, Jo Koster, Charlotte van
Pallandt, Dick Ket, Carel Willink en vele anderen.
De bus haalt u op tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 33,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart, rembrandtkaart of een Bankgiroloterij VIPkaart zijn de kosten: € 16,00.
Woensdagmiddag 11 mei
Wandelen Amstelpark
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.
Donderdag 12 mei
Lunchconcert in het muziekgebouw aan het IJ
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).
Dinsdag 17 mei en Dinsdag 24 mei
Pannenkoekenrestaurant de Strooppot
Aan de Kromme Mijdrecht bij De Hoef ligt dit restaurant waar heerlijke ambachtelijk bereide
pannenkoeken geserveerd worden.
U wordt opgehaald tussen 11.45 uur en 12.30 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Kosten: € 13,00 (exclusief lunch en overige consumpties).

Woensdagmiddag 18 mei
Rozen en Radijs
We gaan vandaag naar Rozen & Radijs, een familiebedrijf in Burgerveen. In de rozenkwekerij
vertelt de eigenaar van alles over het kweken van de rozen en hoe u ze thuis het best kunt
verzorgen. Er wordt ondertussen koffie met huisgemaakte appeltaart en slagroom geserveerd.
Daarna kunt u op eigen gelegenheid de rozenkwekerij en de (bloemen)winkel bekijken.
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: € 25,00 (inclusief presentatie en koffie met huisgemaakte appeltaart met slagroom).
Woensdag 18 mei en woensdag 25 mei
Lunchen in Long Island aan de Toolenburgerplas
Aan de rand van Hoofddorp ligt deze bijzondere plek. Een prachtig restaurant aan het water 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).
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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
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