BoodschappenPLUSBus
Express-editie juni 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 18 mei kunt u zich opgeven voor de uitstapjes in juni
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 19 mei 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.

Uw speciale aandacht voor:
Ons wandelevenement in het Amsterdamse Bos op Woensdagmiddag 15 juni!
(Dit staat los van de andere uitstapjes, u kunt zich hiervoor extra opgeven)
We nodigen iedereen uit die zin heeft in een gezellige middag met een sportief randje. Het bos is
prachtig in dit seizoen. De wandelingen van 1000 meter (circa 20 minuten) en 1800 meter (circa 35
minuten) gaan over goed toegankelijke paden. Beiden zijn geschikt als u met een rollator loopt en
u kunt in uw eigen tempo lopen. Het einddoel is boerderij Meerzicht waar u wordt getrakteerd op
koffie/thee met gebak. De hoofdsponsor is Firma Schiedon, die ons al ondersteunt vanaf 2006.
Wij vragen wel een eigen bijdrage van € 3,50 (met Amstelveenpas € 2,00). Graag contant dit keer.
U wordt opgehaald tussen 13.00 uur en 13.45 uur.
Wij schatten in dat u rond 16.30 uur weer thuis zult zijn. DOE MEE!!

Schoenen van Schiedon. Op dinsdagochtend 28 juni kunt u de schoenenwinkel van Schiedon
(orthopedische schoentechniek) bezoeken met de BoodschappenPlusBus.
U krijgt ruim de gelegenheid om rond te kijken en te passen onder het genot van een kopje koffie.
U wordt opgehaald tussen 10.00 en 10.30 uur en circa 12.30 uur bent u weer thuis.
Deze activiteit is gratis en ook als extra activiteit te boeken.

Maandag 6 juni (tweede pinksterdag) 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 juni
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 13, 20 en 27 juni gaan we naar Groenhof ( 6 juni is 2 de pinksterdag)
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Dinsdagmiddag 7, 14, 21 en 28 juni 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, 22 en 29 juni gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Woensdagmiddag 22 juni 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 3, 10, 17 en 24 juni maken we twee ritten naar de markt en het Stadshart
Bij de eerste rit haalt de bus u op tussen 11.15 en 11.45 uur. Thuiskomst circa 14.30.
Bij de tweede rit haalt de bus u op tussen 12.45 en 13.30 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
________________________________________________________________________________________________

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.
_________________________________________________________________________________________________
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 18 mei kunt u tussen 9.00 uur en 13.00 uur bellen
Woensdag 1 juni en woensdag 29 juni
Lunch paviljoen Uit & Meer aan de Vecht
We maken een mooie rit richting Weesp, Ankeveen, en ’s Graveland en gebruiken de lunch bij dit
mooie plekje aan de Vecht.
U wordt opgehaald tussen 11.30 uur en 12.15 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Kosten: € 14,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdagmiddag 1 juni en woensdagmiddag 8 juni
Tuincentrum Global Garden
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. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Kosten: € 13,50 (exclusief consumpties).
Donderdag 2 juni
Mauritshuis in Den Haag
Nog eenmaal de tentoonstelling ‘ In volle bloei, bloemen, bloemen en nog meer bloemen’ op het
programma. 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. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 41,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart, VriendenLoterij VIP-kaart, Rembrandtpas, zijn de kosten: € 23,50.
Woensdagmiddag 8 juni
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. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 25,00 (inclusief presentatie en koffie met huisgemaakte appeltaart met slagroom).
Donderdag 9 juni en donderdag 16 juni
Vuursche route
Vandaag gaan we richting Lage Vuursche en daar gaan we lunchen met een lekkere pannenkoek
of iets anders van de kaart. We gaan via een toeristische route naar huis.
U wordt opgehaald tussen 11.00 uur en 11.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Kosten: € 18,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Donderdag 9 juni en donderdag 23 juni
Eemnesser theetuin en museum Spakenburg
Vandaag rijden we eerst naar de mooie Eemnesser theetuin om te lunchen. Vervolgens binnen
door naar Spakenburg voor een bezoek aan het museum, gelegen aan de oude haven. Op dit
moment is de fototentoonstelling ‘Geheimen van de kledendracht ’ te zien, over de laatste
generatie vrouwen in de kledendracht van Bunschoten-Spakenburg. De focus ligt hierbij op de
‘geheimen’. De meeste mensen hebben geen idee wat er bij komt kijken om dracht dragen.
U wordt opgehaald tussen 10.30 uur en 11.15 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 31,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 24,00.

Vrijdagmiddag 10 juni en vrijdagmiddag 24 juni
Aalsmeerderrondvaart in een overdekte praam
Dichtbij huis maken we een verrassende vaartocht van circa een uur door Aalsmeer-Oost. In een
overdekte elektrische fluisterpraam vaart u langs prachtige seringenakkers, een natuurzwembad
“Het Oosterbad”, de historische molen “De Zwarte Ruiter”en dat allemaal gelegen in een uniek
Hollands natuurgebied, bestaande uit veengebieden en moerasbos.
Aansluitend aan de rondvaart kunt u genieten van een appelpunt met slagroom, koffie of thee
naar keuze in restaurant centennial.
U wordt opgehaald tussen 12.45 uur en 13.30 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Kosten: € 22,00 (inclusief rondvaart, taart en koffie/thee).
Dinsdag 14 juni en donderdag 30 juni
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. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Kosten: € 32,00 (inclusief strandrit, exclusief lunch en overige consumpties).
Donderdag 16 juni
Catharijneconvent Utrecht
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Van God los?, de onstuimige jaren zestig’ te zien in het
Catharijneconvent. De jaren zestig, één van de meest revolutionaire én religieuze periodes uit de
Nederlandse geschiedenis. Aan het begin van deze periode was de invloed van de kerk op het
dagelijks leven nog allesoverheersend. Grote gezinnen waren normaal, gemengd trouwen was
taboe en boodschappen deed men bij winkeliers van de eigen zuil. Toch ontstonden er barsten…
De lunch kan in het museumcafé gebruikt worden.
U wordt opgehaald tussen 10.15 uur en 11.00 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 33,50 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Met een museumkaart, rembrandtkaart of bankgiroloterij VIPkaart zijn de kosten: € 20,00.
Woensdagmiddag 22 juni en woensdagmiddag 29 juni
Varen vanuit IJmuiden
We rijden richting IJmuiden en nemen om 14.00 uur de boot voor een uitgebreide rondvaart door
de havens. Als het weer het toelaat gaan we buitengaats de zee op richting Zandvoort. Ons advies
is dat u een lunchpakketje meeneemt voor onderweg. Op de boot worden koffie, thee, frisdrank en
wat versnaperingen verkocht.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 29,00 (inclusief rondvaart, exclusief consumpties).
Dinsdagmiddag 28 juni
Kringloopwinkel Aalsmeer
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. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Kosten: € 7,00 (exclusief consumpties).

Deze ruimte
is beschikbaar
DEZE
RUIMTE IS BESCHIKBAAR VOOR EEN ADVERTENTIE
DEZE
DEZE
DEZERUIMTE
RUIMTE
RUIMTEIS
ISISBESCHIKBAAR
BESCHIKBAAR
BESCHIKBAARVOOR
VOOREEN
EEN ADVERTENTIE
ADVERTENTIE
voor een advertentie.
LAST VAN UW KUNSTGEBIT?
Bel voor informatie:
Gespecialiseerd in

BEL
VOOR
INFORMATIE:
020-3450295
vraag gratis advies aan de tandprotheticus
BEL
BEL
BEL
VOOR
VOOR
VOOR
INFORMATIE:
INFORMATIE:
INFORMATIE:
020-3450295
020-3450295

020-3450295
Populierenlaan
135, 1185 SH Amstelveen
info@fysiosint.nl | www.fysiosint.nl
fysiotherapie voor
Telefoon:
020
647 ouderen
77 93
aangesloten
bij ParkinsonNet
Bel voor
een afspraak
020 - 23 03 348
DEZE RUIMTE
IS BESCHIKBAAR
VOOR
EEN ADVERTENTIE
VOOR
DEZE
DEZE
DEZERUIMTE
RUIMTE
RUIMTEIS
ISISBESCHIKBAAR
BESCHIKBAAR
BESCHIKBAARwww.kunstgebitamstelveen.nl
VOOREEN
EEN ADVERTENTIE
ADVERTENTIE

Deze
isBESCHIKBAAR
beschikbaar
DEZE ruimte
RUIMTE IS
VOOR EEN ADVERTENTIE
voor
een advertentie.

BEL
VOOR
INFORMATIE:
020-3450295
BEL
BEL
BEL
VOOR
VOOR
VOOR
INFORMATIE:
INFORMATIE:
INFORMATIE:
020-3450295
020-3450295

Nieuwswebsite met aandacht voor
nieuws, activiteiten, cultuur, sport,

’t
Huis
a/d
Poel,
afdeling
’t
Huis
a/d
Bood
Po
’t
Huis
a/d
Poel,
afdeling
’t
Huis
a/d
Bood
Po
’t
Huis
a/d
Poel,
afdeling
’t
Huis
a/d
Bood
Po
Populierenlaan
21
Populierenlaa
Populierenlaan
21
Populierenlaa
Populierenlaan
21
Populierenlaa
1185 SE Amstelveen
1185 SE Amst
1185
1185
1185 SE
SE Amstelveen
Amstelveen
1185 SE
SE Amst
Amst

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

’t Huis a/d Poel, afdeling
’t Huis a/d
Boods
Poe
Populierenlaan 21
Populierenlaan
1185 SE Amstelveen
1185 SE Amste

 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
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