BoodschappenPLUSBus
Express-editie augustus 2022
U krijgt aan de telefoon:
Karin Niekel
Anita de Kleijn
Sonja Mader
E-mail:
boodschappenplusbus
@brentano.nl
Website:
www.brentano.nl
(vermeld onder ‘voor
de wijk’)
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 juli kunt u zich opgeven voor de uitstapjes in augustus
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. U kunt uw keuzes
ook mailen (boodschappenplusbus@brentano.nl).
Op 21 juli 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. Wilt u
gebeld worden als we plekken over hebben, laat dit ons weten, dan zetten
we u op de reservelijst.

Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt toch weer op.
Adviezen vanuit de Rijksoverheid om coronabesmettingen te beperken:
Regelmatig handen wassen, hoest en nies in uw elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test,
zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik ( u kunt hier een
plusmobiel voor reserveren). Het houden van 1,5 meter afstand is niet verplicht, maar geef elkaar
de ruimte. Er is geen verplichting om een mondkapje te dragen in de bus, maar als u er zich
prettiger bij voelt, moet u dit doen. In de bus worden op dit moment nog geen aanvullende
maatregelen getroffen.
Belangrijk: Als u zich voorafgaand aan een rit niet lekker voelt, meld u dan af. Krijgt u na een rit
klachten, doe dan een test. Als u positief op corona test, laat ons dit dan weten.
Eten en drinken onderweg, contactpersoon en annuleren tochten boven 30 graden
In de zomerperiode 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.
Bij tropische temperaturen (vanaf 30 graden) annuleren we de tochten.
Graag u aandacht voor onderstaand bericht van het Ouderenfonds:
Het Nationaal Ouderenfonds heeft ons gevraagd om u te interesseren voor het
BoodschappenPlusBus onderzoek. Zij werken samen met een aantal andere organisaties in een
grootschalig project. Dit project heeft twee doelen: mensen (meer) samenbrengen en een gezonde
levensstijl ondersteunen. Door een aantal nieuwe online diensten als uitbreiding van de
BoodschappenPlusBusbus aan te bieden, willen zij bus nog aantrekkelijker maken. Uw mening
hierover is uiteraard van groot belang. Gedurende een jaar worden er een aantal dingen van u
gevraagd, maar er staan ook leuke en zinvolle dingen tegenover. Nieuwsgierig geworden?
Bent u 65 jaar of ouder en maakt u gebruik van een emailadres, mail dan naar
boodschappenplusbus@brentano.nl dan geven we u de rest van de informatie en kunt u beslissen
of u meedoet. Alle deelnemers die de express-editie per mail ontvangen sturen we sowieso de
uitgebreidere informatie per mail.

Boodschappen augustus
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 1, 8, 15, 22 en 29 augustus gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Dinsdagmiddag 2, 9, 16, 23 en 30 augustus gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Woensdagochtend 3, 10, 17, 24 en 31 augustus gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Donderdagmiddag 11 augustus gaan we naar het Stadshart
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Vrijdagen gaan we naar de markt en het Stadshart (de mogelijkheden zijn gewijzigd!)
Op 12 en 26 augustus maken we een ochtend rit.
De bus haalt u op tussen 9.30 en 10.00 uur. Thuiskomst circa 12.30 uur.
Op 5, 12, 19 en 26 augustus maken we een middagrit.
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.15 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

Uitjes augustus
Woensdag 20 juli kunt u tussen 9.00 uur en 13.00 uur bellen om uw
keuzes door te geven. U kunt ons ook mailen.
Dinsdagmiddag 2 augustus en dinsdagmiddag 9 augustus
Rondritje met paling
Vandaag maken we een leuke rondrit en als tussenstop nemen we de beroemde palingrokerij van
Dirk en Anneke Eveleens aan de ringvaart bij Burgerveen. Al een halve eeuw wordt hier elke dag
op ambachtelijke wijze verse paling gerookt.
Dus wat staat er voor u op het menu: natuurlijk een broodje paling.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Kosten: € 15,00 (exclusief consumpties).
Woensdagmiddag 3 augustus en woensdagmiddag 10 augustus
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. Let op: het is fris op het water, neem een (extra) jasje mee.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 29,00 (inclusief rondvaart, exclusief consumpties).
Donderdagmiddag 4 augustus Weegschaapmuseum in Naarden
In het dagelijks leven staan wij niet stil bij de herkomst van de kilo of de meter. Wat is ijken precies
en wat heeft Napoleon hier mee te maken? Hoe komt het dat een kilo overal op de wereld
hetzelfde is? Het museum is gevestigd in een veertiende-eeuws pand van de vestingstad Naarden
en is als voormalig waaggebouw de aangewezen locatie. De bovenverdieping is alleen bereikbaar
met een brede trap, maar op de begane grond is ook al veel te zien.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 20,00 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten: € 15,00.
Donderdagmiddag 4 augustus en donderdagmiddag 11 augustus
Hoeve Rijlaarsdam
Bij Hoeve Rijlaarsdam, Galerie & Beeldentuin, te nieuwkoop vindt u in de galerie een bijzondere
collectie schilderijen van 19e en 20e eeuwse meesters en hedendaagse (moderne) kunst. Op dit
moment is het thema ‘zomer en vrijheid’. U kunt op uw gemak de ruim opgezette expositieruimtes
en de beeldentuin bekijken. Wij hebben voor u koffie/thee en gebak gereserveerd in ‘De
Hooiberg’.
U wordt opgehaald tussen 12.45 uur en 13.30 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Kosten: € 20,00 (inclusief koffie/thee en gebak).
Vrijdag 5 augustus en vrijdag 19 augustus 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. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Kosten: € 16,00 (exclusief lunch en overige consumpties).

Woensdag 10 augustus en woensdag 17 augustus
Met de Zonnetrein door de duinen
In een gebied dat u normaal alleen met de fiets of wandelend mag betreden, rijdt nu de
Zonnetrein. We hebben kaartjes gereserveerd voor een tocht van 1,5 uur door de bossen, heide en
duinen bij Schoorl. De bestuurder laat de mooiste plekken en uitzichten zien. Deze rit is zeer
geschikt als u moeilijk ter been bent. Voorafgaand lunchen we in het restaurant bij het
bezoekerscentrum van StaatsBosBeheer. De zonnetrein komt hier voorrijden.
U wordt opgehaald tussen 9.45 uur en 10.30 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 40,00 (inclusief de rit met de zonnetrein, exclusief lunch en overige consumpties).
Dinsdag 16 augustus en dinsdag 23 augustus
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 17 en woensdagmiddag 24 augustus Varen door het Groene Hart
Vanmiddag maken we een mooie rondvaart van 75 minuten langs polders en molens door het
Groene Hart van Zuid-Holland, door natuurgebied De Hemmen en over het Braassemermeer. Ons
advies is dat u een lunchpakketje meeneemt voor onderweg in de bus, of vooraf te lunchen. Op de
boot worden koffie, thee, frisdrank en wat versnaperingen verkocht.
Na afloop gebruiken we nog wat, indien gewenst, in het van der Valk hotel bij de opstapplaats.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 31,00 (inclusief rondvaart, exclusief consumpties).
Donderdag 18 augustus en donderdag 25 augustus
Lunchen aan vliegveld Hilversum
Een apart lunchadres bij vliegveld Hilversum. Het restaurant heeft ook een groot terras en is
prachtig gelegen aan het vliegveld. Het kan dan ook zomaar gebeuren dat u er parachute
gesprongen wordt of dat er (zweef)vliegtuigen opstijgen of landen.
U wordt opgehaald tussen 11.15 uur en 12.00 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Kosten: € 17,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdagmiddag 24 augustus en woensdagmiddag 31 augustus
Scheepvaartmuseum
Naast de uitgebreide vaste collecties is er nu de tentoonstelling’ Amsterdam havenstad ‘, waarin de
eeuwenoude relatie tussen de haven en de stad te zien is, vanaf het moment dat een dam in de
Amstel werd aangelegd tot in de toekomst. Het gebouw zelf en het ritje door de stad zijn
daarnaast ook de moeite waard.
De bus haalt u op tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 30,00 (inclusief toegang voor alle tentoonstellingen, exclusief consumpties).
Met een museumkaart, Vriendenloterij VIPkaart of Rembrandtkaart zijn de kosten: € 13,00.
Donderdag 25 augustus en dinsdag 30 augustus 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).
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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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