BoodschappenPLUSBus
Express-editie september 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 24 augustus kunt u zich opgeven voor de uitstapjes in september
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 25 augustus 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.

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 (boven 30 graden) annuleren we de tochten.
Corona is nog steeds actueel
Daarom nogmaals de 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. In de bus worden op dit moment 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.
Wilt ú ook donateur worden? U kunt donateur worden van de BoodschappenPlusBus
door het invullen van een machtigingskaart. Wij kunnen u zo’n kaart toesturen. Uiteraard
blijft het mogelijk om éénmalig te doneren. Dit kan op het bankrekeningnummer van
Stichting Brentano: NL78RABO0544313860 onder vermelding van: donatie
BoodschappenPlusBus.

________________________________________________________________________________________________

Kent u onze PlusMobiel? Onze twee auto’s worden ingezet voor individuele ritten naar het
ziekenhuis of andere medische bestemming binnen en rondom Amstelveen.
Er wordt veel gebruik van gemaakt, dus reserveer ruim van te voren.
Wilt u informatie? Bel ons op 020-3450295.

Boodschappen september
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 5, 12, 19 en 26 september gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Dinsdagmiddag 6, 13, 20 en 27 september gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Woensdagochtend 7, 14, 21 en 28 september gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Woensdagmiddag 7 september gaan we naar Zijdelwaard in Uithoorn
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Donderdagmiddag 29 september 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
Op 2, 16 en 30 september maken we een ochtend rit.
De bus haalt u op tussen 9.30 en 10.00 uur. Thuiskomst circa 12.30 uur.
Op 2, 9, 16, 23 en 30 september 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 september
Woensdag 24 augustus kunt u tussen 9.00 uur en 13.00 uur bellen
om uw keuzes door te geven. U kunt ons ook mailen.
Donderdag 1 september en 29 september Veluwe en zandsculpturenfestijn in Garderen
Vandaag gaan we naar de Veluwe voor het zandsculpturenfestijn. Het thema is dit jaar ‘Onze
Vaderlandse Geschiedenis’. Naast zandsculpturen is er een prachtige tuin aangelegd en zijn er vele
unieke diorama’s die onze geschiedenis op een verrassende manier weten uit te beelden. In het
overdekte deel zitten diverse kleine woonwinkels. Er zijn 2 restaurants om de lunch te gebruiken.
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: € 40,00 (inclusief toegang, exclusief lunch en overige consumpties).
Donderdag 1 september en 8 september
Lunchen in strandpaviljoen te Muidenberg
Een nieuw lunchadres: Strandpaviljoen de Zeemeeuw aan het strand van Muiderberg. Het is één
van de oudste strandpaviljoens van Nederland. Het uitzicht over het IJmeer is prachtig. Er is een
(makkelijke) trap met traplift. En eventueel kan de bus voor de deur komen.
U wordt opgehaald tussen 11.30 uur en 12.15 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Kosten: € 16,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Dinsdagmiddag 6 september
Op avontuur met de bosmobiel
Deze maand gaan we uit rijden met de twee bosmobielen in het Amsterdamse bos. Dit zijn
elektrische, overdekte voertuigen (een soort golfwagentjes). Deze zijn er gekomen om ouderen die
niet goed ter been zijn de gelegenheid te bieden om een ‘rijdende’ boswandeling te maken.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst rond 16.30 uur.
Kosten: € 16,00 (inclusief rit bosmobiel, exclusief overige consumpties).
Woensdagmiddag 7 september
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).
Donderdagmiddag 8 september en 22 september Kasteeltuin Assumburg bij Heemskerk
Achter kasteel Assumburg ligt een mooie baroktuin. Op dezelfde plek als 300 jaar geleden is hier
een tuin aangelegd in Frans classicistische stijl. Omdat het zo’n unieke tuin is hebben we een
rondleiding geboekt zodat u er alles over te weten kunt komen. Vooraf staat in het koetshuis,
tevens bezoekerscentrum iets te drinken en appeltaart met slagroom klaar. De tuin is toegankelijk
voor rollators, maar met of zonder rollator moet u wel redelijk ter been zijn.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 22,00 (inclusief rondleiding met iets te drinken, appeltaart en slagroom).

Vrijdag 9 september en 23 september
Lunchen in het ’t Wapen van Kennemerland
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. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Kosten: € 16,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Dinsdag 13 september en 27 september
Lunchen in Volendam
We gaan lunchen in het beroemde hotel Spaander in Volendam. Dit hotel ligt in het centrum van
het levendige Volendam, direct aan het water op de Volendammer dijk. Het hotel staat bekend om
haar prachtige uitzicht over het Markermeer en om de indrukwekkende verzameling schilderijen.
U wordt opgehaald tussen 11.15 uur en 12.00 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Kosten: € 19,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdagmiddag 14 september en 21 september
Rondvaart Haarlem, Molentocht
Gedurende de rondvaart van 1,5 uur neemt de schipper u mee vanaf het centrum van Haarlem
langs Molen de Adriaan, de Waag en het Teylers Museum. Hierna wordt de route vervolgd richting
Heemstede, een mooie route langs de woonboten. Hier vaart u langs Molen de Eenhoorn, ziet u
veel groene natuur en prachtige statige huizen die aan het Spaarne gevestigd zijn.
Vanaf de kade stapt u met 4 treden het schip in (er is hulp). Bij inchecken kunt u iets te drinken
kopen en een snack. Op de boot mag u geen eigen consumpties nuttigen (wel in onze bus)
U wordt opgehaald tussen 12.00 uur en 12.45 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Kosten: € 33,00 (inclusief rondvaart, exclusief consumpties).
Woensdag 14 september en 28 september
Dahliatuin bij kasteel de Keukenhof
Midden in de Bollenstreek bij Lisse ligt het historische Landgoed Keukenhof. In de voortuin van
Kasteel Keukenhof staan in deze periode zo’n 150 verschillende soorten dahlia’s in bloei. U kunt op
uw gemak over het landgoed wandelen. We gaan niet het kasteel in. We lunchen in restaurant de
Hofboerderij. Voor dit uitstapje dient u (evt. met rollator) redelijk ter been te zijn.
U wordt opgehaald tussen 11.00 uur en 11.45 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 17,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Donderdag 15 september
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. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Kosten: € 20,00 (inclusief concert, exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdagmiddag 21 september en 28 september
Singermuseum Laren
Twee nieuwe tentoonstellingen. De eerste toont de hoogtepunten van Nederlands impressionisme
en modernisme. De tweede ‘De Nieuwe Vrouw’, vertelt het verhaal van veranderende
maatschappelijke posities van vrouwen, gereflecteerd in de Nederlandse kunst van de 20ste eeuw.
In de schijnwerpers staan vrouwen die de barricade op gaan, nieuwe werkvelden betreden etc.
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.
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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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