BoodschappenPLUSBus
Express-editie december 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 23 november kunt u zich opgeven voor de
uitstapjes in december
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 november 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.
Richtlijnen Corona
Hierbij 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, meldt u dan af. Krijgt u na een rit
klachten, doe dan een test. Als u positief op corona test, laat ons dit dan weten.

Maandag 26 december tot en met vrijdag 30 december zijn we gesloten!
Zoals elk jaar sluiten we aan het eind van het jaar. Ook de PlusMobiel rijdt deze periode niet.
In deze week wordt het antwoordapparaat ook niet afgeluisterd. Omdat we 1 week gesloten zijn,
hebben we deze maand minder tochten te verdelen. Misschien kunnen we hierdoor niet iedereen
plaatsen. Maar in 2023 zijn er weer volop mogelijkheden.
Winterweer Mocht de winter vroeg invallen: we rijden niet als het door sneeuw en of gladheid
niet verantwoord is.
Programma per email ontvangen?
Veel mensen ontvangen het programma nog per post. Mocht het zo zijn dat u het
programma per email kunt/wilt ontvangen, geef dit dan even aan ons door via
boodschappenplusbus@brentano.nl.
Tips voor een uitje?
Heeft u zelf ideeën over geschikte uitjes voor de BoodschappenPlusBus, laat het ons vooral
weten. Wie weet kunnen we het opnemen in het maandprogramma.
________________________________________________________________________________________________

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 december

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 en 19 december 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 en 20 december 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 en 21 december gaan we naar Groenhof
De bus haalt u op tussen 9.00 uur en 9.45 uur. Thuiskomst circa 12.00 uur.
Woensdagmiddag 7 december gaan we naar Zijdelwaard in Uithoon
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Donderdagmiddag 22 december gaan we naar het Stadshart
De bus haalt u op tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.00 uur.
Donderdagmiddag 22 december gaan we naar Groenhof
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, 9, 16 en 23 december 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 en 23 december maken we ook 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 december

Woensdag 23 november kunt u tussen 9.00 uur en 13.00 uur bellen
om uw keuzes door te geven. U kunt ons ook mailen.
Twijfelt u of een uitje geschikt voor u is wat betreft mobiliteit, overleg dat dan met ons.
Donderdag 1 december en 15 december
Mauritshuis in Den Haag
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Manhattan Masters, Rembrandt and Friends from the Frick
NYC’ te zien. In het hart van New York, prachtig gelegen met zicht op Central Park, prijkt The Frick
Collection. Een geliefd museum, geroemd om de hoge kwaliteit van de collectie.
In Manhattan Masters wordt het mooiste van het mooiste uit de The Frick Collection in New York
getoond. De tien schilderijen die u in deze tentoonstelling ziet verruilden Europa meer dan 100
jaar geleden voor Amerika en zijn sindsdien nooit meer in Europa te zien geweest. Bij hoge
uitzondering leent The Frick Collection ze uit aan het Mauritshuis.
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, Rembrandtkaart, zijn de kosten: € 23,50.
Donderdagmiddag 1 december
Kringloopwinkel Aalsmeer
Op zoek naar leuke betaalbare cadeautjes of andere snuisterijen? We bezoeken vanmiddag
‘Dorcas’, een leuke, grote kringloopwinkel in Aalsmeer.
U wordt opgehaald tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Kosten: € 7,00 (exclusief consumpties).
Vrijdag 2 december en 16 december
Lunch Olmenhorst en bezoek kaarsenmakerij
Vandaag gaan we naar landgoed de Olmenhorst in Lisserbroek. Eerst gaan we lekker lunchen in de
Fruitloods, het gezellige restaurant met winkel. Daarna lopen we (een klein stukje) naar de
Kaarsenmakerij van Willemijn waar u kunt rondkijken en eventueel bijzondere kaarsen kunt kopen.
U wordt opgehaald tussen 11.15 uur en 12.00 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Kosten: € 16,50 (exclusief lunch en overige consumpties).
Dinsdagmiddag 6 december
Kerst in tuincentrum Osdorp
Dit keer gaan we voor de kerstsferen naar tuincentrum Osdorp in Amsterdam. Ook hier is een
mooie kerstmarkt. In het restaurant is gelegenheid om een consumptie te gebruiken.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Kosten: € 11,00 (exclusief consumpties).
Woensdagmiddag 7 december
Museum JAN in Amstelveen
Op dit moment is ‘Wim Oepts en de schilders van het zonnige Zuiden' te zien. Deze
tentoonstelling biedt de kijker een uitgebreid overzicht van het oeuvre van kunstenaar Wim Oepts
(1904-1988) en van zijn Nederlandse tijdgenoten. Oepts is een geliefd kunstschilder, bekend van
zijn geabstraheerde kleurrijke landschappen. In het zonovergoten zuiden van Frankrijk vond hij
inspiratie voor zijn typerende schilderijen vol contrasterende kleuren.

Daarnaast is er de tentoonstelling 'Barbara Nanning - Bewogen verstilling', met het meest recente
werk van glaskunstenares Barbara Nanning (1957).
U wordt opgehaald tussen 12.45 uur en 13.30 uur. Thuiskomst circa 16.30 uur.
Kosten: € 17,50 (inclusief toegang, exclusief consumpties).
Met een museumkaart, Rembrandtkaart of Amstelveenpas zijn de kosten: € 6,00.
Donderdag 8 december 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 16.00 uur.
Kosten: € 20,00 (inclusief concert, exclusief lunch en overige consumpties).
Donderdagmiddag 8 december
Winkelen bij Ikea in Amsterdam
Vanmiddag gaan we naar dit grote woonwarenhuis in Amsterdam Zuid-Oost. Als u met ons mee
wilt dan moet u goed kunnen lopen (rollator geen bezwaar) en zich kunnen oriënteren, want u
moet de hele winkel doorlopen om bij de kassa te komen.
Tussendoor kunt u eventueel iets in het restaurant drinken.
U wordt opgehaald tussen 12.45 uur en 13.30 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 9,00 (exclusief consumpties).
Dinsdag 13 december en 20 december
Pannenkoeken Paviljoen in Cruquius
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 11.30 uur en 12.15 uur. Thuiskomst circa 15.30 uur.
Kosten: € 15,00 (exclusief lunch en overige consumpties).
Woensdag 14 december en 21 december
Lunchen bij brasserie Oevers
Lekker dichtbij, dit unieke plekje met het mooie uitzicht vanuit het restaurant op de jachthaven en
over de Westeinderplas. U kunt kiezen uit een zeer gevarieerde lunchkaart.
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).
Woensdagmiddag 14 december en 21 december De Nieuwe Kerk, de eeuw van Juliana
Op dit moment is in de Nieuwe Kerk van Amsterdam de tentoonstelling ‘De eeuw van Juliana, een
koningin en haar idealen’ te zien. In een spectaculaire paleissetting reist u terug in de tijd en ziet u
Juliana volwassen worden; van jong prinsesje tot standvastig vorstin in de roerige wereld van de
20ste eeuw. Haar leven, persoonlijkheid en idealen worden gespiegeld aan deze bijzondere eeuw.
Aan de hand van meer dan 400 objecten leert u de vorstin en de veelbewogen eeuw kennen. Er is
bijvoorbeeld de beroemde Kroningscalèche, de koningsblauwe inhuldigingsjapon en staat er een
compleet gedekte dinertafel voor een glamorous staatsbanket klaar. Tip: Lunch van te voren en
neem iets te drinken mee, want in de stad is het te druk om dit te ondernemen.
U wordt opgehaald tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Thuiskomst circa 17.00 uur.
Kosten: € 33,00 (inclusief toegang, overige consumpties).
Met een museumkaart zijn de kosten € 17,00, met een Vriendenloterij-VIPkaart € 14,50.
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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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