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Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor u er niet meer zelfstandig op uit kunt gaan.
De Zender Express is dan een uitkomst.
Wij bieden 55-plussers uit IJsselstein en Lopik begeleiding bij de uitstapjes die georganiseerd
worden. De bus heeft totaal negen zitplaatsen en er is altijd naast de chauffeur een medewerker
voor begeleiding aanwezig. Zij bieden u de hulp die nodig is.
U wordt van huis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. Er is ook plaats voor rollators
en een opvouwbare rolstoel. Iedere maand maken wij een nieuw programma.
Dat sturen wij u automatisch toe omdat u zich heeft aangemeld voor de Zender Express.

Opgeven voor deelname, afmelden en overige zaken:
dinsdag 09.00 – 12.00 uur, vrijdag 13.00 – 16.00 uur
telefoonnummer 06 - 42 62 91 94
of bij in gesprek: 06 - 23 60 73 41
ECHT DRINGEND EN BUITEN DEZE UREN: 06-58 91 82 96

Let op u kunt geen berichten inspreken in onze telefoons,
berichten worden niet afgeluisterd!!
De kosten van de activiteiten vindt u in het programma bij elk uitstapje.
Consumpties e.d. zijn voor eigen rekening tenzij anders vermeld.
U betaalt, het liefst via het pinapparaat, in de bus aan de begeleider als u opgehaald wordt.
Indien u niet wilt of kunt pinnen dan graag gepast betalen.
VEEL PLEZIER.
Verplichte bijdrage per jaar!!
€ 15,00 per deelnemer, echtparen € 20,00
Graag op rekeningnummer NL 36 RABO 0316 908 010
t.n.v. Stichting Zender Express
onder vermelding van ‘jaarlijkse bijdrage’ en uw adres.
Houd u aan de coronamaatregelen van het RIVM.
Volg in en rond de bus de instructies op van de chauffeur en begeleidster.
En vergeet niet om in de bus een mondkapje te dragen.
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Lunchen in Paviljoentoren De grote Sniep Wilnis
1 oktober 2021
vrijdag van 10:30 tot ca. 16:30 uur
Het paviljoen bevindt zich in het nieuwe natuurgebied,
de Grote Sniep. Een sniep is een puntig toelopende strook
grond die ontstaat na de verdeling van de landbouwgrond in
mooie rechte bruikbare stroken. Deze strook is ‘over’ en
heeft min of meer de vorm van een driehoek. De eigenaren
hebben deze locatie zorgvuldig uitgezocht en met even veel
zorgvuldigheid de naam de Grote Sniep uitgekozen. De
ligging op een sniep - middenin een adembenemend
natuurgebied enerzijds en tussen koeien op de omringende
landbouwgronden anderzijds. De naam is dan ook
voortreffelijk gekozen en staat voor zowel de verbinding
met de natuur als met het voedsel wat paviljoen De Grote
Sniep zo heerlijk verzorgt en met aandacht bereidt.
€12,50
Lunchen Pannenkoekenbakkerij in Buren 3 oktober
2021
zondag van 11:00 tot ca. 16:00 uur
Tour door de Betuwe met een bezoek aan de
Pannenkoekenbakker in Buren. De historische rijkdom van
het meer dan zeshonderd jaar oude vestingstadje Buren in
Gelderland, ook wel "de parel van de Betuwe" genoemd.
Tussen de stadswallen, grachten en prachtig gerestaureerde
panden van Buren stapt u terug in de tijd.
€14,00
Hortus botanicus Leiden 5 oktober 2021
dinsdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
De Hortus botanicus Leiden is de oudste botanische tuin van
Nederland. Aangelegd in 1590 en uitgebreid in de eeuwen
daarna is de Hortus hét groene hart van Leiden. Hier
kweekte Carolus Clusius de eerste grote tulpencollecties van
Europa, en introduceerde Philipp Franz von Siebold
ongeveer 700 tot dan toe onbekende planten uit Japan en
China. Bezoekers kunnen hier terecht voor een rustgevende
wandeling; onderzoekers uit de hele wereld komen hier om
onderzoek te doen naar de vermaarde collectie van de
Hortus. Maandthema oktober: Planten uit Japan
€20,00 Entree €8,00 MJK. gratis
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Rondvaart Land van Maas en Waal 6 oktober 2021
woensdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Rondvaart over de Maas in recreatiegebied De Gouden
Ham. De prachtige natuur maakt de rondvaart onvergetelijk.
Rondvaart van +/- 2 uur waarbij u pittoreske plaatsjes als
Maasbommel, Megen en Appeltern passeert. Onderweg
geeft de kapitein uitleg over de bezienswaardigheden.
€31,00 inclusief rondvaart
Verrassingstocht 8 oktober 2021
vrijdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Wie gaat er weer mee met de verrassingstocht?? Laat u
verrassen door de Zender Express chauffeur samen met de
begeleidster. Zij bezorgen u een fijne en gezellige dag.
€20,00
Lunchen bij van der Valk Houten 10 oktober 2021
zondag van 11:00 tot ca. 16:00 uur
Vandaag gaan we gezellig lunchen bij v/d Valk in Houten,
aansluitend een mooie retourrit IJsselstein. In te vullen door
de chauffeur.
€12,00
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Naturalis Leiden 11 oktober 2021
maandag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
In de jubileumtentoonstelling Van onschatbare waarde van
200 jaar Naturalis laten ze 25 topstukken uit hun collectie
zien. Deze bijzondere objecten zijn voor het eerst, of sinds
lange tijd, te bewonderen. 200 dagen lang toont men deze
topstukken en hun verhalen. Om daarna hun plek in de
collectietoren weer in te nemen. Objecten als de
uitgestorven Kaapse leeuw en de Darwinvinken werpen
samen licht op de indrukwekkende geschiedenis van
Naturalis. Onderdeel van de tentoonstelling vormen
portretten van bijzondere Nederlanders met hún favoriete
natuurhistorische schat uit de rijkscollectie.
€18,00 Entree €18,00 MJK. en Bank-Giro €2,00 toeslag
Verrassingstocht 12 oktober 2021
dinsdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Een van onze favorieten!! "De verrassingstocht" Laat u
verrassen door de ZenderExpress chauffeur samen met de
begeleidster. Zij bezorgen u een fijne en gezellige dag. Deze
keer houdt u een leuk aandenken over aan deze dag.
€20,00
Rondvaart de "Ouwe Dirk" 13 oktober 2021
woensdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Beleef nu het prachtige Den Bosch vanaf het water met een
rondvaart op ons nostalgische schip de “Ouwe Dirk”.
's-Hertogenbosch kent een rijke historie als belangrijk
handelsknooppunt door de jaren heen. We vertrekken met de
“Ouwe Dirk” vanaf de Dommel aan de St. Janssingel en
vervolgen onze route over de verbindingsrivier De Dieze.
€34,00 Inclusief rondvaart/koffie en Bossche Bol.
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Belasting en Douane museum 14 oktober 2021
donderdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
In 1806 stelde Napoleon zijn broer Lodewijk Napoleon
Bonaparte aan als Koning van Holland en in datzelfde jaar
voerde Napoleon het Continentaal stelsel in, waarbij alle
handel met Engeland werd verboden. Speciale aandacht is er
in deze tentoonstelling voor de grootschalige
smokkelactiviteiten als antwoord op Napoleons
handelsblokkade. Aan de hand van prenten en schilderijen
van smokkeltaferelen en (politieke) hoofdrolspelers uit deze
tijd en andere objecten nemen we u mee naar dit stukje
geschiedenis van Nederland. Ook de Franse invloed op ons
bestuur, belastingen en de douane komen aan bod.
€17,00 Entree €7,50 MJK. gratis
Winkelen bij Zwijnenburg in Meerkerk 15 oktober 2021
vrijdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
U wordt ontvangen in Meerkerk in een compleet vernieuwd
Zwijnenburg. Een dagje winkelen was nog nooit zo
ongedwongen; heerlijke koffie van het huis en een eindeloze
keuze! Zwijnenburg staat al 3 generaties lang bekend om de
uitstekende service en het oprechte advies. De familie
Zwijnenburg en haar medewerkers hechten enorm aan deze
diepgewortelde waarden. Zij staan voor hun klanten klaar
met persoonlijke aandacht dit al sinds 1959! Een warm
welkom dus!
€9,00
Trompenburg tuinen en Arboretum in Rotterdam 18
oktober 2021
maandag van 10:30 tot ca. 16:30 uur
Trompenburg is een prachtig aangelegde plantentuin met
een grote collectie bomen, struiken, vaste planten, bollen en
knollen. De tuin ligt aan de rand van het centrum van
Rotterdam in de wijk Kralingen. Een ware schatkamer voor
plantenkenners. Tevens is er een expositie van Rozemarijn
Oosthoek in Trompenburg. Een wel heel bijzondere
expositie deze keer. Niet alleen exposeert zij haar in
Trompenburg gemaakt pentekeningen in het hoofdgebouw,
er zal tevens werk van haar te zien zijn in de tuin zelf! In de
vorm van letterlijk en figuurlijk schitterende gelaagde
schilderingen op glas.
€19,00 Entree €9,95 MJK. gratis
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Mooie herfsttour naar Oisterwijk 19 Oktober 2021
dinsdag van 09:30 tot ca. 16:00 uur
Chauffeur rijdt u door middel van een mooie route naar de
bossen van Brabant. Hier kunt u genieten van de
herfstkleuren die alweer zichtbaar zijn. En een bezoek aan
Oisterwijk wat genoemd wordt "Parel in 't groen"
waar we wat kunnen drinken of lunchen.
€20,00
Slot Zuylen 20 oktober 2021
woensdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Slot Zuylen is een van de oudste kastelen aan de Vecht, net
buiten de stad Utrecht. Het Slot heeft een rijke
familiegeschiedenis met invloedrijke bewoners, waarin
sterke vrouwen, zoals schrijfster Belle van Zuylen, een
prominente rol spelen. In Slot Zuylen ervaart u het dagelijks
leven van de bewoners van het kasteel.
In de tentoonstelling Slot Zuylen en Slavernij opent Slot
Zuylen haar deuren voor de krachtige verhalen van mensen
van kleur. U kunt ook de mooie tuin en het museumcafé
bezoeken.
€14,00 Entree €13,00 MJK. gratis Bank Giro €10,40

Museum Catharijneconvent 21 oktober 2021
donderdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Museum Catharijneconvent is gevestigd in een eeuwenoud
klooster. Naast de vaste collectie van middeleeuwse
meesterwerken, de schitterende schatkamer en prachtige
schilderkunst. zijn er ook de tentoonstellingen Mystiek
Moluks en Maria Magdalena. Ontmoet deze mysterieuze en
inspirerende vrouw van uitersten.
€ 11,00 Entree €17,00 65+ €15,50
MJK €3,00 Bank Giro €3,00
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Museum Volkenkunde 22 oktober 2021
vrijdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
De objecten uit de collectie vertellen stuk voor stuk een
menselijk verhaal. Verhalen over universele thema’s zoals
vieren, rouwen, versieren, bidden, liefhebben en vechten.
Maar er valt nog veel meer te zien, Expositie Droomreis met
borduurwerken van Leidse kinderen.
First Americans een expo waar de ervaringen, veerkracht en
creativiteit van de inheemse bevolking van Noord Amerika
centraal staan. De Azteken: een van de iconische
beschavingen uit de wereldgeschiedenis
€18,00 Entree €15,00 MJK en BankGiro gratis
Beeldentuin Zwammerdam 24 oktober 2021
zondag van 11:00 tot ca. 17:00 uur
In de Beeldentuin van het rustieke en eeuwenoude dorpje
Zwammerdam aan de Limes, vlakbij Alphen aan den Rijn,
zijn meer dan honderd beelden geëxposeerd. De Beeldentuin
is een rustieke poldergaard met een uitzicht op de nog enige
werkende Molenviergang en op de dorpen Aarlanderveen,
Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.
Expositie: ‘Human’ Wat is het om mens te zijn? Mensbeeld
in de 21ste eeuw!
€15,00 niet geschikt voor mindervalide.
Almere jungle plus Botanische tuin 25 oktober 2021
maandag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
In Almere Jungle leven vogels, zoogdieren, vissen,
reptielen, insecten en ongewervelde dieren. De dieren
krijgen hier een natuurlijk verblijf, voldoende verrijking, de
juiste voeding en soortgenoten. Mede dankzij uw bezoek
aan Almere Jungle kunnen wij onze dieren een goed thuis
geven en dagbesteding bieden aan een grote groep mensen!
Ook de botanische tuin Almere Jungle is beslist de moeite
waard, een grote hoeveelheid bijzondere planten kan je hier
bewonderen. Na je wandeling nog nagenieten in de jungle?
Dat kan onder het genot van huisgemaakte appeltaart en een
lekkere bak koffie bij het Jungle Café.
€19,00 Entree €5,95 niet geschikt voor minder validen
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Fulco theater bioscoop 26 oktober 2021
dinsdag van 12:30 tot ca. 16:30 uur
Land is het filmregiedebuut van de veelgeprezen actrice
Robin Wright (House of Cards), een aangrijpend verhaal
over een vrouw die op zoek gaat naar de zin van haar leven
in de uitgestrekte wildernis van Amerika. In de nasleep van
een hartverscheurende gebeurtenis, voelt Edee (Wright) zich
niet meer verbonden met de wereld die een vreemde plek
voor haar is geworden. In deze onzekerheid trekt ze zich
terug en vertrekt ze in haar eentje naar de prachtige, maar
meedogenloze wildernis van de Rocky Mountains. Nadat
een lokale jager (Demián Bichir) haar redt van de dood,
moet ze een manier vinden om haar leven opnieuw op te
pakken.
€16,50 Inclusief film
Poldertocht naar Haastrecht 27 oktober 2021
woensdag van 10:00 tot ca. 16:00 uur
Een leuke poldertocht naar Haastrecht. Midden in het
sfeervolle dorp Haastrecht ligt Het Witte Hof, een restaurant
gesitueerd in een prachtig monumentaal pand, grenzend aan
de Hollandsche IJssel. Hier gaan we gezellig lunchen.
€15,00
Hillywoodtours Media Park Hilversum 28 oktober
donderdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Hillywoodtours opent deuren die voorheen altijd gesloten
bleven. Goed geïnformeerde gidsen nemen je in een treintje
mee voor een unieke, uitgebreide rondleiding over het
Media Park, door decors en het rekwisietendepot.
€14,00 Entree €13,50 niet geschikt voor mindervaliden
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Oorlogsmuseum Overloon 29 oktober 2021
vrijdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Oorlog hoort in het museum. Dat is het motto van het
Oorlogsmuseum. Het museum presenteert de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog. U ziet hier hoe het zover
heeft kunnen komen dat in vijf jaar tijd meer dan vijftig
miljoen mensen hun leven verloren, maar ook hoe de
onderdrukte bevolking vindingrijk met beperkingen en
tekorten omging. In dit boeiende museum zijn diverse
tentoonstellingen zoals Jeep sensation, Lancaster paviljoen
en de aanloop naar D-Day. Dat er in Overloon een museum
bestaat mag na 75 jaar hopelijk duidelijk zijn! Maar wist je
ook dat het museum een fijn café met een schitterend terras
heeft?
€18,00 Entree €16,00 MJK gratis
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Gereserveerd 30 oktober 2021
zaterdag van 10:00 tot ca. 17:00 uur
Gezinsuitje in samenwerking met Pulse.

Wat / Wanneer

Het voormalige sanatorium Zonnestraal in Hilversum 31
oktober 2021
zondag van 09:30 tot ca. 17:00 uur
De wandeling is 4,5 km lang en kun je op elke willekeurige
plek op Zonnestraal zelf starten omdat je eenvoudigweg de
lichtblauwe palen kunt volgen. Leuker is het om de
wandeling onder begeleiding van de plaatselijk beroemde
Jan Schriefer te lopen. Jan Schriefer is in het jaar 1954
geboren op Zonnestraal. Hij is er ook opgegroeid en woont
er tot zijn geluk nog steeds. Zijn vader was
tuberculosepatiënt en kon alleen een gezin stichten binnen
de beschermende omgeving van het sanatorium. Zonder het
sanatorium was Jan dus nooit geboren. Hij werkte 15 jaar
voor Ziekenhuis Zonnestraal, beheerde het historisch archief
en geeft al sinds 1983 rondleidingen op het landgoed. Jan ís
Zonnestraal en daarom de perfecte gids door het terrein en
zijn geschiedenis.
€14,00 Entree €8,00 niet geschikt voor mindervalide.
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Rabo ClubSupport
U beslist mee!

Zender Express doet ook dit jaar weer mee met de ClubSupport van de Rabobank.
Op deze manier proberen we wat extra geld te genereren voor vervanging van de bus.
Als u lid bent van de Rabobank kunt u stemmen op de Zender Express.
Dit kan tussen 4 en 24 oktober. Steunt u deze acti? Vraag ook vrienden en familie om op
de Zender Express te stemmen.
Alvast hartelijk bedankt.
Start stemperiode - 4 oktober tot 24 oktober
Vanaf nu kunt u als lid van de Rabobank u stem uitbrengen op clubs en verenigingen uit de
buurt.
De Spelregels
• De starttijd die u in het programma ziet is de begintijd dat wij vertrekken vanaf De Oase.
Bent u echter de laatste klant in de route, dan kan het zijn dat u even moet wachten tot
wij bij u zijn.
• U wordt thuis opgehaald. De begeleidster belt bij u aan; u hoeft dus niet bij de
buitendeur te wachten.
• Voor de uitstapjes moeten zich minimaal 4 personen aanmelden, anders gaat het uitstapje
niet door. Bij bestemmingen verder dan 100 km. geldt een deelname van minimaal 6
personen. U krijgt hier dan tijdig bericht over.
• Als er 7 personen meegaan is de bus vol. Als u zich daarna aanmeldt, zetten wij u op de
wachtlijst. Zodra deze activiteit opnieuw aangeboden wordt, krijgt u voorrang. We hopen
op deze manier iedereen aan de beurt te laten komen.
• Consumpties en eventuele lunch zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld
in het programma. U kunt natuurlijk altijd zelf een lunchpakketje meenemen.
• Afmelden voor een uitstapje kan tot 2 dagen van te voren (acute situaties uitgezonderd).
Als u dit niet doet zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen.
• Zijn er al tickets voor u aangeschaft, dan worden deze onkosten bij u in rekening
gebracht.
• U kunt ook pinnen in de Bus!!

Goede reis!
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Vrienden van de:
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