PROGRAMMABOEKJE NOVEMBER 2021
November 2021

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.
Mailadres: ZenderExpress: info@zenderexpress.nl
Betekenis in het boekje van:
MJK betekent: Museum Jaar Kaart!
VLV betekent: Vrienden Loterij VIP!
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Amsterdam museum (Gouden Koets) 1 november 2021
maandag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
De Gouden Koets wordt getoond in een glazen behuizing op de
ruime meisjesbinnenplaats van het Amsterdam Museum.
Bezoekers kunnen de gerestaureerde koets in alle rust van heel
dichtbij bekijken. In zes museumzalen rondom de binnenplaats,
met zicht op de Gouden Koets, worden uiteenlopende verhalen
uitgelicht. Honderden cultuur- historische objecten, schilderijen,
Oranjesnuisterijen, kledingstukken, spotprenten, foto’s en
bewegende beelden geven een veelzijdig beeld van de
geschiedenis en het gebruik van de Gouden Koets, en de
discussies uit verleden en heden over dit iconische voertuig.
€16,00 Entree: €20,00 MJK €5,00. Op de Nieuwezijds
Voorburgwal is een stopplaats voor bussen.
Hortus botanicus Leiden 2 november 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.
€20,00 Entree €8,00 MJK gratis
Het Noord-Brabants Museum 3 november 2021
woensdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Bezichtig de expositie's van Picasso's Suite Vollard en Dali en
niets anders. Picasso’s Suite Vollard. De man, de muze, de mythe.
De uit honderd etsen bestaande serie vormt een afspiegeling van
zijn leven en geeft een inkijk in Picasso’s creatieve denkwereld.
Intieme schetsen die gaan over zijn liefde voor vrouwelijk
schoon, erotiek, het kunstenaarschap.
Salvador Dali was een creatieve alleskunner. In de tentoonstelling
maak je kennis met zijn verrassende kant: van erotische schetsen
tot zelfontworpen advertenties. Een bijzondere selectie foto's
geeft een inkijkje in zijn leven aan de Spaanse kust. Want wist je
dat hij naast kunstschilder, ook reclamemaker, schrijver, acteur,
minnaar én model was?
€15,00 Entree €15,00 MJK en VLV gratis
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Rondrit Sluizen van IJmuiden 4 november 2021
donderdag van 09:30 tot ca. 17:00 uur
Elke dag werken vele professionals hard aan de bouw van ’s
werelds grootste zeesluis in IJmuiden. Wat komt hier allemaal bij
kijken en wat gebeurt er nog meer in het Noordzeekanaalgebied?
Laat je verrassen in de “SHIP experience”
€20,00
Schalkwijk mooie tour langs de Lek 5 november 2021
vrijdag van 11:00 tot ca. 17:00 uur
Een leuke tour langs de Lek naar Schalkwijk. Midden op het
Eiland van Schalkwijk kun je genieten van een vers gebakken
pannenkoek op het terras. Zin in iets anders dan een pannenkoek?
Geen probleem! Zij hebben ook vlees, saladegerechten broodjes,
panini’s en uitsmijters op de kaart staan.
€15,00
Theater Lampegiet Veenendaal 7 november 2021
zondag van 12:30 tot ca. 18:00 uur
Introdans presenteert met Tutti twee absolute publieksfavorieten
als jubileumcadeau. Het gezelschap viert het 50-jarig bestaan, een
gouden feest, met alle dansers in balletten van Sidi Larbi
Cherkaoui en Mauro Bigonzetti. Aards, rauw en gepassioneerd,
zo kun je de dans in Mauro Bigonzetti’s Cantata het best typeren.
In dit opzwepende powerstuk roept de choreograaf verschillende
karakters uit een Italiaans dorp tot leven, daartoe geïnspireerd
door de aanstekelijke, schurende muziek van vrouwenfolkgroep
Assurd - Enza Pagliara - Enza Alessandra Prestia. In krachtige
ensembledansen meten mannen en vrouwen zich met elkaar,
waarbij benen alle kanten opzwiepen en bovenlichamen woest
worden uitgeschud. Je kunt moeilijk ongeroerd blijven bij deze
uitbundige ode aan de Italiaanse volkscultuur, aan de liefde, en
misschien wel vooral aan de gekte. Cantata wordt steevast op
staande ovaties onthaald.
€15,50 entree €27,50
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Trouwjapon Maxima Nieuwe Kerk Amst. 8 november 2021
maandag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
De kerk is omgetoverd tot het grootste modehuis van het land,
aldus de organisatie van ‘Maison Amsterdam’. Daar zijn
iconische topstukken van het Amsterdam Museum te zien, in
combinatie met een grote variatie aan hedendaags design. Ook is
de bekende Valentino-trouwjurk van koningin Máxima te zien in
de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar haar huwelijk met koning
Willem-Alexander in 2002 werd ingezegend.
€16,00 entree €19,50 MJK €2,50
Oude Ambachten Terschuur 9 november 2021
dinsdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Als je hier naar binnenstapt, waan je je letterlijk terug in de tijd.
Je reist in het museum langs een rijke verzameling van 160
ambachten, winkeltjes en compleet ingerichte werkplaatsen.
Je stapt zo bij een oude smidse naar binnen, kunt plaatsnemen in
een schoolklasje (zonder iPads en telefoons) en ziet de
scharensliep en leerlooier aan het werk. De (deels vooroorlogse)
collectie laat met name de Nederlandse geschiedenis van ca 19101970 zien. Er zijn wel een miljoen voorwerpen.
Nu een tentoonstelling van de Fabeltjeskrant kom herinneringen
ophalen tijdens deze unieke expositie en maak kennis met Meneer
de Uil, Bor de Wolf, Lowieke de Vos (Hatsikidee), de pinnige
Juffrouw Ooievaar en vele andere bewoners van het Grote
Dierenbos.
€17,00 entree €9,95
Fototentoonstelling museum Staphorst 10 november 2021
woensdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Klederdracht en een cultuurrijk heden en verleden, Staphorst, een
gemeente met vele gezichten, spreekt tot de verbeelding. De lange
lintbebouwing met haar kleurrijke boerderijen, de klederdracht,
die nog steeds volop gedragen wordt, en de vele tradities en
gewoonten, maakt Staphorst tot een unieke gemeente. Museum
Staphorst is gevestigd in een traditioneel gebouwde boerderij, die
op een typisch Staphorster manier is ingericht. Het woongedeelte
bevindt zich nog in oude staat, in het gedeelte dat vroeger de stal
was, vindt u een (wisselende) expositie waar streekdracht,
sieraden en volkskunst tentoongesteld worden. Met nu nieuwe
exposities, kleurrijk Geletterd – Borduren in Staphorst en de
fototentoonstelling van Annie van Gemert.
€32,00 entree €6,00 MJK. gratis
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Watersnoodmuseum Ouwerkerk 11 november 2021
donderdag van 09:00 tot ca. 16:30 uur
Het Watersnoodmuseum neemt je mee in de belevenissen van
gewone mensen met een bijzonder Verhaal over Water. Over de
Ramp van ’53, over de wederopbouw en over de overstromingen
die nog altijd, over heel de wereld, plaatsvinden. Dat doen we met
ontroerende verhalen, indringende foto’s (ong. 20.000) en
authentieke filmbeelden.
€29,50 entree €12,00 MJK en VLV kaart gratis
Mooie Herfst tour naar Oisterwijk 12 november 2021
vrijdag 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. Een bezoek aan Oisterwijk wat genoemd
wordt "Parel in 't groen" Hier kunnen we dan wat drinken of
lunchen.
€20,00
Kerstmarkt in de Fluwelengrot Valkenburg 15 nov. 2021
maandag van 09:00 tot ca. 20:00 uur
Bezoek de beste en leukste kerstbestemming van Europa en laat je
meevoeren door de ondergrondse betovering in de grotten van
Valkenburg. Honderden kraampjes, duizenden lichtjes,
indrukwekkende zandsculpturen en meterslange miniatuurdorpjes
maken de ondergrondse beleving onovertroffen.
€42,00 entree Fluwelengrot €8,50
Niet geschikt voor mindervalide!

Bezoek de oudste, grootste en meest
bezochte ondergrondse Kerstmarkt van
Europa. Onderscheidend en in een zeer
bijzondere entourage doordat deze
georganiseerd wordt in het gangenstelsel
van een echte mergelgrot.
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Fulco theater bioscoop 16 november 2021
dinsdag van 12:30 tot ca. 16:30 uur
Het Koreaanse gezin Yi besluit het stadse leven in te ruilen voor
het landelijke Arkansas om daar hun ‘American dream’ waar te
maken. Jacob hoopt dat een boerderij zijn gezin aan een beter
leven zal helpen, maar de nieuwe omgeving brengt flink wat
uitdagingen met zich mee. Financieel gaat het ze niet voor de
wind en de hartafwijking van hun zoon David, houdt de familie
constant op hun hoede. Toch proberen ze samen een weg te
vinden in het boerenleven. Maar als grootmoeder onverwachts bij
ze intrekt, wordt het gezin pas echt op de proef gesteld.
€15,50 inclusief film, titel: "Minarie"
Lunch bij Piet Hein Eek 17 november 2021
woensdag van 10:00 tot ca. 16:30 uur
Het restaurant is een aanrader en een fijne lunchplek, natuurlijk
ook helemaal ingericht met Piet Hein Eek-meubilair. De
wonderkamer is een mooie industriële ruimte om je, zoals het
woord al zegt, te verwonderen. Kortom, er gebeurt erg veel op
deze mooie vierkante meters. Even over de showroom en de
designwinkel… Deze zijn beide top! Je ziet de designs van Piet
Hein Eek van de afgelopen jaren terug, toegepast op allerlei
manieren. Zijn meubels stralen een soberheid uit die je doet
denken aan vroeger tijden. Tegelijkertijd zijn ze eigentijds en
uniek. In de designwinkel vind je ook producten van veel andere
designers. Van pannen tot lampen en fietsen, maar dan allemaal
nét even anders.
€24,00 inclusief bezoek Piet Hein Eek showroom.
Kerstshow tuincentrum Leusden 18 november 2021
donderdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Wie is er niet dol op de warme, gezellige en sfeervolle
kerstdagen? Al die prachtig aangeklede huizen geven elk jaar
weer een flinke portie energie. Kerst maakt gelukkig! Kerst vieren
begint met het kopen van kerstartikelen: een (kunst)kerstboom,
kerstversiering, kerstverlichting en andere kerstdecoratie. Laat je
inspireren door alle kerstige items: van kekke kerstaccessoires tot
bijzondere ballen en van schitterende slingers tot puike pieken.
Welke interieurstijl je ook hebt, er zijn genoeg items die een
prachtige toevoeging aan jouw kerstcollectie zijn.
€15,00
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Dineren bij Asian Tower 19 november 2021
vrijdag van 16:00 tot ca. 20:30 uur
Dineren in Oriëntaals Specialiteitenrestaurant Asian Tower is een
feestje. Geniet van heerlijke Chinese gerechten. De chef-koks
verrassen u graag met hun specialiteiten, terwijl u van de
bijzondere entourage van het ronddraaiende restaurant geniet.
Eten wordt zo een lekkere, gezellige beleving.
€9,50 er is een lift, het restaurant is goed toegankelijk voor
mensen die niet goed ter been zijn.
Lunch bij 3 zussen in Meteren 21 november 2021
zondag van 11:00 tot ca. 16:30 uur
Een bezoek aan de 3 Zussen Meteren staat garant voor puur
genieten. Een bijzondere locatie voor een eigentijds restaurant.
Op zonnige dagen kunnen onze gasten heerlijk lunchen, dineren
of borrelen op ons terras. Wie luncht er met ons mee?
€15,00
Naturalis Leiden 22 november 2021
maandag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
In de jubileumtentoonstelling Van onschatbare waarde - 200 jaar
Naturalis laten we 25 topstukken uit onze collectie zien. Deze
bijzondere objecten zijn voor het eerst, of sinds lange tijd, te
bewonderen. 200 dagen lang tonen we 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 met MJK en VLV €2,00 toeslag voor de
expositie Van Onschatbare Waarde
Dineren bij Restaurant Lokaal ROC 23 november 2021
dinsdag van 16:00 tot ca. 21:00 uur
In het restaurant van het Horeca & Toerisme College leren onze
studenten in de praktijk. Ze serveren heerlijke gerechten,
helemaal zelfgemaakt. Samen met ervaren docenten bezorgen zij
u een leuke, culinaire beleving ,voor €15,- exclusief drankjes. Het
menu wisselt wekelijks. Uiteraard houden we rekening met eeten dieetwensen.
€12,00 een drie gangen menu voor €15,- , exclusief drankjes
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Country & Christmasfair 24 november 2021
woensdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Kom in de kerstsfeer bij de country & Christmas fair van kasteel
de Haar. Bezoek de stands met exclusieve
kerstcadeaus,(woon)decoraties, beautyproducten en kleding. Er
zijn diverse eet en drink gelegenheden. Tijdens het shoppen kunt
u genieten van zang ,muziek en entertainment. Niet geschikt voor
minder validen!
€12,50 entree €17,50

Kosten bus en zo

Kerstwarenhuis Scheveningen 25 november 2021
donderdag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Wilt U kerst voelen en beleven, kom naar kerstwarenhuis
Christmas Village Scheveningen. Geniet van de gezelligheid en
doe inspiratie op voor thuis. De allermooiste kerstdecoratie:
kerstballen, guirlandes, slingers, hangers, beelden, ornamenten en
kerstverlichting in talloze vormen, formaten en kleuren.
Twee hele grote etages vol kerstsfeer.
€22,00 entree gratis

Dag en Tijd

Vrijdag 26 november 2021

Wat / Wanneer
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Hermitage 28 november 2021
zondag van 09:30 tot ca. 16:30 uur
Tentoonstelling : Romanovs in de ban van de ridders. Een
romantisch verhaal van tsaren en ridders in een complete
ridderzaal. Groepsportretten van de 17e eeuw én Outsider Art,
verrassende kunst van mensen met een bijzondere achtergrond.
De Hermitage heeft een collectie van ruim drie miljoen objecten,
waarvan er zo’n 65,000 te zien zijn in de ruim 350 zalen van het
museum. Meer dan genoeg te zien dus.
€16,00 entree €27,50 MJK gratis

Kosten bus en zo
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Lunch Van der Valk Utrecht 29 november 2021
maandag van 11:00 tot ca. 15:30 uur
Lunch bij, de nieuwe, Van der Valk Utrecht.
In het sfeervolle restaurant kunt u genieten van eerlijk, gezond en
vooral lekker eten. Eet smakelijk!
€13,00
Appeltaartconcert 30 november 2021
dinsdag van 08:45 tot ca. 15:00 uur
We komen met appeltaart en klassieke muziek naar mensen toe.
Uiteraard wordt er appeltaart geserveerd. Symbool voor de warme
sfeer van de concerten. Op het programma staat het pianoconcert
van Bela Bartok. Vrij onbekend maar het schijnt de moeite waard
te zijn. Er wordt ook wat luchtigs met vioolgespeeld. Laat U
verrassen door de mooie muziek.
€11,00 entree €3 en een vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
Het concert start om 10:30 uur

LETOP!! ZIE HIER ONDER: DIT IS EEN DATUM IN DECEMBER!!!!
WEES ER SNEL BIJ WANT VOL=VOL
Wat / Wanneer
Kerstconcert in het Concertgebouw Amsterdam 16 dec. 2021
Dag en Tijd
Donderdag van 11:00 tot ca. 18:00uur
Op donderdag 16 december 2021 zal er wederom een speciaal
kerstconcert plaatsvinden in het Concertgebouw in Amsterdam.
Namens het Nationaal Ouderenfonds willen wij u van harte
uitnodigen om dit concert bij te wonen! Een feestelijke middag,
speciaal voor ouderen die onze extra aandacht verdienen. Het
Nederlands Kamerorkest voert onder leiding van dirigent Daniel
Reuss een prachtig programma uit van onder andere Johann
Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel en Joseph Rheinberger
met medewerking van het koor Cappella Amsterdam
Kosten bus en zo
€29,50 ontvangst is vanaf 13:30uur inclusief een kopje koffie.

Voor het reizen met de bus en entree
in het Concertgebouw denk aan uw
QR code en legitimatiebewijs!!
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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.
• Wij willen u een leuke en aangename ochtend, middag of dag bezorgen. Mocht u vragen
of op- en aanmerkingen hebben, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons daarvan op
de hoogte brengt.
• Ook tips voor uitstapjes zijn van harte welkom.
U kunt ze doorgeven aan Corrie Verhoef projectmedewerkster van de Zender Express.
Via tel. 06-19000752 of per e-mail: info@zenderexpress.nl
U kiest de uitstapjes die u leuk lijken en belt daarvoor het hieronder genoemde
telefoonnummer op dinsdagochtend tussen 09:00 en 12:00 uur of op vrijdagmiddag
tussen 13:00 en 16:00 uur.
Of u stuurt een e-mail naar info@zenderexpress.nl
• 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
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.
GOEDE REIS!
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Vrienden van de:
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