
 

 

 

PROGRAMMA 

TREFPUNT 

EXPRESS 
 

 Deze maand gaan we naar……….. 

 Rondvaart sluizenroute IJmuiden 
Floriade Expo in Almere 
Dierenpark Hoenderdaell 
Picknicken en lammetjes knuffelen in Volendam 
Zonnetrein Schoorl 
Lunchen in Huize Glory in Bergen aan Zee 
Varen en onbeperkt pannenkoeken eten 
Lunchen bij L’estaurant (Horizon College Heerhugowaard) 
Vue Alkmaar: Het Zwanenmeer 
FloriWorld in Aalsmeer 
Lunchen bij restaurant ‘Havenrijk’ in Uitgeest 
Lunchen bij restaurant ’t Kombof in De Woude 
Bieb Express en Verhalen Express 

 

mei 2022 

 

versie:08-04-2022 

 



Trefpunt Express ‘spelregels’ 
 
Gaat u ook mee met de Trefpunt Express? Wij bieden u de mogelijkheid om samen met 
anderen gezellig op stap te gaan. Elke maand wordt er door een groepje enthousiaste 
vrijwilligers een gevarieerd programma bedacht, afgestemd op het seizoen.  
 
Hoe werkt het? 
Elke maand is er een nieuw programma. In de auto (met hoge instap) is ruimte voor 
4 personen. In overleg, kan er een rollator mee.  
Bij uitstapjes op zaterdag of zondag of ’s avonds wordt u altijd van huis opgehaald 
en weer teruggebracht (alleen in Heiloo). 
 
Kosten 
Bij elk uitstapje staat vermeld wat de kosten zijn. Eventuele consumpties, lunches 
en/of diners zijn voor eigen rekening, tenzij anders vermeld. 
 
Betaling 
U betaalt per automatische incassomachtiging.  
 
Annuleren 
Bij annulering binnen 7 werkdagen voor het plaatsvinden van het uitstapje vindt er 
geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaats. 
 
Aanmelden 
U kunt op werkdagen bellen met (072) 533 12 97 of een mail sturen naar 
info@trefpuntheiloo.nl  
 
Thuis ophalen 
Kunt u niet op eigen gelegenheid naar het Trefpunt komen? Inwoners van Heiloo 
kunnen wij voor € 4,00 per adres ophalen en weer thuis brengen.  

 
 Samen op stap met vrienden of familie 

Wilt u gezellig met een groepje vrienden of familie op stap met de Trefpunt 
Express? Laat het ons gerust weten. 

 
 Vriend van de Trefpunt Express 
 Wilt u Vriend van de Trefpunt Express worden, dan zijn dit de voordelen: 

• Iedere maand krijgt u het programma per post thuis gestuurd; 
• U ontvangt eenmaal per jaar € 7,50 korting op uw eerst geboekte uitstapje; 
De bijdrage om Vriend van de Trefpunt Express te zijn bedraagt € 30,00 per 
persoon per jaar.  
 
 

 
 



Rondvaart sluizenroute IJmuiden 
De vaartocht begint met het schutten door een van de sluizen. Daarna 
varen we naar de in dit jaar geopende nieuwe zeesluis in IJmuiden, de 
grootste zeesluis ter wereld! Tijdens de rondvaart krijgt u een unieke 
kans om de zeesluis van dichtbij te bekijken. De kapitein geeft tekst en 
uitleg bij de vaart. Vervolgens gaan we langs de Noordersluis en een 
stukje het spuikanaal in, waar de zout-/zoetwaterkering wordt 
aangelegd. Na afloop gaan we op eigen kosten lunchen. 
 
Datum  dinsdag 3 mei 
Tijden  vertrek:  10:00 uur retour: in de loop van de middag  
Deelname  € 32,50 p.p. (incl. vervoer v.a. het Trefpunt en rondvaart) 
Extra kosten lunch en consumpties 
 
 
Floriade Expo 2022 
Kom naar de Floriade Expo in Almere en ontdek groene oplossingen van 
innovators uit binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooier en 
duurzamer maken. Op het Floriade-park geniet je van de geur en kleur 
van bloemen, planten, groenten en fruit.  
Dit uitstapje is mede mogelijk gemaakt door een sponsor en zal slechts 
eenmaal worden aangeboden. 
Datum  dinsdag 10 mei 
Tijden  vertrek: 09:30 uur retour: in de loop van de middag  
Deelname  € 55,00 p.p.  (incl. vervoer v.a. het Trefpunt en entree) 
Extra kosten lunch en consumpties 
 
 
Met de ‘Verhalen Express’ naar bibliotheek Heiloo 
Bibliotheek Heiloo is trotse eigenaar van een ‘verhalentafel’. Op deze 
tafel, die eigenlijk bestaat uit een computer, staan verschillende 
programma’s en spelletjes. Zo is er een programma over een aantal 
musea en er zijn programma’s over vroeger; denk hierbij aan praatpalen 
uit de jaren ’60 en ’70, muziek van vroeger, kinderliedjes en tv-
herinneringen. Onder het genot van koffie en thee gaan we graag met u 
in gesprek over deze onderwerpen. 
 
Datum  woensdag 11 mei 
Tijden  vertrek: 10:00 uur   retour: eind van de ochtend  
Deelname  € 4,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en koffie/thee) 

 



Dierenpark Hoenderdaell 
Afgedankte leeuwen, bruine beren uit Bulgarije, vrolijke 
ringstaartmaki’s, bontgekleurde lori’s en rondspringende wallaby’s, 
waarvan sommige ook vrij door het dierenpark lopen. In het park wordt 
de natuurlijke leefomgeving zo goed mogelijk nagebootst.  
De dierenverblijven staan in een prachtig uitgestrekt natuurgebied in 
Anna Paulowna. Dierenpark Hoenderdaell vangt ook regelmatig dieren 
in nood op en streeft er tevens naar ze weer terug te plaatsen in de 
natuur. Daarom zijn er steeds andere dieren in het park te bewonderen. 
 
Datum  donderdag 12 mei  
Tijden  vertrek: 13:00 uur   retour: eind van de middag 
Deelname   € 36,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en entree) 
Extra kosten eventuele consumpties  
 
Picknicken en lammetjes knuffelen in Volendam 
De Simonehoeve in Katwoude is een originele kaasboerderij en 
klompenmakerij. We gaan hier gezellig picknicken met huisgemaakte 
producten en lekkernijen zoals diverse broodjes, muffins, fruit, 
vleeswaren, kazen en ijs. Geniet ook van de schattige wollige lammetjes 
en ga met ze knuffelen. Na afloop krijgt u een rondleiding door de 
kaasboerderij en klompenmakerij met uitleg hoe kaas gemaakt wordt en 
de klompen gesneden worden. 
 
Datum  vrijdag 13 mei 
Tijden  vertrek: 11:30 uur retour: in de loop van de middag  
Deelname  € 28,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en picknick) 
Extra kosten consumpties 
 
Zonnetrein Schoorl 
Stap in de Zonnetrein en ontdek de bossen, heide en duinen van de 
Schoorlse Duinen. De chauffeur laat u de mooiste plekjes en uitzichten 
zien. Fijn als u minder goed ter been bent of als u wel de natuur in wilt 
maar niet zo van wandelen houdt. De Zonnetrein rijdt deels op zonne-
energie: een leuke groene bijkomstigheid. Na deze prachtige rit drinken 
we een kopje koffie of thee in het bezoekerscentrum. 
 
Datum  zondag 15 mei 
Tijden  vertrek: 11:45 uur retour: in de loop van de middag  
Deelname  € 32,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en rondrit) 

Extra kosten consumpties 



 
Lunchen in Landgoed Huize Glory in Bergen aan Zee 
Huize Glory is een authentiek en stijlvol monument.  
Het is gelegen te midden van bos op één van de hoogste duinen van ons 
land in Bergen aan Zee. Geniet vanaf het prachtige terras van het 
uitzicht over bos en zee en van heerlijke huisgemaakte gerechten in het 
restaurant. 
 
Datum  dinsdag 17 mei 
Tijden  vertrek: 12:15 uur retour: in de loop van de middag  
Deelname  €  13,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten lunch en consumpties 
 
 
Varen en onbeperkt pannenkoeken eten 
Terwijl we varen over het IJ, langs het imposante Centraal Station en 
genieten van de mooie uitzichten die Amsterdam ons biedt, gaan we een 
heerlijke pannenkoeken eten. 
 
Datum  donderdag 19 mei 
Tijden  vertrek: 15:00 uur retour: eind van de middag  
Deelname  € 43,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en eten) 
Extra kosten consumpties 

  
 

Lunchen bij L’estaurant (Horizon College Heerhugowaard) 
U gaat genieten van een luxe 3-gangen lunch, terwijl u kennis maakt met 
de horecaleerlingen. De tafels worden luxe gedekt met linnen. De koks 
bereiden heerlijke gerechten en de gastvrouwen en gastheren adviseren 
u over wijnen en laten u de klassieke tafelbereidingen zien. Laat u 
omringen door de goede zorgen van de studenten en geniet! 
 
Datum  vrijdag 20 mei 
Tijden  vertrek: 11:15 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname € 18,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten lunch en consumpties 

 
 

 
 



 
Vue Alkmaar: ballet Het Zwanenmeer 
Dit klassieke sprookje beeldt de strijd uit tussen goed en kwaad en de 
poging om alles met liefde te overwinnen. De magie van de meren, 
bossen en paleizen wordt tot leven gebracht met schitterende 
ontwerpen van John Macfarlane en een sublieme partituur van 
Tsjaikovski. De weelderige productie van Het Zwanenmeer van het 
Royal Ballet keert terug op het podium van het Royal Opera House 
nadat de heropleving in 2020 werd onderbroken door de sluiting van de 
theaters door de pandemie. Deze klassieker in het repertoire is het 
bewijs van de blijvende liefde van wijlen choreograaf Liam Scarlett voor 
het classicisme en van zijn aangeboren muzikaliteit die in deze productie 
tot uiting komen. Het orkest is het Royal Opera House. 
 
Datum  zondag 22 mei 
Tijden  vertrek:  12:00 uur retour: in de loop van de middag  
Deelname  € 25,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en entree) 
Extra kosten consumpties 
 
FloriWorld Aalsmeer 
Bent u dol op bloemen en planten? Beleef dan de magie van echte en 
virtuele bloemen bij FloriWorld! In deze interactieve experience wordt 
u onderdeel van de bloemen- en plantenwereld en ontdekt u wat deze 
groeiers en bloeiers met je doen in je dagelijkse leven. In overleg gaan 
we iets drinken na afloop van het bezoek.  
Bij dit uitstapje zit geen lunch, wel is het mogelijk om zelf een broodje mee te 
nemen en deze in de auto op te eten. In de FloriWorld zelf mag dit namelijk 
niet. 
 
Datum  dinsdag 24 mei 
Tijden  vertrek: 12:30 uur   retour: eind van de middag 
Deelname € 39,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en entree) 
Extra kosten eventueel eten en consumpties 

 
 

Met de ‘Bieb Express’ naar bibliotheek Heiloo 
De Trefpunt Express gaat iedere laatste woensdag van de maand als 
‘Bieb Express’ naar de bibliotheek in Heiloo. U wordt van huis opgehaald 
en thuis gebracht. In de bibliotheek kunt u op uw gemak boeken 
uitzoeken, lenen en terugbrengen. Ook drinken we daar gezamenlijk een 
kopje koffie of thee, dat u aangeboden wordt door de bibliotheek Heiloo. 



 
Datum  woensdag 25 mei 
Tijden  vertrek: 10:00 uur   retour: eind van de ochtend  
Deelname  € 4,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en koffie/thee) 

 
Lunchen bij restaurant Havenrijk in Uitgeest 
Restaurant Havenrijk is sinds 1970 gevestigd in een stolpboerderij op de 
jachthaven Zwaansmeerpolder in Uitgeest. Het restaurant is omringd 
door boten, water en een prachtig beschermd natuurgebied. We gaan 
hier lunchen met uitzicht op het Alkmaardermeer. 
 
Datum  vrijdag 27 mei 
Tijden  vertrek: 12:15 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname € 15,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten lunch en consumpties 

 
 

Lunchen bij restaurant ’t Kombof in De Woude 
Het restaurant is gelegen op een unieke locatie aan het water, op het 
eiland De Woude. We rijden er naar toe via het pontje in Akersloot en 
nemen vervolgens het pontje naar het restaurant. Bij mooi weer zitten 
we op het terras aan het water! 
 
Datum  dinsdag 31 mei 
Tijden  vertrek: 12:00 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname € 23,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten lunch en consumpties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  


