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Deze maand gaan we naar………..
Lunchen bij restaurant ‘De Koe’ in Volendam
Verhalen Express
Lunchen bij Van der Valk in Akersloot
Rondleiding Grote Kerk Alkmaar
Wandelen op Marken
Varen met de Watertaxi in Hoorn
Borrelen in Eetcafé Nieuwe Niedorp aan Zee
Zonnetrein Schoorl
Bezoek aan Paleis Het Loo in Apeldoorn
Rondrit op Texel
Drankje doen bij Gasterij De Kruisberg in Heemskerk
Rondvaart De Rijp
Bieb Express
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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.

Lunchen bij restaurant ‘De Koe’ in Volendam
- heerlijk dineren op een prachtig gelegen historische plek We gaan genieten van een warme 2-gangen keuzelunch in dit gezellige
restaurant in hartje Volendam dat al jarenlang een begrip is Volendam
en omstreken. De bediening is gekleed in Volendammer klederdracht,
wat zorgt voor een unieke sfeer. U geniet hier van een hoofdgerecht
naar keuze zoals biefstuk, kipsaté, hamburger, varkenshaas of een
groenteburger. Tot slot een dessert van de chef.
Datum
Tijden
Deelname
Extra kosten

donderdag 2 juni
vertrek: 11:30 uur retour: in de loop van de middag
€ 37,00 p.p. (incl. vervoer v.a. Trefpunt, 2-gangen keuzelunch)
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 tvherinneringen. Onder het genot van koffie en thee gaan we graag met u
in gesprek over deze onderwerpen.
Datum
Tijden
Deelname

woensdag 8 juni
vertrek: 10:00 uur retour: eind van de ochtend
€ 4,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en koffie/thee)

Lunchen bij Van der Valk Akersloot
We gaan lekker lunchen bij dit bekende hotel. De lunchkaart bestaat uit
een grote diversiteit aan koude en warme gerechten. Er is vast iets voor
u bij!
Datum
Tijden
Deelname
Extra kosten

vrijdag 10 juni
vertrek: 12:00 uur retour: in de loop van de middag
€ 11,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)
lunch en consumpties

Rondleiding Grote Kerk in Alkmaar ‘Verborgen Verhalen’
De Grote Kerk is een plek waar sinds 1470 verhalen zijn ontstaan.
Van Alkmaarse held Maerten Pietersz. van der Mey, de vrouw die zich
omkeerde in haar graf en het oudst bespeelbare orgel tot het nieuwste
onderdeel: het verhaal van Het Grote Raam. Ontdek de ruimte die
vroeger diende als gevangenis en het verhaal achter het koninklijk toilet.
De gids vertelt u er alles over! Na afloop drinken we nog ergens iets.
Datum
Tijden
Deelname
Extra kosten

zaterdag 11 juni
vertrek: 12:30 uur retour: in de loop van de middag
€ 25,50 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo, rondleiding)
consumpties

Wandelen op Marken
Zin in een heerlijke dag wandelen in de buitenlucht?
Kom dan langs bij ‘Taverne de Visscher’, een gezellig restaurant op een
prachtige locatie. U krijgt een warme drank naar keuze en een lekkernij
voor onderweg. We wandelen door de verschillende buurten, over de
ophaalbruggen, de smalle steegjes en het prachtige landschap. Bij
terugkomst geniet u van een huisgemaakte soep. Ontdek dit charmante
vissersdorp als nooit tevoren!
LET OP! U dient goed ter been te zijn voor dit uitstapje.
Datum
Tijden
Deelname

zondag 12 juni
vertrek: 12:30 uur retour: in de loop van de middag
€ 43,50 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo, een warme
drank, lekkernij voor onderweg, huisgemaakte soep)

Extra kosten

overige consumpties

Varen met de Watertaxi in Hoorn
We gaan een schitterende rondvaart van één uur maken met Watertaxi
Hoorn. Bekijk Hoorn vanaf het water! Ontdek mooie plekjes als de
buitenhaven met de Hoofdtoren, het Houten Hoofd en het
Oostereiland.
Dit uitstapje is mede mogelijk gemaakt door sponsoring.
Datum
Tijden
Deelname
Extra kosten

dinsdag 14 juni
vertrek: 09:45 uur retour: in de loop van de middag
€ 35,00 p.p. (incl. vervoer v.a. Trefpunt en drankjes aan boord)
eventuele overige consumpties

Borrel Express: Borrelen in Eetcafé ‘Nieuwe Niedorp aan Zee’
We gaan in dit nieuwe eetcafé gezellig met elkaar een hapje en een
drankje nuttigen.
Datum
Tijden
Deelname
Extra kosten

donderdag 16 juni
vertrek: 15:00 uur retour: eind van de middag
€ 16,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)
consumpties en eventueel een hapje

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 zonneenergie: een leuke groene bijkomstigheid. Na deze prachtige rit drinken
we een kopje koffie of thee in het bezoekerscentrum.
Datum
Tijden
Deelname
Extra kosten

zondag 19 juni
vertrek: 13:30 uur retour: eind van de middag
€ 33,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en rondrit)
consumpties

Bezoek aan Paleis Het Loo in Apeldoorn
We bezoeken het onlangs gerenoveerde Paleis Het Loo in Apeldoorn.
We gaan paleisroute West doen: het Huis van Wilhelmina- ‘Thuis bij de
Oranjes’. Het laat zien hoe de latere generaties Oranjes in het paleis
woonden. Met in de hoofdrol Wilhelmina.
U kunt met een app op uw telefoon een rondleiding doen of audiotour
huren. Heeft u een Museumkaart of een VIP kaart van de
VriendenLoterij dan kost dit uitstapje € 30,00 p.p.
Dit uitstapje is mede mogelijk gemaakt door sponsoring.
Datum
Tijden
Deelname
Extra kosten

dinsdag 21 juni
vertrek: 10:30 uur retour: eind van de middag
€ 45,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt, entree)
lunch en consumpties

Rondrit op Texel
Vanaf de boot gaan we een rondje maken over Texel: Den Hoorn,
Oudeschild, Midden-Eierland, De Cocksdorp, De Koog, Den Burg. We
gaan helemaal naar de kop van het eiland om te lunchen in het Nationaal
Park Duinen van Texel. Dit uitstapje is mede mogelijk gemaakt door
sponsoring.
Datum
Tijden
Deelname
Extra kosten

donderdag 23 juni
vertrek: 10:00 uur retour: eind van de middag
€ 40,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)
lunch en consumpties

Borrel Express: Hapje en drankje bij ‘Gasterij De Kruisberg’ Heemskerk
Vanaf het parkeerterrein lopen we (heen en terug) ca. 25 minuten over
een verharde weg door het prachtige duingebied van Heemskerk naar
de Kruisberg. Bij ‘Gasterij De Kruisberg’, middenin dit duingebied, gaan
we genieten van een hapje en een drankje. U kijkt uw ogen uit, zowel
binnen als buiten. Ook de schapen en geiten zijn een belevenis.
LET OP! U dient goed ter been te zijn voor dit uitstapje.
Datum
Tijden
Deelname
Extra kosten

vrijdag 24 juni
vertrek: 13:30 uur retour: eind van de middag
€ 13,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)
consumpties en eventueel een hapje

Rondvaart De Rijp
Wij gaan een rondvaart maken in een originele tuindersvlet. Onderweg
vertelt de schipper over de rijke historie van de eilandpolders van De
Rijp. Tevens schenkt hij een lekker kopje koffie of thee met een koekje
erbij.
Datum
Tijden
Deelname
Extra kosten

dinsdag 28 juni
vertrek: 13:00 uur retour: in de loop van de middag
€ 29,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt, rondvaart)
overige consumpties

Met de ‘Bieb Express’ naar bibliotheek Heiloo
Zou u het fijn vinden om rond te neuzen tussen de vele rekken met
boeken in de bibliotheek en is het moeilijk voor u om er heen te gaan?
Dan is de Bieb Express voor u de oplossing! Iedere laatste woensdag van
de maand rijdt deze auto naar de bibliotheek in Heiloo. U wordt thuis
opgehaald en start in de bieb met een kopje koffie of thee, aangeboden
door de bibliotheek.
Daarna kunt u uw boeken uit gaan zoeken en heeft u daarbij hulp nodig
dan staan de medewerkers van de bibliotheek voor u klaar.
Natuurlijk brengen we u, met een tas vol boeken, weer naar huis.
Datum
Tijden
Deelname

woensdag 29 juni
vertrek: 10:00 uur retour: eind van de ochtend
€ 4,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en koffie/thee)

