PROGRAMMA
TREFPUNT
EXPRESS
Deze maand gaan we naar………..

Rondvaart Haarlem
Lunchen op landgoed Duin en Kruidberg
Bezoek aan de Versicolor tuin
Rondvaart sluizenroute IJmuiden
Varen van Alkmaar naar Oterleek
Verhalen Express
Bieb Express
Lunchen bij restaurant Loetje aan het IJ
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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.

Rondvaart Haarlem ‘Van molen tot molen’
Stap aan boord van een comfortabele, verwarmde gesloten boot voor
een unieke vaartocht. Laat u 90 minuten lang meevoeren over rivier Het
Spaarne. Vaar buiten de gebaande wateren in Haarlem en ontdek
typisch Hollandse molens, natuur en statige huizen. Het perfecte uitje op
het water deze zomer! Tijdens de rondvaart kunt u genieten van een
hapje en een drankje.
Datum
Tijden
Deelname
Extra kosten

vrijdag 1 juli
vertrek: 12:30 uur retour: eind van de middag
€ 36,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt, rondvaart)
eventuele consumpties

Lunch op landgoed Duin en Kruidberg
In de adembenemende natuur van het Nationaal Park ZuidKennemerland ligt het schitterende landgoed Duin en Kruidberg in
Santpoort-Noord. Dit authentieke landhuis werd in 1907 gebouwd in
opdracht van tabak- en theehandelaar Jacob Theodoor Cremer. Samen
met zijn vrouw Annie Hogan woonde hij in het grootste woonhuis van
Nederland. Tegenwoordig is dit prachtige gebouw een hotel met een
brasserie. Daar gaan we lunchen met uitzicht op de vijver en de Engelse
tuin.
Datum
Tijden
Deelname
Extra kosten

vrijdag 8 juli
vertrek: 12:00 uur retour: in de loop van de middag
€ 20,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)
lunch en consumpties

Bezoek aan de Versicolor tuin in Lutjewinkel
Aan een doodlopend weggetje in het Noord-Hollandse landschap ligt,
deels verscholen achter hagen, het idyllische plantenparadijs van
Marianne Greiner en Frans Meijer. Rondwandelend op 2500 m2 komt u
telkens weer nieuwe verrassingen tegen. Deze tuin is gemaakt met een
passie voor kleuren en planten, zoals alle tuinontwerpen van Versicolor.
Er zijn ongeveer 12 verschillende tuinkamers, die allemaal een eigen
sfeer hebben. Van cottage-voortuin en oeverborders tot de witte tuin,
een watermuur, de grote natuurlijke vijver, het vogelbosje, de Dahliatuin, de Vlindertuin, de Hortensia-cirkel, de hot border.... en nog veel
meer!

Datum
Tijden
Deelname

zaterdag 9 juli
vertrek: 12:00 uur retour: in de loop van de middag
€ 27,50 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo, entree,
koffie/thee)

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
Tijden
Deelname
Extra kosten

dinsdag 12 juli
vertrek: 10:00 uur retour: in de loop van de middag
€ 32,50 p.p. (incl. vervoer v.a. het Trefpunt en rondvaart)
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 tvherinneringen. Onder het genot van koffie en thee gaan we graag met u
in gesprek over deze onderwerpen.
Datum
Tijden
Deelname

woensdag 13 juli
vertrek: 10:00 uur retour: eind van de ochtend
€ 4,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en koffie/thee)

Varen van Alkmaar naar Oterleek
Via de grachten van Alkmaar vaart u met een luxe privé sloep een klein
stukje door het Noordhollands Kanaal, langs de Zes Wielen en de mooie
polders naar Oterleek. Hier pauzeren we bij de warme bakker voor een
kopje koffie met wat lekkers erbij. Dit is voor eigen rekening.
Datum
donderdag 14 juli
Tijden
vertrek: 13:00 uur retour: eind van de middag
Deelname
€ 35,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en rondvaart)
Extra kosten
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 27 juli
vertrek: 10:00 uur retour: eind van de ochtend
€ 4,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en koffie/thee)

Lunchen bij restaurant ‘Loetje’ aan het IJ
‘Loetje’ aan ‘t IJ is gevestigd in de kop van het havengebouw van
Amsterdam Marina, in Amsterdam Noord. Rondom het opvallende pand
ligt een prachtig houten terras met aanlegsteigers voor gasten die met
de boot naar ‘Loetje’ komen. Het restaurant is binnen ruim en modern.
De hoge ramen zorgen voor licht, overzichtelijkheid en een prachtige
kijk op het gezellige, drukke water met de vele schepen en bootjes.
Datum
Tijden
Deelname
Extra kosten

vrijdag 29 juli
vertrek: 11:45 uur retour: in de loop van de middag
€ 25,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)
lunch en consumpties

