
 

  

 

Programma Trefpunt Express 

augustus 2020 

 

 

 

 

Telefoon: (072) 533 12 97   Mail: info@trefpuntheiloo.nl 

 Aanmelden kan 

telefonisch (maandag t/m 

vrijdag) of via de mail: 

info@trefpuntheiloo.nl. 

 

 Bij annulering binnen         

5 werkdagen voor het 

plaatsvinden van het uitje, 

wordt € 5,00 

administratiekosten in 

rekening gebracht. Dit 

bedrag is exclusief 

eventuele gemaakte 

reserveringskosten. 

 

 Deelnemersbijdrage, 

vertrek- en 

aankomsttijden zijn onder 

voorbehoud. 

 

Spelregels 
Uitgelicht 

Voor wie en door wie? 
Stichting Trefpunt Heiloo biedt 
vele activiteiten aan. Met de 
Trefpunt Express kunt u samen 
met andere mensen op stap.  
 
Hoe werkt het? 
Elke maand is er een nieuw 
gevarieerd 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 
van huis opgehaald en weer 
terug gebracht.  

Kosten 
Bij elk uitstapje staat vermeld 
wat de kosten zijn. Eventuele 
consumpties en lunches/diners 
zijn voor eigen rekening, tenzij 
anders vermeld. 
 
Bijzonderheden 
De uitstapjes gaan door met 
min. 3 personen.  
Bent u in het bezit van een 
Museumjaarkaart? Dan krijgt u 
(waar vermeld) korting.  

 

Sponsoren 
De Trefpunt Express is financieel 
mede mogelijk gemaakt door: 

 Pius-Stichting 
 Stichting Vrienden 

Ouderenwerk Heiloo 
 Rabobank Clubkas actie 
 Help Nederland Vooruit 

van de ING 

 
 

 

Betaling 
U betaalt per automatische 
incassomachtiging. Alleen de 
uitstapjes waar u aan 
deelneemt, zullen geïncasseerd 
worden.  
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Kunt u niet op eigen gelegenheid naar het Trefpunt 
toekomen? Inwoners van Heiloo kunnen wij met de 
Trefpunt Express ophalen en weer thuis brengen.  
De kosten hiervoor bedragen € 3,00 per persoon. 
 
 

 

REUZENRAD EGMOND AAN ZEE 

dinsdag 11 augustus 
 

Het kan voorkomen dat u zich heeft 

opgegeven voor een uitstapje dat 

niet in deze gids staat.  

Dat betekent dan, dat dit uitstapje 

al voldoende deelnemers heeft. 

mailto:info@trefpuntheiloo.nl


 

Trefpunt Express Coronaprotocol 
 Het is verplicht om in de auto een mondkapje te dragen             

(te koop bij het Trefpunt ad. € 1,00 per stuk). 
 

 U dient zelf in en uit de auto te kunnen stappen 
(in verband met onze coronamaatregelen mag de 
chauffeur u hier niet bij helpen). 
 

 U dient zelf uw gordel vast te maken (in verband met onze 
coronamaatregelen mag de chauffeur u hier niet bij helpen). 

 
 
Lunch op Landgoed Duin en Kruidberg 
In de adembenemende natuur van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland  
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  vrijdag 7 augustus 
Tijden  vertrek: 12:00 uur  retour: ca. 15:00 uur 
Deelname  € 15,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)  
Extra kosten  lunch en consumpties 
 
Reuzenrad Egmond aan Zee 
In Egmond aan Zee kan je deze zomer op 38 meter hoogte genieten van het 
weidse uitzicht over de kustlijn. Het is het grootste reuzenrad van Noord-
Holland. Laat u verrassen door het uitzicht en ga mee de hoogte in. 
Datum  dinsdag 11 augustus 
Tijden  vertrek: 13:30 uur retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 15,00  (incl. vervoer vanaf Trefpunt, ticket, parkeerkosten) 
Extra kosten  consumpties 
 
Lunch restaurant ‘Havenrijk’ 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  donderdag 13 augustus 
Tijden  vertrek: 12:00 uur retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 12,50  (incl. vervoer vanaf hetTrefpunt) 
Extra kosten  lunch en consumpties 
 

 



 

Voorstelling Dominic Seldis in Theater De Vest 
'Simply, DOMINIC.' belooft een intieme muzikale avond te worden, met de 
beste klassieke -, jazz- en filmmuziek. Voor liefhebbers van Britse humor, 
geweldige muziek en entertainment! Dominic Seldis, bekend van o.a. het 
hitprogramma 'Maestro', brengt met zijn muzikale trio een unieke 
kleinschalige show. Nederlands meest bekende en geliefde Brit geeft een 
exclusief inkijkje in zijn wereld vol onvergetelijke muzikale momenten.  
Een avond waarin hij zijn favoriete muziek vervlecht met hilarische anekdotes; 
u verlaat de zaal gegarandeerd met een ‘smile on your face’. Als contrabassist, 
dirigent en presentator laat Dominic geen gelegenheid voorbij gaan om 
klassieke muziek te promoten onder een zo breed mogelijk publiek.  
Zijn theatershow 'Music, Maestro!' trok volle zalen, volgend jaar staat de 
reprise gepland in de Nederlandse theaters. 
Datum  zaterdag 15 augustus 
Tijden  vertrek:  ca. 18:00 uur   retour: eind van de avond 
Deelname € 38,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo, entree, 

drankje in de pauze en garderobe) 
 
Zaanse Schans 
Als u een goede indruk wilt krijgen van het leven in de 17e en 18e eeuw in 
Holland, dan brengt u een bezoek aan de Zaanse Schans. In dit gebied ziet u de 
authentieke huisjes, molens, een tin fabriek, een kaas- en zuivelboerderij en 
andere ambachten. Zowel binnen als buiten ziet u de oude Zaanse stijl terug. 
Datum  dinsdag 18 augustus 
Tijden  vertrek: 10:00 uur  retour: in de loop van de middag 
Deelname € 17,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)  
Extra kosten eventuele consumpties  
 
Visje eten in IJmuiden op de pier 
Bent u dol op vis? We gaan weer naar IJmuiden. Dit is de ideale plek om te 
genieten van een vers visje. We eten in de “Kop van de Haven” en misschien 
ziet u nog grote zeeschepen en kunt u wat zien van de nieuw te bouwen 
sluizen. 
Datum  vrijdag 21 augustus 
Tijden  vertrek: 12:00 uur  retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 15,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)  
Extra kosten eten en consumpties  
 
Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn 
Van Blanckendaell Park is een dierentuin met een savanne, museum en een 
molen. U kunt op uw gemak rondkijken en dieren ontdekken uit de hele 
wereld, zoals apen, giraffen, zebra’s  en nog veel meer diersoorten. Een 
luncharrangement is inbegrepen met soep, broodje kroket, koffie of thee en 
als toetje een advocaatje met slagroom! (wilt u geen advocaatje, kunt u kiezen uit 
koffie of thee). 
Datum  dinsdag 25 augustus 
Tijden  vertrek: 11:00 uur  retour: in de loop van de middag 



 

Deelname  € 32,00 (incl. entree, lunch en vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten  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 26 augustus 
Tijden  vertrek: 10:00 uur   retour: eind van de ochtend  
Deelname  € 3,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en koffie/thee) 
 
Beeldentuin Nic Jonk 
De beeldentuin in Grootschermer is gelegen in het nog ongerepte 
Noordhollandse polderlandschap, waar de 30 bronzen sculpturen van Nic 
Jonk, omgeven door wolken, water en wuivende rietkragen prachtig tot hun 
recht komen. Het eigen ontwerp van de tuin en de bijzondere beplanting 
maken het tot een prachtig geheel. In de verschillende zitjes aan de waterkant 
kunt u genieten van het unieke uitzicht op het polderlandschap. Hier kunt u 
nog tot rust komen en genieten van het samenspel van kunst en de natuur. 
Datum  donderdag 27 augustus 
Tijden  vertrek: 13:00 uur  retour: in de loop van de middag 
Deelname € 17,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt, koffie/thee met 

Schermer koek)  
Extra kosten eventuele extra consumpties  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


