
 

PROGRAMMA 

TREFPUNT 

EXPRESS 
 

 

 

Loetje  

  

 
 
 

Voor wie en door wie? 
Stichting Trefpunt Heiloo 
biedt vele activiteiten aan.  
Met de Trefpunt Express 
kunt u samen met anderen 
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 
teruggebracht (in Heiloo). 
 
 

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 
minimaal 3 personen.  
Bent u in het bezit van een 
Museumkaart? Dan krijgt u 
(waar vermeld) korting.  
Graag vooraf aangeven. 
 
 

Betaling 
U betaalt per automatische 
incassomachtiging. Alleen 
de uitstapjes waar u aan 
deelneemt, zullen 
geïncasseerd worden. 
 

Annuleren 
Bij annulering binnen vijf 
werkdagen voor het 
plaatsvinden van het 
uitstapje wordt € 5,00 
administratiekosten in 
rekening gebracht.  
Dit bedrag is exclusief 
eventuele gemaakte 
reserveringskosten. 

Aanmelden kan op werkdagen via telefoonnummer  

(072) 533 12 97 of stuur een mail naar info@trefpuntheiloo.nl 

 

SEPTEMBER 2021 

Deze maand gaan we naar……. 
 
  Lunchen bij Nieuw-Westert  Havens & Noordzee rondvaart 

 
 Rijksmuseum Amsterdam 
 

 Pompoen- en sfeermarkt 
 

 Rondleiding AZ stadion   SHIP IJmuiden 
 

 Lunch bij Gasterij ‘t Woud  Pannenkoeken eten 
 

 Huys Auerhaen in Alkmaar   Visje eten in IJmuiden 
 

 Lunchen bij Johanna’s Hof 
 

  Bieb Express 

  
  

Tip: Kunt u niet op eigen gelegenheid naar het Trefpunt komen? 
Inwoners van Heiloo kunnen wij voor € 3,50 per adres met de 
Trefpunt Express ophalen en weer thuis brengen.  
 

 

versie: 02-08-2021 



Lunchen bij Nieuw-Westert 
De Rijks monumentale boerderij uit 1936 was compleet door het vuur 
verwoest in januari 2020. Gelukkig is het pand herbouwd waarbij de 
voorgevel in de oude staat hersteld is. Bij Nieuw Westert kunt u 
genieten van de natuur, de rust, de ruimte en natuurlijk van hun heerlijke 
gerechten. Gaat u mee voor een heerlijke lunch? 
Datum  vrijdag 3 september 
Tijden  vertrek: 12:00 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 8,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten lunch en consumpties 
 
Rijksmuseum Amsterdam 
We gaan dit prachtige gebouw midden in Amsterdam met een bezoek 
vereren. U kunt een paar uurtjes ronddwalen en misschien de 
Nachtwacht of de schilderijen van Johannes Vermeer bekijken. Of de 
verzameling Delfts Blauw, de poppenhuizen, Aziatische kunst en de vele 
andere mooie kunstwerken.  
Dit uitstapje is mogelijk gemaakt door een anonieme sponsor. 
Datum  zaterdag 4 september 
Tijden  vertrek: 12:00 uur   retour: eind van de middag 
Deelname  € 45,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en entree)  
Extra kosten consumpties  
Korting Als u in het bezit bent van een museumkaart of een 

BankGiro Loterij VIP-kaart betaalt u € 25,00 p.p. 
 
Rondleiding Afas stadion – AZ 
Een zeer enthousiaste AZ-kenner geeft een rondleiding door het 
stadion, waarbij de verschillende verdiepingen worden bezocht, waar tal 
van wetenswaardigheden over de club en het gebouw onthuld worden! 
Na deze rondleiding krijgt u een luxe belegde broodjeslunch 
aangeboden in het AZ Grand Café. 
Dit uitstapje is mogelijk gemaakt door een anonieme sponsor. 
Datum  dinsdag 7 september 
Tijden  vertrek: 10:15 uur   retour: na de lunch rond 13:00 uur 
Deelname € 30,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt, 

rondleiding, luxe belegde broodjeslunch, 2 broodjes p.p., 
gewone koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange) 

 
 
 
 



Lunchen bij Gasterij ‘t Woud 
Aan de rand van het duin, op de weg tussen Bergen en Egmond bevindt 
zich het unieke café restaurant Gasterij ‘t Woud. Binnen in is de sfeer 
warm en huiselijk met in het interieur veel maritieme accessoires van 
oude scheepswrakken en strandvondsten. Een klein museum op zich. 
Datum  donderdag 9 september 
Tijden  vertrek: 12:30 uur  retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 13,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 

Extra kosten lunch en consumpties 
 
Huys Auerhaen in Alkmaar 
Het herenhuis ‘Huys Auerhaen’ aan de Wilhelminalaan is gebouwd aan 
het eind van de 19e eeuw. Het interieur is een voorbeeld van de 
Nederlandse wooncultuur. In de keuken horen we een inleiding over o.a. 
de bewonersgeschiedenis en de collectie. Aansluitend gaan we de 
parterre en de bel-etage bezichtigen. U dient goed ter been te zijn. 
Datum  vrijdag 10 september 
Tijden  vertrek:  13:15 uur   retour:  loop van de middag 
Deelname € 18,00 p.p. (incl. vervoer v.a. Trefpunt, rondleiding, koffie/thee) 

Extra kosten consumpties 

 
Lunchen bij Johanna’s Hof 
Sinds 1933 ligt dit gezellige restaurant in het Noord-Hollands 
Duinreservaat. Bij mooi weer is het heerlijk om op het grote terras onder 
de bomen te genieten van een lekkere lunch.  
Datum  dinsdag 14 september 
Tijden  vertrek: 12:00 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname € 13,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten    lunch en consumpties 
 
‘Havens & Noordzee’ Rondvaart IJmuiden 
De tocht voert ons langs de visafslag, de reddingsboten, de 
vissersschepen, de Duitse duikbootbunker uit de Tweede Wereldoorlog 
en de nautische verkeerstoren. Verder gaat de tocht langs het 
Forteiland, de sluizen van IJmuiden, Hoogovens en de pieren, waarna we 
tenslotte bij de wijde Noordzee uitkomen. Bij gunstig weer varen we de 
Noordzee op, richting Zandvoort of Wijk aan Zee. De schipper geeft 
tijdens de vaart een toelichting over het reilen en zeilen in de havens.  
Datum  vrijdag 17 september 
Tijden  vertrek: 13:00 uur   retour: eind van de middag 
Deelname  € 32,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en rondvaart)   



Extra kosten consumpties  
 
Pompoen- en sfeermarkt 
Deze grandioze overdekte pompoen- en sfeermarkt in en rondom de 
kassen van Marlequi is een begrip in de wijde omtrek. In de ruim 60 
kramen in de kas ligt een keur aan spullen voor liefhebbers van Home & 
Garden. Er is live muziek en de druivenpluktuin is ook open. Uiteraard is 
er een zeer uitgebreid sortiment pompoenen en (fles)kalebassen. Proef 
(gratis) van de pompoensoep. Alles is overdekt, dus het weer is nooit 
spelbreker! 
Datum  zondag 19 september 
Tijden  vertrek: 13:00 uur   retour: eind van de middag 
Deelname  €17,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en entree) 
Extra kosten consumpties 
 
Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP) in IJmuiden 
Vlakbij de bouwlocatie van de grootste zeesluis ter wereld (500 x 70 x 
18 meter) bezoeken we het informatiecentrum. In de expositieruimte 
ligt het hele sluizencomplex op schaal aan uw voeten. De schaal is zó 
aangepast, dat u door de sluizen kunt lopen. Tijdens een rondleiding 
hoort u alles over de bouw van deze nieuwe sluis. Na de rondleiding 
drinken we kopje thee of koffie in het restaurant, waar we een prachtig 
uitzicht hebben op het sluizencomplex. 
Datum  dinsdag 21 september 
Tijden  vertrek: 13:00 uur   retour: eind van de middag 
Deelname  € 15,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en consumptie) 

Extra kosten overige consumpties 
 
Pannenkoek eten (of iets anders) in restaurant ‘De Witte Swaen’ 
Broek in Waterland is een oase van rust op een steenworp afstand van 
Amsterdam. De oude kern van Broek om het Havenrak bestaat uit 
deftige monumentale huizen. Hoofdzakelijk van hout en geschilderd in 
verschillende pasteltinten. ‘De Witte Swaen’ is gevestigd in een pand uit 
1596 en ligt 30 meter van de Havenrak. Vanaf 12 uur kun je er terecht 
voor gezelligheid, kleine en grote trek. Knus binnen. Of op het terras in 
het zonnetje. Met uitzicht op de deftige Broeker huizen. 
Datum  donderdag 23 september 
Tijden  vertrek: 11:00 uur  retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 19,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten eten en consumpties  

 



Visje eten in IJmuiden op de pier 
We gaan wederom 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 24 september 
Tijden  vertrek: 16:15 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 16,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)  
Extra kosten 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 29 september 
Tijden  vertrek: 10:00 uur   retour: eind van de ochtend  
Deelname  € 3,50 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en koffie/thee) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


