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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 

 

OKTOBER 2021 

Deze maand gaan we naar……. 
 
  Zuiderzeemuseum  Lunch bij restaurant ‘Krelis’ 

 
 Kunsttuin ‘Nederlands 
Kremlin’ in Winkel 
 

  Lunch bij ‘Loetje’ aan ’t IJ 
 

 Zonnetrein Schoorl 
 

 Rondrit door de Schermer 
 

 A’dam Look Out   Visje eten in IJmuiden 
 

 Lunch bij restaurant  
‘De Oude Keuken’ in Castricum 

  Lunch in ‘De Kosterij’ in 
Middenbeemster 

  Museum van de 20e eeuw  Zandvoorts Museum 
 

 Kringloopwinkels Alkmaar 
 

 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.  
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Zuiderzeemuseum in Enkhuizen 
In 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af van de Waddenzee en kreeg 
het nieuwe binnenmeer de naam ‘IJsselmeer’. Het gedeelte buiten de 
dijk hoort sindsdien bij de Waddenzee. Het Zuiderzeemuseum richt zich 
op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van het IJsselmeer-gebied. 
De thema’s water, ambachten en gemeenschappen staan hierbij 
centraal. Het buitenmuseum met zijn historische gebouwen en het 
binnen museum met zijn thematische tentoonstellingen brengen samen 
dit verhaal in beeld. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving 
spelen hierin een belangrijke rol. 
Datum  vrijdag 1 oktober 
Tijden  vertrek: 10:00 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 40,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en entree) 
Korting  als u in het bezit bent van een Museumkaart betaalt u  

€ 22,00 p.p. 
Extra kosten eventuele lunch en consumpties 
 
Kunsttuin ‘Nederlands Kremlin’ in Winkel 
Misschien bent u er wel eens langs gereden, zag u grote bouwwerken in 
prachtige kleuren en vroeg u zich af, wat is dat allemaal? Tijdens een 
rondleiding hoort u alles over deze bijzondere bouwwerken, 
geïnspireerd door de Italiaanse en Russische barok en gebouwd door 
één man. Even de kasteelachtige toegangspoort door en u bevindt zich 
in een andere wereld! 
Datum  zaterdag 2 oktober 
Tijden  vertrek: 11:30 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 26,50 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo, entree) 

Extra kosten eventuele lunch en 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 te 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 3 oktober 
Tijden  vertrek: 11:30 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 30,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo, deelname) 

Extra kosten consumpties 
 



A’dam Look Out 
Vanaf een observatiedek (in het vroegere Shell gebouw) heeft u een 
ongeëvenaard panoramisch uitzicht over Amsterdam. U ziet het 
historisch centrum van de stad, de dynamische haven en de beroemde 
grachten en nog veel meer. In de 360° Panorama skybar/restaurant kunt 
u op de 20e verdieping een kopje koffie of thee drinken.     
Datum  dinsdag 5 oktober 
Tijden  vertrek: 13:00 uur   retour: eind van de middag 
Deelname  € 33,00 p.p. (incl. vervoer vanaf Trefpunt en entree) 
Extra kosten consumpties 
 
 
Lunchen bij restaurant ‘De Oude Keuken’ in Castricum 
Stichting De Oude Keuken exploiteert al jaren succesvol een sfeervol 
restaurant op het landgoed van Duin & Bosch in Castricum. Dit wordt 
onder andere gerund door medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hier gaan wij genieten van een lekkere lunch. 
Datum  donderdag 7 oktober 
Tijden  vertrek: 12:00 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 9,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten lunch en consumpties 
 
 
‘Museum van de 20e Eeuw’ in Hoorn 
Het Museum van de 20e Eeuw vertelt aan de hand van honderden 
voorwerpen en tientallen interieurs over het leven in de vorige eeuw. 
Hoe woonden onze (groot)ouders? Met welk speelgoed speelden 
kinderen? Wat voor winkels waren er? Hoe werd gekookt? Wat deed 
men in de vrije tijd? Wat was er op radio of televisie te beleven? Op dit 
soort vragen krijg je in dit nostalgische museum antwoorden. 
Datum  dinsdag 12 oktober 
Tijden  vertrek: 13:00 uur   retour: eind van de middag 
Deelname  € 31,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en entree) 
Korting  als u in het bezit bent van een Museumkaart betaalt u  

€ 21,00 p.p. 
Extra kosten consumpties 
 
 
 
 
 



Kringloopwinkels in Alkmaar 
Lekker snuffelen in de kringloopwinkels en kijken of er nog iets van uw 
gading bij zit. In overleg drinken we samen nog een kopje koffie of thee 
op de terugweg. 
Datum  vrijdag 15 oktober 
Tijden  vertrek: 13:30 uur   retour: eind van de middag 
Deelname  € 11,00 p.p. (inclusief vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten eventuele consumpties 
 
Lunchen bij restaurant ‘Krelis’ in Uitgeest 
Het restaurant is gelegen op erfgoedpark De Hoop, tussen het 
Uitgeestermeer en Zwaansmeer. Een unieke plek midden in de natuur en 
slechts vijf minuten vanaf snelweg A9.  
Datum  zaterdag 16 oktober 
Tijden  vertrek: 11:30 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 14,50 p.p. (incl. haal- en brengservice in Heiloo) 
Extra kosten lunch en consumpties 
 
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  dinsdag 19 oktober 
Tijden  vertrek:  11:30 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 17,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten lunch en consumpties 
 
Rondrit door de Schermer en lunch in Driehuizen 
Deze middag gaan we beide polders verkennen en genieten van de 
prachtige natuur, de dijkjes, de molens en de leuke plaatsjes. Wilt u 
graag een bepaald gedeelte van deze polders weer eens zien, laat het 
ons van te voren weten! De chauffeur houdt daar graag rekening mee.  
Datum  donderdag 21 oktober 
Tijden  vertrek: 10:30 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 20,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en rondrit) 
Extra kosten lunch 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 22 oktober 
Tijden  vertrek: 16:15 uur   retour: begin van de avond 
Deelname  € 16,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)  
Extra kosten eten en consumpties  

 
 

Lunch in winkel/lunchroom ‘De Kosterij’ in Middenbeemster 
In een prachtig monumentaal pand in hartje Middenbeemster is deze 
lunchroom gevestigd. Er worden lokale versproducten gebruikt.  
‘De Kosterij’ is onderdeel van dagbesteding ‘Breidablick’. 
Datum  dinsdag 26 oktober 
Tijden  vertrek:  12:00 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 15,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten lunch 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 27 oktober 
Tijden  vertrek: 10:00 uur   retour: eind van de ochtend  
Deelname  € 3,50 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en koffie/thee) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zandvoorts Museum 
Het Zandvoorts Museum beheert het erfgoed van de gemeente 
Zandvoort. Zoals ieder jaar besteed het museum ook in 2021 aandacht 
aan de (Historische) Grand Prix.  Daarnaast bevinden zich opmerkelijke 
en historische voorwerpen in de vitrines van de Wonderkamer. Ook zijn 
er 2 stijlkamers te bezichtigen en kunt u het verhaal lezen van Simon 
Paap, de kleinste mens ter wereld. U gaat ook naar het Raadhuis (op 
loopafstand), daar is een mooie tijdelijk tentoonstelling van een unieke 
mix van een verzameling geluidsdragers, autosport, circuit Zandvoort en 
de historie van het Raadhuis. 
Datum  vrijdag 29 oktober 
Tijden  vertrek:  13:00 uur   retour: eind van de middag 
Deelname  € 34,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Korting  als u in het bezit bent van een Museumkaart betaalt u  

€ 26,50 p.p. 
Extra kosten consumpties 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


