
 

 

  

 

Programma Trefpunt Express 

OKTOBER  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. 
 
 

 

4-GANGEN DINER IN VOLENDAM 

vrijdag 23 oktober 

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).   

____________________________________________________________________ 

Zandsculpturenfestijn in Garderen 
We gaan een bezoek brengen aan Europa’s mooiste zandsculpturenpark in het 
Veluwse Garderen. Het thema van dit seizoen is ’75 jaar bevrijding’. Tijdens 
deze reis door een wereld van zand wordt u in iedere ruimte weer blij verrast.  
Datum  donderdag 1 oktober 
Tijden  vertrek: 10:00 uur  retour: eind van de middag 
Deelname  € 30,00 (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en entree) 
Extra kosten  lunch 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, dan kunt u 
kiezen uit koffie of thee). 
Datum  dinsdag 6 oktober 
Tijden  vertrek: 11:00 uur  retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 33,00 (incl. vervoer vanaf het Trefpunt, entree en lunch) 
Extra kosten  eventuele extra consumpties 
 
Beeldentuin Nic Jonk 
De beeldentuin in Grootschermer is gelegen in het nog ongerepte Noord-
Hollandse 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 8 oktober 
Tijden  vertrek: 13:00 uur  retour: eind van de middag 
Deelname € 17,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt, koffie/thee en 

Schermer koek)  
Extra kosten  eventuele extra consumpties  

 



 

Visje eten in IJmuiden 
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  nog niet bekend 
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 
 
Vlindorado in Waarland 
Ontdek de kleurrijke wereld van het tropisch regenwoud. Laat u verrassen 
door de bijzondere kleurenpracht in het vlinder- en vogelparadijs. Naast de 
vlindertuin, waar wekelijks 500 tot 800 vlinderpoppen uit Costa Rica, 
Filipijnen en Maleisië aankomen, is er ook nog een grote inloop volière in de 
vlindertuin met prachtige (sub) tropische vogels waar u heerlijk doorheen kunt 
wandelen en van dicht bij de vogels kunt bewonderden zoals bijvoorbeeld de 
groene ara sari. 
Datum  dinsdag 13 oktober 
Tijden  vertrek: 13.30 uur  retour: eind van de middag 
Deelname  € 21,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en entree) 
Extra kosten  consumpties 
 
Met de ‘Verhalen Express’ naar bibliotheek Heiloo 
Bibliotheek Heiloo is sinds enige tijd 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 praatplaten uit de jaren ’60 
en 70’, muziek van vroeger, kinderliedjes en tv-herinneringen.  
Onder het genot van koffie of thee gaan we graag met u in gesprek over deze 
onderwerpen. 
Datum  woensdag 14 oktober 
Tijden  vertrek: 10:30 uur retour:  retour: ca. 11:30 uur 
Deelname  € 3,50 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en koffie/thee) 
 
Dineren bij restaurant Pieterman in Volendam 
Verzeker uzelf van een ‘genietmoment’ met een 4-gangen diner naar keuze 
aan het Marinapark te Volendam met uitzicht op de jachthaven.  
Tijdens dit 4-gangen diner heeft u de keuze uit maar liefst 29 gerechten. 
Datum  vrijdag 23 oktober 
Tijden  vertrek: 15:00 uur  retour: in de loop van de avond 
Deelname  € 35,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en 4-gangen diner) 

Extra kosten  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 27 oktober 
Tijden  vertrek:  11:30 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 16,00 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 28 oktober 
Tijden  vertrek: 10:00 uur   retour: eind van de ochtend  
Deelname  € 3,50 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en koffie/thee) 
 
Lunchen in restaurant ‘Het Ruiterhuys’ 
Restaurant Het Ruiterhuys in Castricum is een landelijk restaurant waar u aan 
het juiste adres bent om Gewoon even Gastvrij te Genieten. Wij gaan lekker 
lunchen in een warme, landelijke sfeer.  
Datum  donderdag 29 oktober 
Tijden  vertrek: 12:15 uur  retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 9,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten lunch en consumpties 
 
Grand Café Rosa Spier Huis 
- Mensen, muziek en mooie verhalen bij Tineke de Nooij  - 
Met veel succes heeft Tineke sinds september 2010 haar eigen radioshow bij 
MAX op NPO Radio 5. In de afgelopen jaren is de luisterdichtheid flink 
gegroeid en heeft Tineke een hoop grote artiesten mogen ontvangen in de 
studio. Een keer in de maand wordt deze radioshow live uitgezonden vanuit 
het Rosa Spier Huis in Laren. Het is nog niet bekend welke gasten zij zaterdag 
31 oktober gaat ontvangen. Maar Tineke trakteert u op de beste muziek van 
toen en ontdekkingen van nu. Belangrijk zijn ook de gesprekken met de 
luisteraars. Tineke is altijd benieuwd hoe haar luisteraars over de meest 
uiteenlopende onderwerpen denken. Geef u nu alvast op en laat u verrassen! 
Datum  zaterdag 31 oktober 


