Voor wie en door wie?
Stichting Trefpunt Heiloo
biedt vele activiteiten aan.
Met de Trefpunt Express
kunt u samen met anderen
op stap.

PROGRAMMA
TREFPUNT
EXPRESS

NOVEMBER 2021

Deze maand gaan we naar…….


Vue Alkmaar: ‘The Father’

Zandsculpturenfestijn
In Garderen
 Visje eten in restaurant
‘De Meerplaats’ in IJmuiden
 Theater De Vest:
‘Simone Kleinsma’
 Rondleiding gevangenis in
Alkmaar
 Nieuwe kringloopwinkel in
Heemskerk
 Naar De Rijp, bezoek
raadhuis


 Vue

Alkmaar: ‘Slag om de
Schelde’
 SHIP IJmuiden
Lunchen in restaurant
Boschbeek in Santpoort-Zuid
 Bieb Express
Theater De Vest:
Koffieconcert
 Tuincentrum De Boet in
Hoogwoud


Covid-19 regels
 U wordt verzocht in de auto een mondkapje te dragen
(s.v.p. zelf meenemen).

Loetje

Kosten
Bij elk uitstapje staat
vermeld wat de kosten zijn.
Eventuele consumpties en
lunches/ diners zijn voor
eigen rekening, tenzij
anders vermeld.
Betaling
U betaalt per automatische
incassomachtiging. Alleen
de uitstapjes waar u aan
deelneemt, zullen
geïncasseerd worden.



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.



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).

Ook wordt u verzocht een coronatoegangsbewijs (QRcode in de CoronaCheck app op uw smartphone) of een
papieren coronatoegangsbewijs met QR-code (door uzelf
aan te vragen) altijd mee te nemen. Restaurants etc. zijn
verplicht dit bewijs voordat u binnenkomt, te checken.

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
U kunt op werkdagen
bellen met (072) 533 12 97
of een mail sturen naar
info@trefpuntheiloo.nl

versie: 26-10-2021

Vue Alkmaar: ‘The Father’
‘The Father’ is een fascinerend portret van een man die zijn grip op de
realiteit aan het verliezen is. De briljante vertolking van Anthony
Hopkins laat je geen moment los. Olivia Colman als zijn dochter Anne,
maakt zowel haar onmacht als haar liefde tastbaar. Anne zoekt
opnieuw een verzorgster voor haar dementerende vader Anthony, die
steeds weer alle hulp afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor hem
gezorgd wordt wanneer zij er niet is. Voor Anthony is niet meer
duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. We beleven het
verhaal door zijn ogen en voelen zijn verwarring. Zijn vertrouwde
omgeving blijkt niet meer zo vertrouwd.
Datum
dinsdag 2 november
Tijden
vertrek: 13:15 uur retour: eind van de middag
Deelname
€ 12,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt, entree en
kopje koffie met wat lekkers)
Extra kosten
eventuele extra consumpties
Zandsculpturenfestijn in Garderen
Tijdens deze editie van ’t Veluws Zandsculpturenfestijn ga je terug in de
tijd van de Tweede Wereldoorlog waarbij alles is aangekleed in de stijl
van toen. Van de muziek, tot alle decoraties, je waant je echt in de
oorlogsjaren. Naast belangrijke veldslagen uit de Tweede
Wereldoorlog, zoals de ‘Slag om Arnhem’ en ‘D-Day’, komen ook de
bevrijding, het leven van Anne Frank, onze verzetshelden, de
spotprenten, Radio Oranje en het Koningshuis volop aan bod. Tevens
ga je interessante weetjes terugzien. Want… er zijn vast nog dingen die
je verrassend genoeg niet wist over de Tweede Wereldoorlog. Ook is
er een unieke expositie over het dagelijkse leven in de oorlogsjaren.
Datum
donderdag 4 november
Tijden
vertrek: 09:30 uur retour: eind van de middag
Deelname
€ 49,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en entree)
Extra kosten
eventuele lunch en consumpties
Visje eten in restaurant ‘De Meerplaats’ in IJmuiden
Restaurant ‘De Meerplaats’ ligt pal aan de gezellige vissershaven van
IJmuiden, het visrestaurant met een passie voor vis.
De vis komt dan ook dagvers, rechtstreeks van de afslag.
Datum
vrijdag 5 november
Tijden
vertrek: 12:00 uur retour: in de loop van de middag
Deelname
€ 16,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)
Extra kosten
eten en consumpties

Theater De Vest: Simone Kleinsma
Simone Kleinsma is terug in de theaters met haar nieuwe theatervoorstelling ‘VERDER’. Ze vertelt hierin haar persoonlijke verhaal over
de afgelopen jaren, waarin ze heeft moeten ontdekken hoe het is om
alleen verder te gaan. Om een nieuw begin te maken zul je eerst
moeten opruimen, je moet durven weggooien, zodat je iets kan
overhouden wat het begin kan zijn van iets nieuws. Simone neemt je
mee in haar verhaal waarbij uiteraard muziek een grote rol speelt. Met
zowel bestaand als speciaal voor haar nieuw geschreven repertoire.
Datum
zondag 7 november
Tijden
vertrek: 13:30 uur retour: eind van de middag
Deelname
€ 43,00 p.p. (incl. haal- en brengservice in Heiloo en entree)
Extra kosten
eventuele consumpties
Rondleiding Gevangenis in Alkmaar
Aan de rand van het Alkmaarder Hout, naast de Joodse begraafplaats
aan de Westerweg werd in 1884 een "Penitentiaire Inrichting"
gebouwd. Deze Penitentiaire inrichting staat bij de meeste Alkmaarders
bekend als de ‘Schutterswei’, maar die naam kreeg het pas in 1950.
Beroemde bewoners van ‘Schutterswei’ zijn Willem Holleeder, Pistolen
Paultje en meester ontsnapper Stanley Hills. Tijdens de rondleiding
nemen wij u mee in de geschiedenis van ‘Schutterswei’.
Datum
dinsdag 9 november
Tijden
vertrek: 13:30 uur retour: eind van de middag
Deelname
€ 13,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en rondleiding)
Extra kosten
consumpties
Kringloopwinkel RataPlan in Heemskerk
Lekker snuffelen in deze nieuwe kringloopwinkel en kijken of er nog
iets van uw gading bij zit. In overleg drinken we samen nog een kopje
koffie of thee in de koffiecorner.
Datum
donderdag 11 november
Tijden
vertrek: 13:00 uur retour: eind van de middag
Deelname
€ 9,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)
Extra kosten
consumpties

Naar De Rijp met een bezoek aan het Raadhuis
In het midden van het oude centrum van De Rijp vindt u Raadhuis
De Rijp. Een uniek gebouw, ontworpen door niemand minder dan Jan
Adriaanszoon Leeghwater (de beroemde waterbouwkundige), met rijke
gevels versierd en met een raadszaal die sinds de 16-de eeuw de tand
des tijds heeft doorstaan. U krijgt een korte film te zien en daarna volgt
u een rondleiding door de grote kerk met geweldige gebrandschilderde
ramen. Afsluitend gaan we nog iets drinken bij restaurant ‘Wapen van
Munster’.
Datum
vrijdag 12 november
Tijden
vertrek: 13:15 uur retour: eind van de middag
Deelname
€ 29,00 p.p. (inclusief vervoer vanaf het Trefpunt,
rondleiding en kopje koffie of thee bij de film)
Extra kosten
overige consumpties
Vue Alkmaar: ‘Slag om de Schelde’
Centraal in de film staat de ‘De Slag om de Schelde’ die in het najaar van
1944 plaatsvond in Zeeland en West-Brabant en waarbij meer dan
10.000 personen het leven lieten. Deze slag, die beslissend was voor
het verloop van de Tweede Wereldoorlog en staat bekend als één van
de belangrijkste en heftigste veldslagen in West-Europa. De film vertelt
het verhaal van drie jonge personages die ieder op hun eigen manier
met oorlog en vrijheid omgaan.
Datum
dinsdag 16 november
Tijden
vertrek: 13:15 uur retour: eind van de middag
Deelname
€ 12,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt, entree en
kopje koffie met wat lekkers)
Extra kosten
eventuele lunch en 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. Voor de rondleiding
lunchen wij in het restaurant met uitzicht op het sluis- en havengebied.
Tijdens de rondleiding hoort u alles over de bouw van deze nieuwe
sluis. Na de rondleiding krijgt u nog een kopje thee of koffie
aangeboden.
Datum
vrijdag 19 november
Tijden
vertrek: 12:15 uur retour: in de loop van de middag
Deelname
€ 20,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en entree)

Extra kosten
lunch en consumpties
Lunchen bij restaurant Boschbeek in Santpoort-Zuid
Heerlijk genieten in een bosrijke omgeving met een prachtige ambiance
dat vindt u bij restaurant Boschbeek in Santpoort-Zuid.
Als u aan komt waant u zich in een andere omgeving met rust en
uitzicht over een grote vijver met water fontein. Het gebouw, ook wel
't Chalet genoemd dateert uit 1839 en heeft in der loop der tijd
verschillende bestemmingen gehad. De laatste drie decennia is het
bekend als restaurant.
Datum
dinsdag 23 november
Tijden
vertrek: 12:00 uur retour: in de loop van de middag
Deelname
€ 18,00 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 24 november
Tijden
vertrek: 10:00 uur retour: eind van de ochtend
Deelname
€ 3,50 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en koffie/thee)
Theater De Vest: Koffieconcert
Het jonge ‘Maat Saxophone Quartet’ deinst nergens voor terug. Het
geheel uit Portugezen bestaande maar in Nederland residerende viertal
durft het saxofoonrepertoire te verrijken met gewaagde transcripties
van werken voor strijkkwartet als Weberns Langsamer Satz en Bartóks
veeleisende Eerste strijkkwartet. Met hun enerverende en gelaagde
spel maken de leerlingen van Arno Bornkamp duidelijk dat ook de
studie aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie zijn vruchten
afwerpt. Bovendien maken deze winnaars van de Prémio Jovens
Músicos (2018) en de International Storioni Competition (2019) met
een speciaal voor het kwartet geschreven werk van Ramin Amin
Tafreshi duidelijk dat ze de jonge componisten een warm hart
toedragen.
Datum
zondag 28 november
Tijden
vertrek: 11:00 uur retour: in de loop van de middag

Deelname
Extra kosten

€ 30,50 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en entree)
eventuele consumpties

Tuincentrum De Boet in Hoogwoud
Tuincentrum 'De Boet' heeft, zoals elk jaar, een schitterende
kerstshow. Het is ongelooflijk hoeveel er te zien is.
In het Tuin Café van 'De Boet' gaan we even uitrusten en genieten van
een kopje koffie.
Datum
dinsdag 30 november
Tijden
vertrek: ‘s middags
retour: eind van de middag
Deelname
€ 13,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)
Extra kosten
eventuele consumpties

