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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. 
 
 

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

DECEMBER 2021 

Deze maand gaan we naar……. 
 
  Landgoed Duin & Kruidberg   Vue Alkmaar: ‘Eiffel’   

  Restaurant Krelis (Uitgeest)  Orchideeën Hoeve (Luttelgeest)   

 Tuincentrum De Boet   Restaurant Nr. 7 (Alkmaar)   

 Tuincentrum Osdorp (Amsterdam)   Van der Valk (Akersloot)   

  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: 16-11-2021 

Covid-19 regels 

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

Ook wordt u verzocht een coronatoegangsbewijs 
(QR-code 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.  
 



Lunch op Landgoed Duin en Kruidberg 
In de adembenemende natuur van het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland ligt het schitterende Landgoed Duin & 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, waar gaan we lunchen. 
Coronatoegangsbewijs (QR-code in de CoronaCheck app op uw 
smartphone) of een papieren coronatoegangsbewijs met QR-code verplicht! 
Datum  donderdag 2 december 
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 
 
 
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.  
Coronatoegangsbewijs (QR-code in de CoronaCheck app op uw 
smartphone) of een papieren coronatoegangsbewijs met QR-code verplicht! 
Datum  vrijdag 3 december 
Tijden  vertrek: 12:15 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 11,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten lunch en 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. 
Coronatoegangsbewijs (QR-code in de CoronaCheck app op uw 
smartphone) of een papieren coronatoegangsbewijs met QR-code verplicht! 
Datum  dinsdag 7 december 
Tijden  vertrek:  13:00 uur    retour: eind van de middag 
Deelname  € 13,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt) 
Extra kosten eventuele consumpties 

 

 



Tuincentrum Osdorp Amsterdam 
In de grootste kerstshow van Amsterdam vind je dit jaar een combinatie 
van klassieke en moderne kerstthema’s die weer rijkelijk zijn uitgestald. 
In vijf verschillende kerstthema’s neemt Tuincentrum Osdorp je mee, 
van Warm Glow en Magical Love naar Stylish Nature  en Christmas 
Classics om vervolgens af te sluiten met Bright Luxury!  
Coronatoegangsbewijs (QR-code in de CoronaCheck app op uw 
smartphone) of een papieren coronatoegangsbewijs met QR-code verplicht! 
Datum  donderdag 9 december 
Tijden  vertrek:11:00 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 17,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt)  
Extra kosten eten en consumpties 
 
 
Vue Alkmaar: ‘Eiffel’ 
Een romantisch en waargebeurd verhaal over de liefde tussen twee 
mensen die de skyline van Parijs voor altijd heeft veranderd. Na het 
succesvol afronden van de bouw aan het Vrijheidsbeeld ligt de wereld 
aan de voeten van ingenieur Gustave Eiffel. De Franse overheid vraagt 
hem om een spectaculair nieuw ontwerp te maken voor de 
Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. Eiffel houdt zich echter liever 
bezig met een ander project.  
Alles verandert wanneer zijn pad kruist met de grote liefde uit zijn 
verleden. De lang verloren en verboden passie tussen de twee inspireert 
Eiffel om de wereldberoemde Eiffel toren te ontwerpen.  
Coronatoegangsbewijs (QR-code in de CoronaCheck app op uw 
smartphone) of een papieren coronatoegangsbewijs met QR-code verplicht! 
Datum  dinsdag 14 december 
Tijden  vertrek: 13:00 uur   retour: eind van de middag 
Deelname  € 12,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en entree) 
Extra kosten consumpties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kerst op de Orchideeën Hoeve 
In december komen op de Orchideeën Hoeve winterse dromen tot leven 
in een sprookjesachtig decor van talloze bloemen, planten en dieren. 
Duizenden twinkelende lichtjes en een gezellige kerstmarkt.  
Om 17:00 uur komen de kerstelfjes tevoorschijn om duizenden kaarsjes 
en lampjes te ontsteken in het park. Volg de prachtige routes door het 
park. Door kilometers kerstverlichting en prachtige fonteinen lijkt het 
park uit een sprookjesboek geslopen. Ook is er een optreden van een 
koor. Natuurlijk is er een restaurant om even bij te komen van alle 
indrukken! 
Coronatoegangsbewijs (QR-code in de CoronaCheck app op uw 
smartphone) of een papieren coronatoegangsbewijs met QR-code verplicht! 
Datum  donderdag 16 december  
Tijden  vertrek: 13:30 uur   retour: in de loop van de avond 
Deelname  € 37,50 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en entree) 
Extra kosten eten en consumpties 
 
 
Lunchen bij restaurant Nr. 7 in Alkmaar 
3-gangenlunch en 'thee-theater’ 
Kom genieten bij Restaurant Nr. 7! Dit unieke restaurant biedt jongeren 
van het Speciaal Voortgezet Onderwijs de kans om ervaring op te doen 
in de horeca. U maakt hier kennis met tea pairing: het combineren van 
thee met lekkere gerechten. U geniet van een luxe 3-gangenlunch 
waarbij u bij elke gang een andere thee proeft. De verrassende 
theesmaken zijn zorgvuldig geselecteerd en de thee wordt geserveerd in 
unieke tea makers. Beleef een geweldige middag uit!  
U krijgt een salade met groenten van de markt in combinatie met witte 
thee champagne/cassis, daarna een wrap met roerei en gerookte zalm  
met Lady Earl Grey en als afsluiter appeltaart gemaakt van de appels uit 
de tuin van juf Lorna in combinatie met verse muntthee. Liever geen 
thee? Dan is koffie of fris ook mogelijk.  
Coronatoegangsbewijs (QR-code in de CoronaCheck app op uw 
smartphone) of een papieren coronatoegangsbewijs met QR-code verplicht! 
Datum  vrijdag 17 december 
Tijden  vertrek: 12:30 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 16,00 p.p. (incl. lunch, thee en vervoer  
                                    vanaf het Trefpunt) 
 
 
 



Lunchen bij Van der Valk in Akersloot 
In het restaurant, helemaal in de kerstsfeer, gaan we genieten van een 
heerlijke lunch. U kunt bestellen van een uitgebreide kaart. 
Coronatoegangsbewijs (QR-code in de CoronaCheck app op uw 
smartphone) of een papieren coronatoegangsbewijs met QR-code verplicht! 
Datum  dinsdag 21 december 
Tijden  vertrek: 12:15 uur   retour: in de loop van de middag 
Deelname  € 11,00 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. 
Coronatoegangsbewijs (QR-code in de CoronaCheck app op uw 
smartphone) of een papieren coronatoegangsbewijs met QR-code verplicht! 
Datum  woensdag 29 december 
Tijden  vertrek: 10:00 uur   retour: eind van de ochtend  
Deelname  € 3,50 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en koffie/thee) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 
 
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


