
Gezelschapsbank 

De Gezelschapsbank is een leuke en gemakkelijke manier om nieuwe mensen 
te ontmoeten. Voor iedereen vanaf 55 jaar die gezelligheid zoekt en met 

anderen op vriendschappelijke basis activiteiten wil ondernemen. 
Iedereen vanaf 55 jaar kan lid worden van de Gezelschapsbank.  

Het lidmaatschap kost € 17,50 per jaar (2018). 

In een persoonlijk gesprek kunt u zich bij de Gezelschapsbank inschrijven. In 
dit gesprek worden uw wensen besproken over de persoon met wie u iets 

samen zou willen ondernemen. Ook kunt u aangeven wat u samen wilt gaan 
doen (bijvoorbeeld naar de film of samen winkelen). 

Voor meer informatie kunt u ons bellen en vragen naar Claudia Spit, 
coördinator Gezelschapsbank, telefoon 533 12 97 of via c.spit@welzijnheiloo.nl 

 

Fietsen  

Er zijn diverse fietsgroepen die op verschillende dagen en verschillende 

afstanden vanaf het Trefpunt in Heiloo met elkaar fietsen. Steeds een andere 
route rondom Heiloo. Tussendoor wordt er een gelegenheid gezocht om met 

elkaar een kopje koffie te drinken. 
 

Dinsdag vertrek om 10.30 uur vanaf het Trefpunt, afstand circa 20 km 
  Deze groep fietst wekelijks. 

 

Woensdag vertrek om 13.30 uur vanaf het Trefpunt, afstand circa 25 km 
  Deze groep fietst wekelijks. 

 
Donderdag  Vertrek en afstand wekelijks afhankelijk van weer en in overleg   

met elkaar. 
 

Vrijdag vertrek om 13.30 uur vanaf het Trefpunt, afstand ca. 25 km 
  Deze groep fietst wekelijks. 

 

 

 

Koffieklets in Heiloo 

Onder auspiciën van de Gezelschapsbank vindt er de derde vrijdag van de 
maand een koffieklets plaats in Heiloo. U kunt samen met anderen een kopje 

koffie, thee of iets anders drinken. Consumpties voor eigen rekening. 
Dag/tijd vrijdag vanaf 15.00 uur 

 

 
Data 2018: 21 september, 19 oktober, 16 november, 21 december 

 
Locatie: Teesti Heiloo  

 

  

 



Museumgroep 

Om de vijf weken, op woensdagmiddag, bezoekt de Gezelschapsbank een 
museum ergens in Nederland. Eventueel gevolgd door een etentje met elkaar. 

Opgave  Annemieke Snel, telefoon 533 75 65 of a.snel@quicknet.nl 
 

Het (verdere) programma voor 2018 

 
12.09.18 Westfries Museum, Hoorn (Lage Landen) 

10.10.18 Militair Museum, Soest (Willem) 
07.11.18 Museum van Egmond (Roeland Koning en de Derpers) 

12.12.18 (uiteraard niet 05.12) Catharijne Convent, Utrecht 
 

 

Wandelen 

Er zijn diverse wandelgroepen die op verschillende dagen en verschillende 

afstanden wandelen.  
Opgave Claudia Spit, coördinator Gezelschapsbank, telefoon 533 12 97  

 

Samen eten  

Regelmatig worden er in verschillende restaurants in Heiloo en omgeving 
gezellige etentjes georganiseerd. Daarnaast zijn er ook groepjes die  

afwisselend bij elkaar thuis koken en eten. Informeer voor de mogelijkheden. 
 

Samen naar de Film 

De cinescoop start vanaf komend seizoen met film op dinsdagmiddag 14 uur.  

Wie heeft er zin om met een groepje maandelijks naar een leuke film in de 
beun te gaan ? 

 

mailto:a.snel@quicknet.nl

