Programma Trefpunt Express
Januari 2019

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.

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.

Telefoon: (072) 533 12 97

Spelregels



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 de
deelnemersbijdrage aan u
doorberekend.



Deelnemersbijdrage,
vertrek- en
aankomsttijden zijn onder
voorbehoud.
versie: 10-12-2018

Mail: info@trefpuntheiloo.nl

Uitgelicht
Huys Auerhaen vrijdag 18 januari

Cineworld Beverwijk
Naar de film als het niet te druk is. Herontdek de magie van het witte doek
en laat u in ontspannen sfeer meeslepen door de verhalen, de sfeer, de
muziek en de acteurs van speciaal voor u geselecteerde topfilms!
We starten met een kopje koffie/thee en een plakje cake. Welke film we
gaan zien is een verrassing.
Datum
dinsdag 8 januari
Tijden
vertrek: 13.00 uur retour: eind van de middag
Deelname
€ 18,00 p.p. (incl. vervoer vanaf Trefpunt, koffie/thee,
cake)
Extra kosten
consumpties
Lunch in ‘Gasterij Nieuw Westert’
Het is een verborgen pareltje! Op de grens van Egmond-Binnen en het
Noord-Hollands Duinreservaat ligt ‘Gasterij Nieuw Westert’.
Een monumentale duinboerderij met een verhaal dat teruggaat tot de 17e
eeuw. Er is een uitgebreide lunchkaart met veel verse streekproducten.
Dat wordt dus genieten!
Datum
donderdag 10 januari
Tijden
vertrek: 12.30 uur retour: rond 14.00/14.30 uur
Deelname
€ 9,00 p.p.(incl. vervoer vanaf het Trefpunt)
Extra kosten
lunch en consumpties
Nieuwjaarsconcert André Rieu in Vue Alkmaar
De koning van de wals, André Rieu, brengt miljoenen fans over de hele
wereld zijn Nieuwjaarsconcert, live opgenomen in de prachtige Town Hall
in Sydney, Australië. Met shownummers, klassieke muziek en veel
feestplezier belooft het een onvergetelijke start van het nieuwe jaar te
worden!
Datum
zondag 13 januari
Tijden
vertrek rond 14.15 uur retour: rond 18.00 uur
Deelname
€ 23,00 p.p. (incl. haal- en brengservice in Heiloo)
Extra kosten
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. Tijdens een rondleiding hoort u alles over
de bouw van deze nieuwe sluis. Na de rondleiding drinken we kopje thee of
koffie in het restaurant, waar we een prachtig uitzicht hebben op het
sluizencomplex.
Datum
dinsdag 15 januari
Tijden
vertrek: 13.00 uur retour: in de loop van de middag
Deelname
€ 15,50 p.p. (incl. vervoer vanaf Trefpunt en consumptie)
Extra kosten
consumpties

Winkelen in winkelcentrum ’t Loo
U kunt rustig door het winkelcentrum lopen en op uw gemak lekker
rondkijken. We halen u op en brengen u weer thuis. Gezamenlijk drinken
we bij Brasserie Veldt een kopje koffie of thee en natuurlijk kunt u daar
een heerlijk gebakje bij bestellen!
Datum
donderdag 17 januari
Tijden
vertrek: rond 10.00 uur retour: eind van de ochtend
Deelname
€ 5,50 p.p. (incl. haal- en brengservice in Heiloo)
Extra kosten
consumpties
High Tea in ‘De Zilte Zoen’ in Bergen aan Zee
Deze High Tea bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit twee
heerlijke soepjes. Het tweede deel is een etagère met allerlei hartige en
zoete hapjes. Er wordt thee geserveerd, maar een kopje koffie is uiteraard
ook mogelijk. Omdat een High Tea meestal bestaat uit veel hapjes is er
afgesproken om de hoeveelheid wat te verminderen.
Datum
donderdag 17 januari
Tijden
vertrek: 12.30 uur retour: in de middag
Deelname
€ 25,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt en High Tea)
Extra kosten
eventuele andere consumpties
Huys Auerhaen Alkmaar
Het herenhuis ‘Huys Auerhaen’ aan de Wilheminalaan is gebouwd aan het
eind van de 19e eeuw. Het interieur is een voorbeeld van de Nederlandse
wooncultuur. In de keuken horen we een inleiding over o.a. de
bewonersgeschiedenis en de collectie. Aansluitend gaan we de parterre en
de bel-etage bezichtigen. U dient goed ter been te zijn.
Datum
vrijdag 18 januari
Tijden
vertrek: 14.00 uur retour: eind van de middag
Deelname
€ 14,00 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt, rondleiding,
koffie/thee met een koekje)
Extra kosten
consumpties
Beatles Museum Alkmaar
Jong of oud, wie kent de Beatles niet? In dit museum vindt u de grootste
privécollectie over de populaire groep uit de jaren ’60-70. U ziet een
uitstalling van unieke items van de Fab Four uit Liverpool. Ook kunt u
genieten van bijzondere geluids- en beeldopnamen in de speciale daarvoor
ingerichte ruimte. Dit wordt een middagje herinneringen ophalen!
Datum
dinsdag 22 januari
Tijden
vertrek: 13.30 uur retour: in de loop van de middag
Deelname
€ 13,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt, entree en
een kopje koffie/thee)

IJsbaan De Meent Bauerfeind Alkmaar
Heeft u altijd al willen weten hoe dat nou precies allemaal werkt om zo’n
enorme ijsvloer bijvoorbeeld op de goede temperatuur te houden?
Hoe werkt de machinekamer? We gaan het allemaal horen en zien tijdens
een rondleiding. Hierna drinken we gezellig samen een kopje koffie of thee,
met uitzicht op de ijsbaan.
Datum
donderdag 24 januari
Tijden
vertrek: 13.15 uur retour: in de loop van de middag
Deelname
€ 5,50 p.p. (incl. vervoer vanaf Trefpunt en rondleiding)
Extra kosten
consumpties
Queen of Spades (Schoppenvrouw) in Vue Alkmaar
Dit is Tsjaikovsky’s meest ambitieuze opera en bevat zijn mooiste muziek.
Het gaat over bezetenheid en het bovennatuurlijke. Deze opera is
gebaseerd op een kort verhaal van Poesjkin en is te zien bij de Royal Opera
House Londen in een nieuwe enscenering die in Amsterdam al vijf sterren
kreeg!
Datum
dinsdag 29 januari
Tijden
vertrek: 13.00 uur retour: rond 18.30 uur
Deelname
€ 27,00 p.p. (incl. haal- en brengservice Heiloo en entree)
Extra kosten
consumpties
Lunch in L’estaurant (Horizon College Heerhugowaard)
U gaat genieten van een luxe 3-gangen lunch, terwijl u kennis maakt met
de horecaleerlingen. De tafels worden luxe opgedekt met linnen. De koks
bereiden heerlijke gerechten en de gastvrouwen en gastheren adviseren u
over wijnen en laten u de klassieke tafelbereidingen zien. Laat u omringen
door de goede zorgen van de studenten en geniet!
Datum
donderdag 31 januari
Tijden
vertrek: 11.15 uur retour: rond 14.00 uur
Deelname
€ 17,50 p.p. (incl. vervoer vanaf het Trefpunt, lunch en
1 consumptie
Extra kosten
consumpties

Wilt u gezellig met een groepje vrienden of
familie op stap met de Trefpunt Express?
Of mist u nog iets in ons programma?
Laat het ons weten!
(072) 533 12 97 en vraag naar
Wanda Vasbinder.

