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 Al 35 jaar inzetbaar in Heiloo en omstreken.  

Zonder subsidie, dankzij onze vrijwilligers en trouwe 
donateurs.                  Wordt donateur ! 

Wij zijn blij met nieuwe donateurs. Bel onze 
secretaris 072 533 5053 of mail naar 
administratie@rolstoelbusheiloo.nl 

 

Het kan gebeuren dat u door allerlei verschillende omstandigheden
of gebeurtenissen geen geld meer heeft voor kleding voor uw
kinderen of voor uw partner en u zelf. Dan is er gelukkig
Kledingbank Egmond. 

Wij heten u van harte welkom in onze winkel op de Guyotte van
IJsselsteinlaan 34 in Egmond aan den Hoef (ingang aan de
achterkant van de school).

Kleding doneren?
Wij zijn blij met alle kleding die u wilt doneren voor kinderen, dames
en heren. Deze moet uiteraard wel schoon en netjes zijn, zonder
vlekken, gaten, scheuren of een losse zoom. Ook beddengoed,
handdoeken en accessoires zoals handtasjes, schoudertassen,
riemen en sieraden nemen wij van harte in ontvangst. Het doneren
van kleding is mogelijk tijdens onze openingstijden. Wilt u zo
vriendelijk zijn deze te verpakken in een plastic (vuilnis)zak?

Openingstijden Kledingbank
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

www.kledingbankegmond.nl
telefoon (06) 21 80 07 39
kledingbankegmond@ziggo.nl

Winkel: Guyotte van IJsselsteinlaan 34, Egmond aan den Hoef

gesloten
10:00 - 13:00 uur
13:00 - 16:00 uur
10:00 - 13:00 uur
10:00 - 13:00 uur
10:00 - 14:00 uur
gesloten

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Het doel van de vereniging is het met vrijwilligers uitvoeren van een of 
meerdere  busdiensten in en rondom de gemeente Heiloo. Met twee  
8-persoons bussen wordt door vrijwillige chauffeurs van maandag t/m 
vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur een vaste route gereden. De Buurtbus 
werkt niet met vaste haltes! Langs de route kunnen abonnees in- en 
uitstappen. Voor deze bus kan uitsluitend een jaarabonnement  
(€ 27,50 p.p. + eenmalig € 2,50 inschrijfgeld) worden afgesloten. Zonder 
tegenbericht wordt dit abonnement jaarlijks verlengd. Er zijn geen losse 
kaartjes te koop. Wilt u abonnee worden, naam dan contact op met de afd. 
abonnementen, 06 160 191 51, of kijk op onze website. 
Aanmeldingsformulieren zijn ook verkrijgbaar bij o.a. het Trefpunt. 
 
Met de tweede bus (lijn 408), die Connexxion in bruikleen heeft gegeven, 
wordt 9x per dag gereden tussen winkelcentrum ’t Loo en Egmond aan Zee 
(via het station, winkelcentrum Het Hoekstuk en Egmond Binnen). In deze 
bus kunt u gebruik maken van een OV-chipkaart. Losse kaartjes kopen is 
ook mogelijk, dit kost € 2,32 voor een enkele reis.  
 

Om beide dienstregelingen goed uit te kunnen blijven voeren, heeft de vereniging behoefte aan nieuwe chauffeurs 
in het bezit van rijbewijs B, die bij aanname maximaal 72 jaar mogen zijn. Bent u geïnteresseerd, kijk dan op onze 
website voor meer informatie en neem contact op met één van onze coördinatoren, www.buurtbusheiloo.nl 
 
 

www.buurtbusheiloo.nl. 
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Voorwoord

Geachte lezer, 

 Bij het schrijven van dit voorwoord is het nog niet zeker 
of we in september kunnen starten met alle activiteiten 
zoals we gewend waren. Maar we zijn hoopvol gestemd 
en gaan ervan uit dat we u weer kunnen verwelkomen in 
het Trefpunt. 
Ontmoeting met anderen is voor mensen van wezenlijk 
belang om ons leven als betekenisvol te ervaren. Dat 
hebben we eens te meer ervaren tijdens de lange 
maanden waarin we in de greep van het corona-virus 
waren. 
Bij het organiseren van al onze activiteiten die in dit 
boekje staan, houden we rekening met maatregelen die 
mogelijk nog van kracht zijn. 
 
We zijn de vele adverteerders dankbaar dat zij met hun 
advertenties deze uitgave mogelijk hebben gemaakt!  
Met hun bijdrage kan het programmaboekje er uitzien 
als een mooi cadeautje dat je nieuwsgierig wilt uitpakken 
en met plezier doorbladeren. 

Zoals ieder jaar zijn er ook weer nieuwe activiteiten 
ontwikkeld, er zit voor iedereen wel iets bij. Met een 
aantrekkelijk programma willen wij u verleiden om te 
blijven bewegen, creatief te blijven, te blijven leren, erop 
uit te blijven gaan, kortom geïnteresseerd te blijven in de 
wereld van vandaag. Ondertussen ontmoet u (nieuwe) 
mensen met wie u interesses kunt delen. Iets samen met 
anderen doen, is een prettige vorm van tijdsbesteding, 
het geeft kleur aan je leven. 
 

De vorige jaar ingevoerde aanpassing van onze 
betalingsvoorwaarden, hanteren we ook voor het 
seizoen ‘21-‘22. Voor cursussen die het hele seizoen 
bestrijken, spreiden we de betaling over twee periodes. 
Ingeval van een nieuwe lockdown, en u zou meer dan 
4 bijeenkomsten moeten missen, heeft u de keuze of u 
uw reeds betaalde geld terug wilt ontvangen, liever een 
voucher heeft of dat u de bijdrage doneert. Zie ook de 
algemene voorwaarden achterin deze programmagids.
 
De Stichting Fondsenwerving Welzijn Heiloo steunt onze 
activiteiten. Daardoor kunnen we de deelnemersbijdrage 
voor onze activiteiten relatief laag houden. We willen 
hiermee deelname aan activiteiten stimuleren. In dit 
verband wijs ik ook graag op ons solidariteitsfonds dat 
ervoor kan zorgen dat ook mensen met een krappe 
beurs mee kunnen doen. Aarzel niet om hiernaar te 
vragen bij Wanda Vasbinder, coördinator van onze 
activiteiten. 
 
Ter informatie worden in deze gids ook de overige 
werkzaamheden van Stichting Trefpunt Heiloo op het 
gebied van ondersteuning en dienstverlening vermeld.  
 
Ik bedank allen die aan de samenstelling van het 
programma hebben meegewerkt hartelijk voor hun 
bijdrage. Het is weer heel gevarieerd geworden! 
 
Ik wens u een gezond, actief en inspirerend seizoen toe! 
 
Marian van Dam 
directeur Stichting Trefpunt Heiloo 
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Trefpunt Ondersteuning en Diensten

Als u hulp nodig heeft en deze niet in uw 
directe omgeving vindt, dan kunt u terecht bij 
Stichting Trefpunt Heiloo. Wij geven informatie en 
ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, zorg 
en financiën. Ook als u mantelzorger bent of denkt 
dat iemand in uw omgeving hulp nodig heeft, kunt u 
contact met ons opnemen. Als wij niet kunnen helpen, 
zorgen wij ervoor dat u bij de juiste organisatie 
terechtkomt. Aarzel niet om gebruik te maken van 
onze dienstverlening wanneer dat nodig is. 
 
Cliëntondersteuning 
Ook al is het moeilijk om te vragen: een beetje 
hulp kan wel veel zorgen wegnemen of problemen 
oplossen. Een paar handvatten is in sommige gevallen 
al voldoende. In andere gevallen is er misschien 
juist meer ondersteuning wenselijk om uw welzijn, 
zorg en/of uw woonsituatie te normaliseren of te 
verbeteren. De cliëntondersteuner is op de hoogte 
van de verschillende voorzieningen en mogelijkheden 
in Heiloo. Desgewenst helpt de cliëntondersteuner u 
met een aanvraag, bijvoorbeeld bij de gemeente. De 
ondersteuning is kosteloos. 
 

Met welke vragen kunt u onder andere terecht bij de 
cliëntondersteuner? 

•  Het zoeken van passende activiteiten, die het beste 
aansluiten bij uw eigen wensen en mogelijkheden.

•  Vervoer als bijvoorbeeld autorijden of fietsen niet 
meer lukt.

•  De afweging maken wel of niet verhuizen naar 
gelijkvloerse woning. 

• Praktische hulp, waar kunt u terecht. 
• Zorgen voor of om een ander. 
•  Zelfstandig blijven wonen zolang als mogelijk en  

veilig is. 
• Een steuntje in de rug als het even niet meezit. 

Administratieve ondersteuning
Heeft u vragen op het gebied van administratie? 
Maak dan een afspraak met een van onze 
vrijwilligers. Zij kunnen u tijdens een spreekuur 
in de bibliotheek van Heiloo of bij u thuis helpen 
met het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld 
kwijtschelding, aanvraag Bijzondere Bijstand etc. 
Voor een afspraak of informatie over het spreekuur 
belt u met (072) 533 12 97. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Voor hulp aan huis dient u wel lid te zijn 
van Trefpunt Diensten.
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 Praatgroep AnderSZien 

De ontmoetingsplek voor mensen met een 
oogaandoening. U kunt er ervaringen uitwisselen 
over het leven met een visuele beperking. Soms 
komt een gastspreker iets vertellen over een bepaald 
thema.
Data 2021  donderdag 26 augustus,  

30 september, 28 oktober,  
25 november, 16 december

Data 2022  donderdag 27 januari, 24 februari, 
31 maart, 28 april, 30 juni

Tijd  14:00 tot 15:30 uur
Locatie  het Trefpunt
Eigen bijdrage nog niet bekend 

 ‘Rouw bij partnerverlies’
 gespreksgroep 

Deze gespreksgroep is er voor iedereen die een 
partner verloren heeft. Tijdens elke bijeenkomst 
wordt een thema besproken dat betrekking heeft op 
aspecten van het rouwproces. Deelnemers kunnen 
zelf ook thema’s inbrengen.
Het advies is om niet eerder dan minimaal zes 
maanden na het overlijden van de partner aan de 
groep deel te gaan nemen. Uiteraard mag het ook 
langere tijd na het overlijden van de partner zijn. 
Data 2021  vrijdag 8 en 22 oktober, 5 en  

19 november, 3 en 17 december
Data 2022 vrijdag 7 en 21 januari
Tijd 10:00 tot 12:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten € 100,00 
Bijeenkomsten 8
Begeleiding  Nel Groen en Margreet de Jongh 

(gecertificeerd rouwbegeleiders)

 Respijtpunt spreekuur  

Stichting Trefpunt Heiloo heeft een gratis spreekuur 
waar u als mantelzorger terecht kunt met al uw 
vragen. Het spreekuur is toegankelijk voor alle 
mantelzorgers uit Heiloo. Komt dit tijdstip u niet uit 
of heeft u liever een een-op-een gesprek? Dan kunt u 
contact opnemen met het Trefpunt om een andere 
afspraak in te plannen. 
Dag vrijdag
Tijd 10:00 tot 11:30 uur
Locatie het Trefpunt

 Sterrenlicht

Stichting Trefpunt Heiloo organiseert jaarlijks 
Sterrenlicht Heiloo voor mensen die een 
dierbare hebben verloren. Dit jaar zal Sterrenlicht 
plaatsvinden op zaterdag 30 oktober 2021. Iedereen 
is dan welkom om een candle bag te personaliseren 
voor iemand die overleden is. Voor de kinderen 
liggen er stiften en stickers klaar om te versieren. 
De vele brandende lichtjes laten zien dat iemand 
missen ons allemaal raakt. Er zal een gedicht 
voorgedragen worden. Tevens zal er sfeervolle 
muziek gespeeld worden. Het programma zal er als 
volgt uitzien:
18:30 – 19:00 uur  ontvangst in het Trefpunt, 

candle bag beschrijven of 
versieren

19:00 uur             lied en gedicht, minuut stilte 
19:15 uur              ter afsluiting gezamenlijk koffie, 

thee en limonade voor de 
kinderen 

U hoeft zich van te voren niet op te geven. 
Sterrenlicht wordt mogelijk gemaakt door het 
Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging Associatie 
& IJmond.
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 Spreekuur Steunpunt 
 Eenzaamheid  

Bent u een van de inwoners, sociale professionals, 
vrijwilligers, ondernemers of zorgmedewerkers van 
Heiloo die eenzaamheid vermoedt en daar iets aan 
wil doen? 
En weet u niet goed hoe u dit aan kan pakken of 
welke mogelijkheden er zijn? Neem contact op 
voor advies en steun. Ook als u zelf gevoelens van 
eenzaamheid heeft, kunt u bij ons terecht. 
Dag vrijdag
Tijd 10:00 tot 11:30 uur
Locatie Het Trefpunt

Westerweg 263, 072 - 520 47 00
www.associatieuitvaart.nl

Uitvaartcentrum Heiloo: 
Vertrouwd dichtbij

 

 

Als mantelzorger neem je al gauw veel  
zorgtaken op je. 

 
Delen van de zorg is belangrijk op een manier die 

bij jou past. 
 

Op www.respijtpunt.nl vind je een overzicht van 
het regionale aanbod. 

www.respijtpunt.nl 

 

Respijtpunt Heiloo  

biedt overzicht in respijt. 

Abraham du Bois-hof 2, 1852 EZ Heiloo 
telefoon (072) 533 12 97 
info@trefpuntheiloo.nl 

 Mantelzorgcentrum 
 ontmoetingsgroep

Dag  elke tweede maandag van de maand van 
09:30 – 12:00 uur

Info  Arianne Heijdenrijk (06 175 34 020)

MEER OVER ONDERSTEUNING  
IN HET TREFPUNT
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Het Sociaal Team is er voor iedereen
Gezond en lekker leven is niet altijd vanzelfsprekend. Als het niet altijd lukt om

zelf een oplossing te vinden voor uw vraag of probleem, dan is het belangrijk

dat u ergens terecht kunt voor advies, extra hulp of ondersteuning. Het Sociaal

Team staat dan voor u klaar. In het Sociaal Team werken professionals met

verschillende expertises samen. De consulenten helpen u graag bij

onderwerpen als gezondheid, (mantel)zorg, zelfstandig blijven wonen,

vrijwilligerswerk, dagbesteding, opvoeden en opgroeien, (gezins)relaties, werk,

inkomen en geldzaken. Ook als het niet om uzelf gaat, maar om een familielid,

kennis, buur of vriend. Vrijblijvend, in vertrouwen, zonder kosten en zonder dat

u een verwijzing nodig heeft. Een huisbezoek is ook mogelijk. Samen met u

brengen we de situatie in kaart en denken we met u mee over wat de geschikte

oplossing kan zijn.

Kijk voor meer informatie op www.heiloo.nl

Maakt u zich zorgen om een kind, kindermishandeling of huiselijk geweld?
Op werkdagen 08:00 tot 16:30 uur - Sociaal Team: bel 072 535 66 66 

Buiten werktijd/weekenden - Crisisinterventieteam Jeugd: bel 088 777 80 00

Veilig Thuis: bel 0800 2000

Meer weten?

Contact met de consulenten 
Telefoonnummer: 072 535 66 66

Op werkdagen tussen 09:00 en 11:00 uur.

Online afspraak maken
Afspraken kunt u maken via www.heiloo.nl

E-mail
Mail naar sociaalteamheiloo@debuch.nl

Voor vragen en advies over welzijn, zorg, werk,

inkomen en jeugd 

Sociaal Team 

 Trefpunt Diensten

Wat doe je als de kinderen een drukke baan hebben, iets verder weg wonen en je ze misschien niet tot last wilt 
zijn? Dan word je abonnee van Trefpunt Diensten, daar kun je met (bijna) elke vraag terecht. Fijn dat er altijd 
mensen zijn die anderen willen hebben. Als abonnee kunt u  gebruik maken van betrouwbare en deskundige 
vrijwilligers voor praktische hulp en ondersteuning.  

Woont u nog zelfstandig, bent u al wat ouder of heeft u een beperking of een chronische ziekte? Dan kunt u 
soms wel wat hulp gebruiken bij klusjes in en om het huis, administratie of vervoer. Bij Trefpunt Diensten kunt 
u terecht voor deze hulp en ondersteuning, die wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers.  
  
Trefpunt Diensten biedt een breed pakket aan diensten zoals:  
• Boodschappenservice  
• Hulp bij de administratie  
• Hulp bij klusjes in en om het huis  
• Maaltijden  
• Mantelzorgondersteuning  
• Tablet- of computerondersteuning  
• Telefooncirkel
• Tuinonderhoud  
• Trefpunt Maatje 
• Vervoersondersteuning  

Let op: Leden van Trefpunt Diensten krijgen 5% korting op een groot deel van onze activiteiten.  
U bent al lid voor € 34,80 per jaar per huishouden.  Bent u lid van Kennemer Wonen dan krijgt u € 10,00 
korting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Trefpunt Heiloo,  
(072) 533 12 97 of info@trefpuntheiloo.nl. 
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ACTIEF GEHEUGEN

 Inloop Knooppunt 
 Dementie  

Maakt u zich zorgen over uzelf of iemand met 
geheugenproblemen? 
Op de website www.knooppuntdementie.nl vindt 
u naast algemene informatie over dementie ook 
het aanbod aan dementiezorg en ondersteuning in 
de regio. Wilt u persoonlijk contact? U kunt iedere 
vrijdagochtend binnenlopen in het Trefpunt met al 
uw vragen rondom dementie.
Dag vrijdag
Tijd 10:00 tot 11:30 uur
Locatie het Trefpunt

 Collegereeks ‘Een tijdreis
 door de communicatie’

Oud Geleerd Jong Gedaan presenteert 
een collegereeks over ‘Een tijdreis door de 
communicatie’. De colleges hebben als onderwerp 
‘Communicatie van vroeger en nu’, ‘Contact maken: 
verbale en non verbale communicatie’, ‘De opkomst 
van de krant, de radio en televisie’ en als laatste ‘De 
misleiding van reclame’.
Datum nog niet bekend
Tijd nog niet bekend
Locatie het Trefpunt
Kosten € 65,00
Bijeenkomsten 4

 Let’s Twist Again  

Maak van ‘Wereld Alzheimer Dag’  
een onvergetelijke dag!
Herinnert u zich die fijne danstijd nog? Op welke 
dansschool zat u? Of danste u in de huiskamer 
met het gezin? De tafel ging aan de kant en de 
platenspeler werd aan gezet. Iedereen heeft zijn 
eigen verhaal met vaak een mooie fijne herinnering 
hier aan. Op de feesten van Let’s Twist Again laten 
we deze herinneringen herleven. Met die heerlijke 
dansbare muziek uit de jaren 40-50-60 kunt u niet 
stil blijven zitten. Hoe ging de foxtrot of Engelse 
wals ook al weer? Kan ik het nog wel? Hoe moet dat 
dan met mijn rollator of als ik niet meer goed ter 
been ben? Nou, dan passen we dat gewoon aan. 
Kom naar de swingende dansmiddag voor mensen 
met (beginnende) geheugenproblematiek en hun 
mantelzorgers. Tijdens deze middag staan muziek 
en dans centraal
Datum zondag 19 september 2021
Tijd 14:30 tot 16:30 uur
Locatie  Buk Buk, Past. van Muijenweg 12,  

Heiloo
Entree gratis 
Begeleiding Bianca Basjes

Nieuw

Nieuw
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HHuullpp  nnooddiigg  nnaa  ddee  uuiittvvaaaarrtt  vvaann  uuww  ddiieerrbbaarree?? 
 

VVoooorr  ddee  rreeggiioo  HHeeiilloooo  //  AAllkkmmaaaarr,,    
nneeeemm  ccoonnttaacctt  oopp  mmeett::  

  
  

  
  

PPaattrriicciiaa  JJoonnkkeerr--DDiijjkkssttrraa  
TTeelleeffoooonn  0066--4466660000555555  

ppaattrriicciiaa@@rraaaaddddaaaaddnnaallaaaatt..nnll  

 
 
 
 
 
 

RRaaaadd,,  DDaaaadd,,  NNaallaaaatt  
  

hheellpptt  uu  eenn  uuww  ffaammiilliiee  bbiijj  hheett  
aaffwwiikkkkeelleenn  vvaann  ddee  aaddmmiinniissttrraattiieevvee  

eenn//ooff  ffiinnaanncciiëëllee  aassppeecctteenn  nnaa  ddee  
uuiittvvaaaarrtt..  TTiijjddeennss  ddeezzee  eemmoottiioonneellee  

ppeerriiooddee  mmooeett  eerr  vveeeell  ggeerreeggeelldd  wwoorrddeenn,,  
mmaaaarr  ssttaaaatt  uuww  hhooooffdd  hhiieerr  wweell  nnaaaarr??    

  
OOmm  uuzzeellff  ddee  ttiijjdd  ttee  gguunnnneenn  oomm  ttee  

rroouuwweenn,,  sscchhaakkeelltt  uu  mmiijj  iinn!!!!!!    
ZZoo  kkuunntt  uu  zzaakkeenn  mmeett  eeeenn  ggeerruusstt  hhaarrtt  
lloossllaatteenn  eenn  kkrriijjggtt  uu  ddee  ttiijjdd  vvoooorr  ddiinnggeenn  

ddiiee  eerr  eecchhtt  ttooee  ddooeenn!!  
  

SSoommss  iiss  hheett  ffiijjnn  oomm  bbiijj  eeeenn  nnaaddeerreenndd  
aaffsscchheeiidd  aallvvaasstt  zzaakkeenn  vvaasstt  ttee  lleeggggeenn..  

OOookk  ddaaaarrbbiijj  kkaann  iikk  uu  mmeett  RRaaaadd  &&  
DDaaaadd  bbiijjssttaaaann..  

  

KKeennnniissmmaakkiinnggssaaaannbboodd  
BBiijj  hheett  ttoonneenn  vvaann  ddeezzee  aaddvveerrtteennttiiee  
kkrriijjggtt  uu  eeeennmmaalliigg  €€5500,,--  kkoorrttiinngg  oopp  ddee  
eeiinndd  aaffrreekkeenniinngg..    
((iinnddiieenn  hheett  ttoottaaaallbbeeddrraagg  iinncclluussiieeff  
BBTTWW  vvaann  ddee  ffaaccttuuuurr  mmiinniimmaaaall    

€€  115500,,--  bbeeddrraaaaggtt))  
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ACTIEF GEHEUGEN

 Alzheimer Café 
 Noord-Kennemerland  

Dag  de derde woensdag in de oneven maanden 
van 19:00 tot 21:45 uur

 Alzheimer Noord-Kennemerland 
 Lotgenotengroepen  

Dag  elke 1e maandag van de maand van  
10:30 tot 12:00 uur

Dag  elke 1e woensdag van de maand van  
10:30 tot 12:00 uur
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BEWEGEN EN GEZONDHEID

 Bewegen op maat 

- voor mensen met geheugenproblematiek- 
Bewegen is gezond voor lijf, hersenen en het 
geheugen. Het is fijn om op uw eigen manier en in 
eigen tempo te bewegen, alleen of met uw partner, 
een familielid of een bekende. 
Kunt u niet zelfstandig meer naar De Dors 
toekomen? De Trefpunt Express brengt elke 
woensdagmiddag mensen tegen een kleine 
vergoeding hier naar toe. 
Dag dinsdag- en woensdag
Tijd 14:00 tot 15:00 uur
Periode het gehele jaar
Locatie Dorssports, Het Maalwater 2, Heiloo
Kosten  € 26,00 per maand (per maand 

opzegbaar), incl. een kopje koffie na afloop
Opgave Dorssports, telefoon (072) 533 04 03

 Bewegen  op muziek 

U oefent op of bij een stoel met bal, hoepel of 
stokken. U leert door middel van balansoefeningen 
bewuster bewegen.
Periode  dinsdag 31 augustus 2021  

t/m 28 juni 2022
Tijd 10:00 tot 11:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 190,00   

(leden Trefpunt Diensten 5% korting)
Lessen 38
Docente Barbara Grooteman

 Bionische Beweeggroep 

Heeft u een kunstheup of –knie en wilt u toch lekker 
bewegen op uw eigen niveau?  Onder de bezielende 
leiding van Jan Kasper (zelf in het bezit van twee 
kunstknieën en twee kunstheupen) gaat u lekker 
buiten aan de slag. 
Dag dinsdag (start 7 september 2021)
Tijd 10:30 tot 11:30 uur  
Verzamelen entree het Trefpunt
Kosten € 3,50 per keer, per maand te voldoen 
Instructeur Jan Kasper

 Buiten  Actief  

Wilt u graag lekker buiten sporten? Dan is dit nu 
uw kans. We geven gevarieerde en veilige trainingen 
onder begeleiding van een gediplomeerde trainer. 
Dag maandag (start 6 september 2021)
Tijd 10:30 tot 11:30 uur  
Verzamelen jeu de boulesbaan bij het Trefpunt
Kosten € 3,50 per keer, per maand te voldoen
Docente Serena Kolk

 Disco dansen
 Videoclip in disco stijl nadansen   

Leer hier je “John Travolta” moves! Een superleuke 
workshop waarin je 10 lessen een videoclip in disco 
stijl gaat nadansen. Je hebt geen danservaring nodig 
en je bent ook niet afhankelijk van een danspartner. 
Doe mee met deze superleuke workshop!
Periode  vrijdag 17 september  

t/m 26 november 2021
Tijd 19:00 tot 20:30 uur
Locatie Dorssports, Het Maalwater 2, Heiloo
Kosten € 105,00
Lessen 10
Docente Serena Kolk

Nieuw
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BEWEGEN EN GEZONDHEID

Badminton 50+

Badmintonhal 't Vennewater
Het Zevenhuizen 46, Heiloo

 Voor meer informatie en/of opgave:
Wil Lenselink, (072) 533 12 12

Juist voor beginners is badminton een
ideale sport; snel aan te leren en
spannend op elk spelniveau. 
Er wordt 1,5 uur per ochtend gespeeld in
een team van vier personen. Vooraf
wordt er een warming-up gehouden van
een kwartier. U mag twee keer gratis
mee spelen en u kunt een racket lenen.

 

 1e woensdag van
september t/m laatste

woensdag van mei
 (08:30 - 10:15 uur of 

10:15 - 12:00 uur)

 Fithockey 

Een veilige buitensport voor 50+, op een 
kunstgrasveld.  U speelt in een gezellige sfeer in 
teamverband, met een zachte bal en een knots. 
Data periode 1  dinsdag 7 september  

t/m 30 november 2021
Data periode 2 dinsdag 1 maart t/m 24 mei 2022
Tijd 14:00 tot 15:00 uur
Locatie  De Terriërs, Het Zevenhuizen 50, 

Heiloo
Kosten  € 37,50 per periode (leden Trefpunt 

Diensten 5% korting)
Lessen 12 per periode
Docente Anne-Marie de Poot

 Doortrappen  

Het Trefpunt, Buurtsportcoach Heiloo en Veilig 
Verkeer Nederland starten dit jaar nog met het 
project Doortrappen. Fietsers zijn kwetsbaar in het 
verkeer en daardoor vaak betrokken bij ongelukken 
met de fiets. Bij 72% van de fietsongelukken met 
dodelijke afloop zijn ouderen betrokken. De regering 
wil dat dit percentage naar beneden gaat. Wij willen 
dat (oudere) fietsers zo veilig en lang mogelijk 
blijven fietsen, u krijgt daarvoor handige tips. Ook 
zullen er fietstochten georganiseerd worden.  
Meer informatie over dit project volgt nog. 

Nieuw
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BEWEGEN EN GEZONDHEID

 Familieopstellingen Introductie
 – workshop 

We zijn allemaal onderdeel van een familie en 
binnen de familie hebben we geleerd hoe we op 
eigen benen kunnen staan. Toch zijn er soms lastige 
patronen waar we -tegen beter weten in- aan vast 
houden. In een familieopstelling gaan we op zoek 
naar de verborgen waarheden achter die patronen. 
Het ontdekken van die waarheden is soms 
ontroerend, soms pijnlijk. Iedere avond behandelen 
we een stukje achtergrondtheorie waarna we 
een aantal oefeningen doen om te ervaren hoe 
onbewust patronen doorwerken in het hier en nu.
Data  dinsdag 21 en 28 september  

en 5 oktober 2021
Tijd 19:30 tot 22:00 uur  
Locatie het Trefpunt
Kosten € 67,50 incl. 2  kopjes koffie/thee
Lessen 3
Docenten  Heiko Sportel en Monique Witteman 

(gecertificeerde begeleiders van 
familieopstellen)

 Fysio-Leefstijl spreekuur 

Fysiotherapeut en Leefstijlcoach Ingrid Vel helpt u 
graag met vragen over uw lichaam om in beweging 
te kunnen blijven. Als u klachten heeft die invloed 
hebben op uw spieren en gewrichten, bent u 
welkom voor een advies op maat van haar. 
Dag  eerste dinsdag van de maand van 

september t/m mei,  
behalve in december 

Tijd 09:00 tot 10:00 uur
Locatie het Trefpunt
Deelname gratis
Info  Ingrid Vel, telefoon (072) 533 03 44 of 

info@fysiotherapievennewater.nl

 Jazzdance 

Op een ontspannen en gezellige manier 
ritmisch bewegen op muziek. Aangepast aan 
uw eigen mogelijkheden maakt u dans- en 
bewegingsoefeningen.    
Periode  vrijdag 1 oktober 2021 t/m 27 mei 2022
Tijd 11:15 tot 12:15 uur
Locatie  Dorssports, Het Maalwater 2, Heiloo
Kosten  € 155,00 (leden Trefpunt Diensten 5% 

korting) 
Lessen 33
Docente Marga Schelvis-Haanraads 

 Klassiek ballet 

U krijgt ballettechniek aangereikt die voor alle 
dansvormen de beste basis is en blijft. U zult 
merken dat u met heel veel plezier vanuit deze 
basistechniek passen leert. Met een combinatie van 
passen leert u op mooie muziek een dans te maken.
Periode  dinsdag 14 september 2021  

t/m 31 mei 2022
Tijd 13:30 tot 14:30 uur
Locatie  Dorssports, Het Maalwater 2, Heiloo
Kosten  € 185,00  

(leden Trefpunt Diensten 5% korting)
Lessen 33
Docente Serena Kolk
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BEWEGEN EN GEZONDHEID

 Rol 4-daagse Heiloo 

De Rol 4-daagse is bedoeld voor mensen die 
afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel. 
Vrijdagmiddag wordt u ingehaald op onze Via 
Gladiola. De start en finish zullen bij het Trefpunt 
zijn. 
Periode datum volgt 
Start en finish  bij het Trefpunt, Abraham du Bois-

hof 2, Heiloo om 14:30 uur 
Kosten € 5,00 
Familieleden, mantelzorgers etc. zijn ook van harte 
welkom. Zij betalen € 2,50 per persoon.

 Mindfulness en beweging 

Bij deze korte inspirerende cursus van 1,5 uur 
maak je kennis met het gedachtegoed van 
Mindfulness m.b.v. eenvoudige ontspannende 
bewegingsoefeningen. Je leert oefeningen die 
goed zijn voor het lichaam, ontspanning geven en 
je wordt bewuster van gewoonten en gedachten. 
Mindfulness helpt om vriendelijker om te gaan met 
jezelf en beter om te gaan met tegenslag, het werkt 
stress verlagend en mede door de oefeningen kom 
je lekkerder in je vel te zitten. 
Periode  30 september t/m 9 december 2021
Tijd 19:30 tot 21:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten € 109,50
Lessen 7, 1x in de 14 dagen
Docente Liane van der Plas

 Wandelen op maandag

Elke maandagochtend wandelt een groep ca. 4 km 
in Heiloo. Na afloop drinken ze samen een kop 
koffie/thee in Het Trefpunt.
Dag maandag, het gehele jaar
Vertrek 09:45 uur vanaf het Trefpunt
Locatie start vanaf het Trefpunt
Kosten gratis (exclusief consumptie)

 Walking Football (55+)

Het fysieke karakter van voetbal maakt plaats voor 
een rustige vorm van bewegen. Gezellig samen zijn 
en werken aan een goede conditie staan voorop. 
Wij raden u aan gemakkelijk zittende kleding aan 
te doen en sportschoenen (voetbalschoenen niet 
vereist). 
Dag en tijd vrijdag van 19:00 tot 20:00 uur 
Locatie  Voetbalvereniging De Foresters, 

Vennewatersweg 23, Heiloo
Info  Martien Blaauboer,  

telefoon (06) 510 70 803

 Power Walking 

Wandelen is goed voor iedereen. Dat weet iedereen. 
Maar wanneer merk je echt effect? Als je stevig 
doorloopt. De bekende neuropsycholoog Erik 
Scherder is ervan overtuigd: wie elke dag een 
halfuurtje doet aan power walking verbetert zijn 
geheugen, bevordert zijn creativiteit en blijft langer 
zelfstandig. U doet tussendoor oefeningen voor een 
bewuste opbouw van conditie, kracht en verbetering 
van techniek. Als u daarbij voegt dat power walking 
goed is voor hart- en bloedvaten, het risico op 
suikerziekte vermindert en een perfecte vorm van 
valpreventie is, dan kunt u toch niet meer blijven 
zitten? Power walking is gezond en leuk, dus kom in 
de benen! Geschikt voor alle leeftijden.
Dag maandag, start 6 september 2021
Tijd 13:30 tot 14:30 uur 
Verzamelen het Trefpunt
Kosten € 3,50 per keer, per maand te voldoen
Docente Serena Kolk

Nieuw
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BEWEGEN EN GEZONDHEID

 Watergymnastiek

U doet oefeningen staand in het water (u hoeft 
niet te kunnen zwemmen). Bent u onzeker in het 
water, dan zijn er vrijwilligers die u helpen. De 
watertemperatuur is 30°C en het water is ozon 
gezuiverd.
Periode augustus 2021 t/m juli 2022 
Tijd  dinsdag van 14:30 tot 15:00 uur of 

vrijdag van 11:30 tot 12:00 uur 
Locatie  Zwembad Loos, De Omloop 9, 

Heiloo
Kosten € 199,00
Aantal lessen 43

 Yoga op de stoel

Bij Stoelyoga voert u milde yogahoudingen uit op 
een stoel, bedoeld voor ouderen en mensen met 
een beperking, ongeacht leeftijd, omvang, lenigheid 
of conditie. Een rustige bewegingsvorm, gericht op 
het soepeler maken van spieren en gewrichten. 
Periode  donderdag 16 september 2021  

t/m 2 juni 2022
Tijd 13:30 tot 14:30 uur  
Locatie het Trefpunt 
Kosten  € 199,00  

(leden Trefpunt Diensten 5% korting)
Lessen 32
Docente Rina van Schijndel

 Jeu de boules 

Dag alle dagen
Locatie jeu de boules baan naast het Trefpunt
Info Nettie Schalks, telefoon (072) 533 11 75
Activiteit Seniorenvereniging Heiloo Egmond

 Yoga

Met het beoefenen van yoga kunt u een rustpunt 
in het huidige drukke bestaan vinden.  Door 
de oefeningen wordt het lichaam soepeler en 
sterker, pijn en beperkingen verdwijnen naar de 
achtergrond, u voelt een prettige ontspanning en 
komt meer in balans. 
Periode  dinsdag, woensdag, donderdag of 

vrijdag, september 2021 
t/m juni 2022

Tijd  09:30 tot 10:30 uur  
of van 10:45 tot 11:45 uur 

Locaties  het Trefpunt en Chiron  
(De Hoefsmid 3)

Kosten  € 199,00  
(leden Trefpunt Diensten 5% korting)

Lessen 32
Docenten  Debby Wegman, Judith IJnsen  

en Rina van Schijndel

 Wandelen op vrijdag
 (korte afstanden)

Het Trefpunt organiseert korte wandelingen. Deze 
zijn geschikt voor mensen die slecht ter been zijn 
of met een rollator lopen.  Er worden wandelingen 
van rond de 1 à 1,5 kilometer gemaakt. Vertrek en 
aankomst is bij het Trefpunt. 
Dag vrijdag, het gehele jaar
Vertrek 14:00 uur vanaf Het Trefpunt
Locatie start vanaf het Trefpunt
Kosten gratis (exclusief consumptie)
Info zonder aanmelding kunt u meelopen
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BEWEGEN EN GEZONDHEID

Heeft u vragen over sporten en bewegen 
in Heiloo, of wilt u een goed idee delen? 

Neem dan contact op met:

Kim Groen
06 14 41 84 95 
k.groen@alkmaarsport.nl

Bart Ploeger
06 28 49 39 55
b.ploeger@alkmaarsport.nl

Neem ook eens een kijkje op:
www.sportenbewegeninheiloo.nl

De Buurtsportcoaches staan voor u klaar!
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 Biljarten (vrij biljarten)

U kunt in het Trefpunt op verschillende dagen en 
tijden vrij biljarten.
Dagen  dinsdag, woensdag, donderdag  

van 13:00 tot 16:30 uur en  
vrijdag van 09:00 tot 16:30 uur

Locatie  het Trefpunt
Kosten  € 0,50 per 30 minuten (via een biljartklok)

 Biljarten op zondag

Eén keer in de 14 dagen is het Trefpunt op 
zondagmiddag geopend. U kunt dan gebruik maken 
van een van de 6 biljarts. 
Data 2021  zondag 11 en 25 juli,  

8 en 22 augustus,  
5 en 19 september, 3,  
17 en 31 oktober,  
14 en 28 november, 12 december

Data 2022  zondag 2, 16 en 30 januari,  
13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 
10 en 24 april, 8 en 22 mei,  
5 en 19 juni, 3 en 17 juli

Tijd  13:30 tot 16:30 uur
Locatie het Trefpunt
Gebruik biljarts  € 0,50 per 30 minuten  

(via een biljartklok)

 Biljart les

Heren – maar vooral ook dames- kunnen 
kennismaken met de biljartsport. Voor iedereen 
is het mogelijk eens een poging te wagen en wat 
lessen te nemen om de ballen te laten rollen zoals 
dat het beste moet. 
Dag  maandag van 10:00 tot 11:00 uur  

of dinsdag van 14:00 tot 15:00 uur
Data nog niet bekend
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 25,00  

(incl. gebruik materiaal tijdens de lessen)
Lessen 10

 Biljart arrangement

Bent u op zoek naar een leuk idee voor een 
verjaardag? Kom dan naar het Trefpunt. In onze 
ruime biljartzaal staan 6 biljarts waar u gebruik 
van kunt maken. Er zijn diverse mogelijkheden 
bespreekbaar. Neem voor meer informatie contact 
op met Wanda Vasbinder, telefoon (072) 533 12 97 of 
wanda.vasbinder@trefpuntheiloo.nl

 Open Trefpunt Biljarttoernooi

Voor de start van het nieuwe biljartseizoen 
organiseert het Trefpunt het Open Trefpunt 
Biljarttoernooi. Wie krijgt dit jaar de wisselbeker?
Datum augustus 2021 (exacte datum volgt)
Tijd 13:00 tot 17:00 uur
Locatie het Trefpunt
Deelname gratis

 Biljart Club Heiloo

Dag  maandag van 13:00 tot 16:30 uur  
en dinsdag, woensdag en  
donderdag van 09:00 tot 12:30 uur

Periode  eind augustus 2021 t/m eind april 2022
Info  jm.zwart@gmail.com
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Jongerenwerk is er voor jou!
Jongerenwerk Heiloo is er voor jongeren van 10

t/m 23 jaar oud. Je kunt bij ons terecht voor leuke
activiteiten, om vrijwilligerswerk te doen of om
gewoon lekker te chillen tijdens de inloop in het
jongerencentrum. Ook zijn we er voor je als je

ergens tegenaan loopt, je je alleen voelt of even
niet lekker in je vel zit.

Samen staan we sterk en met elkaar zorgen we
ervoor dat Heiloo een leuke plek is om te wonen

en te leven! 

Benieuwd naar wie we zijn en wat we precies
doen? Kijk op jongerenwerkbuch.nl/heiloo.

Jongerenwerk Heiloo is onderdeel van Stichting
Trefpunt Heiloo. 

    
Ring te 

Klein?

0  
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  10 
  15  

 20  
 25   3

0   35  

Stationsplein 96, Heiloo                 Peekjuwelier.nl

Vergroten
Verkleinen  
Reparaties

Eigen ontwerpen  
De nieuwste collecties

 Zaalverhuur Buk Buk
De Buk Buk is een multifunctioneel gebouw waar u de grote zaal en de
huiskamer kunt huren voor verschillende activiteiten en evenementen. 
De Buk Buk is gevestigd aan de Pastoor van Muijenweg 12 in Heiloo.

€ 37,50 
per dagdeel

€ 97,50 
per dagdeel

In overleg is het mogelijk om extra licht- en
geluidsapparatuur te huren, passend bij uw
activiteit. Ook is het mogelijk om deze apparatuur,
tegen een kleine vergoeding, door
techniekvrijwilligers te laten bedienen.

In overleg kunt u diverse arrangementen boeken
zoals een lunch, hapjes of overige wensen. Laat het
ons gerust weten. (Het is niet toegestaan eigen
consumpties mee te nemen en te nuttigen.)

Meer weten? 
trefpuntheiloo.nl/zaalhuur of (072) 533 12 97

 Biljartclub De Vrije Keu(s)

Dag dinsdag van 19:00 tot 23:00 uur
Periode 7 september 2021 t/m 26 april 2022
Info Rob Scholte, telefoon (072) 533 29 32
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BUK-BUK ACTIVITEITEN

 Winterreise 

Winterreise, een muzikaal en theatraal programma 
van Stichting De Drang, is een combinatie van 
dans en liederen uit de Winterreise en Die schöne 
Müllerin van Franz Schubert.  
De liederen worden vertolkt door bariton Henri 
Overduin en mezzosopraan Stefanie Bruggeling. 
Tijdens de liederen worden dansen uitgevoerd: 
duetten en solo’s met elementen uit de jaargetijden. 
De choreografie wordt gedaan door danseres 
Kamee Frieling en mimespeler Ari Peterse.  De 
voorstelling duurt 35 minuten. U kunt kiezen uit 3 
verschillende tijden.
Datum zondag 12 september 2021
Tijd 14:00, 15.00 of 16:00 uur
Locatie  Buk Buk, Pastoor van Muijenweg 12, 

Heiloo
Entree gratis

 Tref Disco 

De laatste zondag in de maand is er in de Buk Buk 
een disco speciaal voor mensen met een beperking. 
Zondag 19 december is er een speciale kersteditie.
Data 2021  zondag 26 september, 24 oktober,  

21 november, 19 december
Data 2022   zondag 23 januari, 27 februari,  

27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni
Tijd  14:30 tot 17:00 uur
Locatie  Buk Buk, Past. van Muijenweg 12, 

Heiloo
Kosten  € 5,00 per persoon,  

1 begeleider gratis entree

 Groot Dictee Heiloo  

Het Groot Dictee Heiloo is een leuke en leerzame 
mogelijkheid om uw kennis - van altijd weer 
die lastige spellingsregels - te toetsen aan de 
huidige spellingsnormen. Een klas leerlingen van 
PCC Heiloo bindt de strijd aan met een groep 
volwassenen. Durft u het aan?
Datum woensdag 9 maart 2022
Tijd  13:15 tot 16:00 uur  

(inloop vanaf 13:00 uur)
Locatie  Buk Buk, Pastoor van Muijenweg 12, 

Heiloo
Deelname  gratis

 Vinylbeurs - 
 muziek als vitamine  

Komt u ook lekker snuffelen tijdens deze vinylbeurs? 
Wellicht zit net dat ene plaatje er tussen waar u al 
jaren naar op zoek bent. Stap gewoon binnen en wie 
weet!
Data 2021/2022  zondag 7 november 2021 en 

zondag 6 maart 2022
Tijd  11:00 tot 16:00 uur
Locatie  Buk Buk, Past. van Muijenweg 12, 

Heiloo
Kosten  € 3,00 per persoon,  

incl. een kopje koffie of thee

Nieuw

 Heilooër Harmonieorkest Caecilia

Dag  dinsdag van 15:30 tot 24:00 uur 
(wekelijks)

Periode  augustus 2021 t/m juli 2022
Info www.caecilia-heiloo.nl

 World Music Department (djembé)

Dag  donderdag van 20:00 tot 22:00 uur 
(wekelijks)

Periode september 2021 t/m juni 2022
Info  www.worldmusicdepartment.nl

 Damn Fresh (breakdance)

Dag  zaterdag van 17:30 tot 20:30 uur 
(maandelijks)

Periode september 2021 t/m juni 2022
Info www.damnfresh.com
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COMMUNICATIE

 Engels 

De nadruk ligt op het leren en verstaan van de taal. 
Er zijn diverse niveaus. Zo kunnen zowel beginners 
als gevorderden in een groep geplaatst worden. 
Dag woensdag- en donderdagochtend
Tijd diverse
Periode september 2021 t/m april 2022
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 150,00 (leden Trefpunt Diensten  

5% korting) excl. lesboek
Lessen 28
Docente Jacqueline Boekel

 Beeldbellen

In deze tijd is het gebruik van digitale hulpmiddelen 
nog belangrijker geworden. Om in contact te blijven 
met uw familie en kennissen is videobellen (ook 
wel beeldbellen of Facetimen genoemd) een hele 
leuke en veilige mogelijkheid. Ook contact met uw 
huisarts of specialist behoort tot de mogelijkheden. 
Als u nog geen tablet of laptop heeft kunt u deze 
een maand op proef gebruiken met ondersteuning 
van een vrijwilliger tegen een kleine vergoeding. 
Uiteraard kunt u deze tablet ook gebruiken voor 
internet, spelletjes, foto’s maken etc. Er is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus geef 
u snel op! Voor meer informatie en een gratis 
intakegesprek kunt u contact opnemen met  
Claudia Spit, telefoon (072) 533 12 97 of  
claudia.spit@trefpuntheiloo.nl

Nieuw
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 Trefpunt Schrijfclub 

Vindt u het leuk om te schrijven, meld u dan nu 
aan voor de Trefpunt Schrijfclub. Deze schrijfclub is 
voor iedereen leuk, van 8 tot 100 jaar. Elke maand 
krijgt u een onderwerp waarover u een kortverhaal of 
een mooie herinnering schrijft. Het hoeft niet 
lang te zijn, minimaal een A5 en maximaal een 
A4.  Hoe meer deelnemers, des te meer verhalen. 
Deze worden ook gedeeld met de inwoners van de 
zorginstellingen in Heiloo. Met elkaar maken we een 
bundel vol leesplezier met mooie, lieve en warme 
verhalen. Doe ook mee!  Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Wanda Vasbinder,  
telefoon (072) 533 12 97 of  
wanda.vasbinder@trefpuntheiloo.nl

 Studiekring 50+  

Een studiekring is een vaste groep mensen die bij 
elkaar komt. Elke bijeenkomst duurt zo’n twee uur 
en start doorgaans met een “rondje actualiteiten”. 
Daarin vertelt iedere deelnemer wat hem of haar 
in de afgelopen periode heeft geraakt. Vervolgens 
wordt er door een van de kringleden een onderwerp 
gepresenteerd. Na afloop is er gelegenheid voor 
vragen en discussie. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Claudia Spit,  
via (072) 533 12 97 of  
claudia.spit@trefpuntheiloo.nl
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Met:  
 een gevarieerde collectie romans en tijdschriften; 
 een uitgebreide collectie grote letterboeken; 
 gesproken boeken; 
 informatie en advies over Passend Lezen; er is voor iedereen met een leesbeperking een 

passende oplossing; 
 onze speciale collectie ‘De Geheugenbibliotheek’: ga terug in de tijd met boeken, 

muziek en spelmateriaal. 
 
Bent u niet in staat om zelf naar de bibliotheek te komen? ‘Bibliotheek aan Huis’ bezorgt de 
boeken bij u thuis. 
 
Nieuwsgierig? Kom langs, bel (072) 533 06 70 of kijk op www.bibliotheekheiloo.nl 
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Het Trefpunt zoekt vrijwilligers!
Het Trefpunt kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. 
Bijna al het werk wordt verzet door een team van enthousiaste mensen. 
Zij zorgen voor een aangenaam verblijf in het Trefpunt.

Interesse? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Trefpunt Heiloo,
contactpersoon Claudia Spit, telefoon (072) 533 12 97 of claudia.spit@trefpuntheiloo.nl

tuinhulp
boodschappenhulp
maatje

Daarnaast zoekt Trefpunt Diensten ook vrijwilligers:

 

Wij hebben de volgende vrijwilligersvacatures:
zalenzetters

gastvrouwen/-heren

 Computerbegeleiding aan huis 

Vindt u het lastig om wegwijs te worden op uw 
computer? Wilt u graag meer leren over uw PC, 
laptop, tablet of smartphone zodat u hier mee aan 
de slag kunt? Neem dan contact met ons op voor 
computerondersteuning aan huis. Voor € 45,00 komt 
er driemaal een vrijwilliger anderhalf uur bij u langs 
om u op weg te helpen in de digitale wereld. Let op: 
deze dienst is alleen voor abonnees van Trefpunt 
Diensten en alleen mogelijk in Heiloo. Voor meer 
informatie en een gratis intakegesprek kunt u contact 
opnemen met Claudia Spit, telefoon (072) 533 12 97 of 
claudia.spit@trefpuntheiloo.nl
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ZorgMies
maakt het leven
leuker!

Dit gaat om begeleiding, ondersteuning en niet-medische zorg aan huis voor:
Maatwerk voor zorgvragers en hun mantelzorgers

Geen wachtlijst en wij staan voor u klaar

Mensen die hulp nodig hebben bij dagelijkse activiteiten

Mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben

Mensen die wachten op een plaats in het verpleeghuis

✔	

✔	

✔	

Wij hebben een contract 
met de gemeenten: 

Alkmaar - Bergen - Heiloo
 Castricum - Uitgeest

Limmen - Akersloot
 Langedijk - Heerhugowaard 

Info: t. 06 - 51 62 36 89
Alkmaar@zorgmies.nl

zorgmies.nl

 

“Het leven draait niet om rijk zijn, populair of hoog opgeleid zijn. Het draait om 
liefdevol, vriendelijk en echt zijn.” 

Deze 2 zinnen geven weer hoe De Thuishulpkring is en wat u van ons kunt verwachten! 

     

Er kunnen diverse redenen zijn waarom u hulp bij het huishouden of tuinieren wenst: 
 

Bent u bijvoorbeeld: aan het herstellen van een ziekte of ziekenhuisopname?  
Komt u door de drukte niet toe aan deze werkzaamheden? 
Of is het uw oplopende leeftijd waardoor u wel wat extra hulp kunt gebruiken? 
 

Bij De Thuishulpkring kan iedere particulier terecht, die ondersteuning zou willen hebben. 
 

Voor verdere informatie kunt u onze folder afhalen in ’t Trefpunt of u kunt ons telefonisch 
bereiken via telefoonnummer: 06-81734162. 
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‘Koken doe ik niet meer, ik krijg eten thuis. Ik 
probeer zelf wat te sto� en, maar ik kan niet goed 
bukken. Dan doet mijn been zo’n zeer!’ Daarom 
heeft mevrouw Bep thuiszorg. En thuishulp Linda. 
Op haar 41ste heeft de Heiloose er al bijna een 
kwarteeuw als thuishulp op zitten. ‘Het is toch 
de afwisseling hè. En sommige mensen zijn best 
eenzaam. Zeker in deze coronatijd. Je ziet ze echt 
opleven als je bij hen bent en een praatje maakt.’ 

De hele dag alleen
Mevrouw knikt. ‘Ik ben huiverig om naar een 
winkel te gaan. Ik loop liever thuis een stukje 
voor de deur om in beweging te zijn, met de 
rollator. Ik zit de hele dag alleen. Ik heb een paar 
zusjes in Utrecht wonen, daar doe ik anders veel 
mee. Maar die zie ik nu haast ook niet.’

Snelle werker
Ondertussen werkt Linda in het gezellige 
appartementje op de begane grond het vaste 
schema af. Linda: ‘Ja, wat doe ik? Afsto� en, 
stofzuigen, dweilen, het bed verschonen, ramen 
lappen, de badkamer, de keuken... maar ik ben 
een snelle werker.’ En prater, want de twee 
kletsen heel wat af. Ook houdt Linda bij haar 
dertien wekelijkse klanten oren en ogen open. 
‘Ik let altijd op of het nog goed met iemand gaat. 
Het is weleens lastig, want je wilt niet dat een 
klant vindt dat ik me ergens mee bemoei. Je wilt 
helpen, maar je wilt ook niet te veel in iemands 
privéleven duiken.’

Dan komen de kopjes op tafel. Even pauze. 
Ko�  e voor mevrouw, thee voor thuishulp Linda. 
Vandaag trakteert mevrouw Bep: met cakejes! 

‘Linda is altijd heel vrolijk, ze lacht altijd. Het is een heel aardige vrouw. En ze kan zó 
lekker werken. Ik hoef helemaal niks te zeggen. Ze weet  precies wat ze moet doen.’ 
Je zou niet zeggen dat Linda van Axxicom Thuishulp pas voor de vijfde keer op 
bezoek is bij mevrouw Bep (bijna 79) in Heiloo. Elke woensdagmiddag.

‘ Ze kan zó 
lekker werken!’

Ook aangenaam thuis blijven wonen 
met Axxicom Thuishulp?
Fijn, een ondersteunende hulp in huis voor 
de dingen die u niet zelf meer kunt doen. 
Axxicom Thuishulp is vanaf 2016 actief in 
de gemeente Heiloo onder leiding van 
regiocoach Sandra Swart: 

‘We houden rekening met uw 
wensen. En we doen meer 
dan schoonmaken alleen. 
Bijvoorbeeld u stimuleren 

om ook zelf iets te doen, om 
fi t te blijven. We kijken of het 

nog steeds goed met u gaat. En we wijzen u 
op de voorzieningen in de buurt. Zo kunt u 
langer thuis blijven wonen. Met een beetje 
hulp van Axxicom Thuishulp en een beetje 
inzet van uzelf.’ 

Kijk gerust op axxicom.nl, mail naar 
thuishulp@axxicom.nl of bel 088 298 7474.



Bent u toe aan een nieuw, frisse look?

Kom dan langs in onze winkel, de kans is groot 

dat u iets vindt in onze nieuwe collectie.  Zoals dit 

montuur van Dita. Of topmerken als Barton 

Perreira, Linderg,  Res/Rei, Mykita en nog vele anderen.

Opticien  
Optometrist 
Contactlensspecialist

ONTDEK 
ONZE
NIEUWE 
COLLECTIE

Stationsplein 24, 
1851 LN Heiloo, 
072 533 12 75, 
www.zonneveldoptiek.nl 
Gratis parkeren 
in de parkeergarage.
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 Creatieve Instuif

Op maandagmiddag kunt u in het Trefpunt gezellig 
creatief bezig zijn. Alles is mogelijk, haken, breien, 
kaarten maken of borduren. U neemt zelf uw eigen 
materialen mee. 
Dag  maandag
Tijd 13:30 tot 15:30 uur
Periode 1  6 september t/m 27 december 2021
Periode 2 3 januari t/m 25 april 2022
Locatie het Trefpunt
Eigen bijdrage  € 4,00 per keer, inclusief een kopje 

koffie of thee (af te rekenen bij de 
gastvrouw) 

 Dot Painting Kerst 

Hoe gaaf is dit? Stip je eigen kerstafbeelding voor in 
de kerstboom. Dot Painting is de traditionele teken- 
en schildertechniek van de Australische Aboriginals.  
Oorspronkelijk deden zij dit op rotsen, boomschors, 
personen of in het zand. Tijdens deze workshop 
gaan we werken op een houten voorwerp en gaan 
we ‘stippen’ met diverse gereedschappen. 
Periode vrijdag 5 en 12 november 2021
Tijd 19:30 tot 21:30 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 30,00 exclusief € 8,50 materiaalkosten, 

te voldoen aan de docente
Lessen 2
Docente Saskia Sengers

 Dot Painting

Dot Painting is de traditionele teken- en 
schildertechniek van de Australische Aboriginals.  
Oorspronkelijk deden zij dit op rotsen, boomschors, 
personen of in het zand. Tijdens deze workshop 
gaan we werken op een houten voorwerp en gaan 
we ‘stippen’ met diverse gereedschappen. 
Periode vrijdag 4 en 11 maart 2022
Tijd 19:30 tot 21:30 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 30,00 exclusief € 8,50 materiaalkosten, 

te voldoen aan de docente
Lessen 2
Docente Saskia Sengers

 Dikke Dames 
 schilderen 

U kent ze wel, de vrolijke dikke dames genietend van 
een taartje, hapje of met een drankje in hun hand. 
Tijdens deze workshop leert u uw eigen vrolijke 
“Dikke Dames” schilderij te maken. 
Periode vrijdag 1, 8 en 15 oktober 2021
Tijd 19:30 tot 21:30 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 40,50 exclusief € 10,00 materiaal- 

kosten, te voldoen aan de docente
Lessen 3
Docente Saskia Sengers

Nieuw
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 Experimenteren met aquarelverf

Er zal o.a. nat op droog worden gewerkt, nat in 
nat, met zout, huishoudfolie, karton, kaarsvet, 
aquarelpotloden en nog veel meer. Die verschillende 
aquareltechnieken gaat u toepassen in een schilderij 
van een dier.  
Periode woensdag 8 december 2021
Tijd 14:00 tot 16:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 17,50 exclusief € 5,00 materiaal- 

kosten, te voldoen aan de docente
Lessen 1
Docente Saskia Sengers

 Olieverf schilderen op paneel

U leert een olieverfschilderij op te bouwen vanuit 
de traditionele olieverftechnieken zoals de oude 
meesters dit deden in vroeger tijden. Het prepareren 
van het paneel, laag over laag schilderen met olieverf, 
diverse mediums, penseeltechnieken en kleurgebruik 
komen uitgebreid aan bod tijdens deze cursus.   
Periode  dinsdag 5 oktober 2021  

t/m 12 april 2022
Tijd 13:30 tot 15:30 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 199,00 (leden Trefpunt Diensten  

5% korting)
Lessen 24
Docente Saskia Sengers

 Kerstdecoratie maken

Wat is er nou leuker dan zelf een kerstdecoratie 
maken? Deze keer gaan we een kerstboompje 
maken met verschillende soorten groen en 
decoraties.
Datum  dinsdag 14 december 2021 van 19:00 

tot 21:00 uur of woensdag 15 december 
2021 14:00 tot 16:00 uur

Locatie het Trefpunt
Kosten  € 26,50 incl. materiaal en een  

kopje koffie of thee in de pauze
Lessen 1
Docente Fem Huisman

 Fotoclub (online) 

Fotoclub HAF uit Heiloo en het Trefpunt hebben 
tijdens de lockdown de handen ineen geslagen en 
zijn een gratis online fotoclub gestart.
U krijgt elke maand een onderwerp om foto’s van/
over te maken. Na een jaar zullen de foto’s van 
de winnaars worden geëxposeerd in het Trefpunt. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Wanda Vasbinder, telefoon (072) 533 12 97  
of wanda.vasbinder@trefpuntheiloo.nl

Nieuw

 Pastel op papier

We gaan met pastel een prachtige tekening maken 
op papier. Het werken met pastelkrijt is een techniek 
tussen tekenen en schilderen in. Je brengt gekleurde 
pigmenten aan op papier. Je kunt het gemakkelijk 
uitpoetsen voor zachte overgangen of met losse 
toetsen werken waarin het krijt op het papier ligt. 
Pastel is erg breed inzetbaar en je kan er ontzettend 
veel leuke effecten mee creëren! Schilders ervaring is 
een pré maar geen must.
Datum  woensdag 9 maart 2022
Tijd 13:30 tot 16:30 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  €  22,50 exclusief € 5,00 materiaal- 

kosten, te voldoen aan de docente
Lessen 1
Docente Saskia Sengers
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 Schildertechnieken

Tijdens deze cursus zal de docente verschillende 
schildertechnieken behandelen. 
De opdrachten kunnen zowel vrij zijn als door de 
docente aangereikt worden. 
Periode  donderdag 7 oktober 2021  

t/m 14 april 2022
Tijd 13:30 tot 15:30 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 199,00 (leden Trefpunt Diensten  

5% korting), exclusief materiaal 
Lessen 24
Docente Saskia Sengers

 Pop Art 

U maakt een eigen portret in de stijl van de 
beroemde kunstenaar Andy Warhol. Er wordt 
gewerkt met acrylverf op doek.  
Datum woensdag 12 januari 2022
Tijd 14:00 tot 16:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 17,50 exclusief € 10,00 materiaal- 

kosten, te voldoen aan de docente
Lessen 1
Docente Saskia Sengers
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 Tekenen en schilderen 

Iedereen kan leren tekenen en schilderen. Tijdens 
deze cursus leert u ‘kijken’ en ‘weergeven’. Er zullen 
verschillende materialen en technieken aan bod 
komen en er zal gewerkt worden aan de hand van 
diverse onderwerpen. 
Periode  maandag 4 oktober 2021  

t/m 11 april 2022
Tijd 13:15 tot 15:15 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 199,00 (leden Trefpunt Diensten  

5% korting), exclusief materiaal
Lessen 24
Docente Saskia Sengers

CREATIEF

 Vogelhuisje maken

Op naar het voorjaar! In deze workshop gaat u een 
vogelhuisje bestempelen en in elkaar zetten. Tevens 
maakt u kleurrijke kaartjes. U gaat met mooie 
tekst- en afbeeldingstempels uw eigen vogelhuisje 
ontwerpen. Als u het leuk vindt, kunt u de stempels 
inkleuren met aquarelverf. Is uw ontwerp klaar? Dat 
zet u het vogelhuisje in elkaar. U kunt er een leuke 
attentie in doen, zodat u het cadeau kunt geven, 
maar zelf houden mag natuurlijk ook! Daarnaast 
gaat u vrolijke kaartjes maken. Ook hiervoor kiest u 
mooie stempels en kleuren uit.
Datum  woensdag 30 maart 2022
Tijd 13:30 tot 16:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 23,00 incl. materiaal en een  

kopje koffie met iets lekkers 
Lessen 1
Docente Brenda van Schagen

 Winterjuwelen maken

In deze workshop maakt u prachtige winterjuwelen. 
U maakt een mooi doosje en gaat deze 
bestempelen. Leuk om cadeau te geven met een 
klein presentje erin. Welke stempels u hiervoor wilt 
gebruiken, mag u zelf kiezen. Als u het leuk vindt, 
kunt u de stempels inkleuren met aquarelverf. 
Daarnaast maakt u drie kaarten en een cadeaulabel. 
Periode  donderdag 21 oktober 2021
Tijd 13:30 tot 16:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 23,00 incl. materiaal en een  

kopje koffie met iets lekkers
Lessen 1
Docente Brenda van Schagen

Nieuw
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 Beeldhouwgroep ‘Rafaël collectief ’
Dag  dinsdag van 09:30 tot 11:30 uur
Periode  5 oktober 2021 t/m 15 maart 2022
Info  Paula Dudock, telefoon (072) 503 93 57

 Tekengroep

Dag  woensdag van 10:15 tot 12:15 uur  
(om de week)

Periode  22 september 2021 t/m 6 april 2022
Info  Annemarie Kuster, telefoon  

(06) 27 20 50 56 

 Tekenen en schilderen maandagochtend

Dag  maandag van 09:30 tot 11:30 uur  
(om de week)

Periode  20 september 2021 t/m 11 april 2022
Info  saskiasengers72@gmail.com

 Tekenen en schilderen maandagavond

Dag  maandag van 20:00 tot 22:00 uur
Periode  4 oktober 2021 t/m 25 april 2022
Info  saskiasengers72@gmail.com

 Tekenen en schilderen donderdagavond

Dag  donderdag van 20:00 tot 22:00 uur
Periode  7 oktober 2021 t/m 21 april 2022
Info  saskiasengers72@gmail.com

 Mandala tekenen

Dag  woensdag van 10:00 tot 12:00 uur 
(eens per maand)

Periode  13 oktober 2021 t/m 13 april 2022
Info  Loes Ploeger, telefoon (072) 533 64 70
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Burenconflict? Schakel Buurtbemiddeling in! 
Het is belangrijk dat u zich als bewoner prettig en veilig voelt. Ook in uw buurt. Ervaart u geluidsoverlast, ruzie om 
een parkeerplek, pesterijen, intimidatie, onenigheid over de tuin of andere burenirritaties?  
Buurtbemiddelaars kunnen helpen. 
 
Buurtbemiddelaars 
Bemiddelaars zijn getrainde en ervaren vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden om problemen tussen buren 
naar tevredenheid te helpen oplossen.  
 
Werkwijze van buurtbemiddeling 
Als u hulp vraagt van buurtbemiddeling, dan komen twee bemiddelaars (een man en een vrouw) op bezoek.  
Zij luisteren naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel en zijn onpartijdig.  
Onder begeleiding van deze bemiddelaars volgt een gezamenlijk gesprek om tot oplossingen  
te komen. 
 
Kosten 
Bemiddeling of advies is geheel gratis voor inwoners uit Heiloo.  
 
Bemiddeling nodig? 
Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Heiloo via telefoon (06) 411 98 555 of via 
info@debemiddelingskamer.nl De Bemiddelingskamer is landelijk erkend en gecertificeerd via het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Buurtbemiddeling Heiloo wordt gefinancierd door de Gemeente 
Heiloo en Kennemer Wonen. Meer informatie via www.debemiddelingskamer.nl 
 

 

 

MAKELAAR VAN HUISINZICHT

Thuis in (ver)kopen 
en verhuizen met aandacht

Aan- en verkopen met aandacht

Woning voor senioren

Woning in nalatenschap 

Kosteloos en vrijblijvend kennismaken? | annemarie@huisinzicht.nl | 06 81855324 | www.huisinzicht.nl 
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 Japanse houtsneden 

Ukiyo-e (houtblokdruk) werd al eeuwen in China 
gebruikt om boeken te drukken, lang voor de 
komst van het beweegbare type, maar in de Edo-
periode (1603-1868) werd het op grote schaal in 
Japan toegepast. Ukiyo-e was een inspiratiebron 
voor verscheidene impressionisten, zoals Mary 
Cassatt, Vincent van Gogh, Claude Monet, Henri de 
Toulouse-Lautrec en Émile Bernard.
Dag  dinsdag 12 oktober 2021 
Tijd 14:00 tot 16:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 12,50 incl. een kopje koffie of thee 
Docente Isolde Scholberg

 Kunst en cultuur van China

China is al ruime tijd in opmars als politieke en 
economische grootmacht. Daarnaast heeft het 
uitgestrekte  land een eeuwenoude culturele 
en artistieke traditie. Tijd dus voor een korte 
kennismaking met de hoogtepunten uit de Chinese 
cultuur. Van de befaamde terracotta-leger en de 
Chinese muur tot porselein, jade en rolschilderingen 
met afbeeldingen uit de natuur. 
Datum  dinsdag 16 november 2021
Tijd 14:00 tot 16:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten € 12,50 incl. een kopje koffie of thee
Docente Isolde Scholberg

 Artemisia Gentileschi (1593 – 1653)

Artemisia Gentileschi behoort tot de grootste 
vrouwelijke kunstenaars uit de kunstgeschiedenis. 
Dat was in de zeventiende eeuw allesbehalve 
vanzelfsprekend voor vrouwen. Gedurende 
haar carrière zal de lijdende maar sterke vrouw, 
gesitueerd in Bijbelse, mythologische en 
allegorische verhalen, een belangrijk thema zijn 
waarin Gentileschi zich specialiseerde.
Datum  dinsdag 18 januari 2022
Tijd 14:00 tot 16:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten € 12,50 incl. een kopje koffie of thee
Docente Isolde Scholberg

 Frida Kahlo (1907 – 1954)

Kahlo’s werk is zeer autobiografisch van karakter: 
hierin deed zij verslag van haar tumultueuze 
huwelijksleven met de beroemde schilder Diego 
Rivera en de langdurige gevolgen van een 
verkeersongeluk in haar jeugd. Haar werk bestaat 
voor een groot deel uit zelfportretten, vaak met 
surrealistische toevoegingen. In het najaar van 
2021 en voorjaar van 2022 staat het gehele Drents 
Museum in het teken van Frida Kahlo met de 
tentoonstelling ‘Viva la Frida!’. 
Datum  dinsdag 8 maart 2022
Tijd 14:00 tot 16:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten € 12,50 incl. een kopje koffie of thee
Docente Isolde Scholberg
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 Kleuren van de nacht

Bespreking van ‘nacht’ in de schilderkunst zoals ‘De 
sterrennacht’ die door Van Gogh geschilderd is in 
de psychiatrische inrichting Saint-Paul-de-Mausole 
in Saint Rémy in de Provence. Hij was geobsedeerd 
door het idee om een nachtelijk landschap te 
schilderen vanuit zijn geheugen. Ook Miró heeft op 
papier het thema nacht geschilderd, 
‘De Constellatie serie’: - 23 schilderijen op papier - 
zijn gemaakt door de Spaanse surrealist Joan Miró. 
Datum  dinsdag 26 april 2022
Tijd 14:00 tot 16:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten € 12,50 incl. een kopje koffie of thee
Docente Isolde Scholberg

 Cursus  (Kerk) Latijn

Periode 2021  dinsdagochtend 21 september  
t/m 14 december 2021

Periode 2022  dinsdagochtend 25 januari  
t/m 19 april 2022

Info  René van Royen,  
telefoon (06) 108 10 838

Activiteit Seniorenvereniging Heiloo Egmond

MEER EDUCATIE 
IN HET TREFPUNT
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     “Wij kunnen er vóór en met u zijn" 

 
Wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen 
dat het levenseinde nabij is, breekt er een onzekere  
periode aan. De zorg en warme aandacht van uw  
nabije omgeving  is hierbij van onschatbare waarde,  
evenals die van professionele zorgverleners.   
De ondersteuning van onze goed opgeleide en  
gemotiveerde vrijwilligers kan een welkome aanvulling 
zijn om de totale zorg langer te kunnen blijven bieden.  
Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend contact  
opnemen met één van onze coördinatoren: 
                                  06-17967389 
 of kijk op onze website  
                        www.terminalezorgheiloo.nl  
Aan onze zorginzet zijn voor u geen kosten verbonden. 
 
Reactie van een mantelzorger: 
“Hadden we het maar eerder gedaan, want nu 
kunnen we de zorg langer volhouden.” 
 
 

INFORMATIEVE THEMABIJEENKOMSTEN

 Informatieavond rondom
 het levenseinde

Woensdag 6 oktober 2021 geven ervaren 
deskundigen, zoals Notaris van Leersum, Mariska 
van Aarts van Associatie Uitvaartverzorgingen,  
Ria van de Velde van VPTZ (vrijwilligers palliatieve 
terminale zorg) uitleg over, inzicht in en  
antwoorden op de onderwerpen en vragen rondom 
het levenseinde.
Datum  woensdag 6 oktober 2021
Tijd 19:30 tot 22:00 uur
Locatie het Trefpunt
Entree gratis, incl. een kopje koffie of thee
Opgave noodzakelijk
Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door 
het Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging 
Associatie & IJmond.

 Beurs ‘Pensioen in Zicht’

Op de beurs ‘Pensioen in Zicht’ bereidt u zich 
optimaal voor op een nieuwe toekomst en een 
nieuwe levensfase. Deze beurs is voor mensen die 
binnenkort stoppen of net gestopt zijn met werken 
en hun eventuele partners. Een informatieve beurs 
met verschillende thema’s zoals: 
• vrije tijd
• financiën
• toekomstbestendig wonen
• vitaliteit en gezondheid
•  informatie aanbieders  

‘Pensioen in Zicht’ cursussen  
Datum  zaterdag 20 november 2021
Tijd 10:00 tot 14:30 uur
Locatie het Trefpunt
Entree gratis

34

Nieuw



K
A

A
R

T
S

P
E

L
L

E
N

KAARTSPELLEN

 Bridgegroep Het Trefpunt 

Er heerst een gezellige sfeer bij Bridgegroep Het 
Trefpunt; er wordt gespeeld op verschillende 
niveaus zonder competitie. Men speelt niet op tijd 
maar voor de gezelligheid!
U kunt het hele jaar meedoen op de maandag- en/
of vrijdagmiddag.
Periode  maandag en vrijdag van september 

2021 t/m augustus 2022
Tijd 13:30 tot 16:30 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten € 55,00, incl. een kopje koffie/thee
Info  Matthijs de Moel,  

telefoon (06) 481 33 158 of  
bridgegroeptrefpunt@gmail.com

 Bridgeclub Hartenvrouw 

Data  vrijdag van 09:30 tot 12:00 uur van  
10 september 2021 t/m 15 april 2022

Info Yvonne Wuijts, telefoon (072) 533 95 51

 Bridgeclub Fumez Pas 

Data  donderdag van 19:30 tot 23:00 uur van 
30 september 2021 t/m 28 april 2022

Info Ineke Bakker, telefoon (06) 423 47 831

 Bridgeclub Sans Atout 

Data  maandag van 19:30 tot 23:00 uur van 
30 augustus 2021 t/m 25 april 2022 of 
woensdag van 13:15 tot 17:00 uur van  
1 september 2021 t/m 20 april 2022

Info  Gerrit van der Klis,  
telefoon (072) 511 15 25

 Klaverjasdrive 

Data  donderdag van 13:30 tot ca. 16:30 uur  
van 2 september 2021 t/m 28 april 2022

Info Hanneke Ruiter, telefoon (072) 533 44 19
Activiteit Seniorenvereniging Heiloo Egmond
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MetGezel is een leuke en makkelijke manier om 
nieuwe mensen te ontmoeten. Iedereen vanaf 
60 jaar die gezelligheid zoekt en met anderen 
op vriendschappelijke basis activiteiten wil 
ondernemen kan lid worden van MetGezel. Het 
lidmaatschap kost € 17,50 per jaar (2021).  In 
een persoonlijk gesprek kunt u meer informatie 
krijgen en u eventueel inschrijven. In dit gesprek 
worden uw wensen over de persoon met wie u 
iets samen zou willen ondernemen besproken. 
Ook kunt u aangeven wat u samen wilt gaan doen 
(bijvoorbeeld naar de film of samen winkelen).   Er 
zijn contacten op individuele wijze mogelijk of u 
kunt zich aansluiten bij een van de vele groepjes.  
Er zijn bijvoorbeeld fiets-, wandel-, museum- en 
eetgroepjes.  Ook organiseren we maandelijks een 
koffieklets op de vrijdagmiddag.   

Voor meer informatie kunt u ons bellen en vragen 
naar Claudia Spit, coördinator MetGezel, telefoon 
(072) 533 12 97 of claudia.spit@trefpuntheiloo.nl

 

  SSppeecciiaalliisstt  iinn  hhoooorroonnddeerrzzooeekk  eenn  hhoooorroopplloossssiinnggeenn  

““……wwaanntt  iieettss  ddaatt  zzoo  wwaaaarrddeevvooll  iiss  aallss  uuww  ggeehhoooorr,,  
vveerrddiieenntt  hheett  bbeessttee!!””  

 
Heerenweg 203 Heiloo 072-7112324 

www.rutgershoortechniek.nl  info@rutgershoortechniek.nl 
     

 

Energie besparen, langer zelfstandig 
en comfortabel kunnen wonen kán 
hand in hand gaan.  

Voor advies biedt Heiloo Energie u 
ondersteuning met de         
Duurzame Renovatie Helpdesk.  

Meer informatie vindt u op onze 
website  www.heilooenergie.nl of 
loop eens binnen bij onze winkel 
 in het Loo. (voor openingstijden en 
locatie: zie de website) 

METGEZEL 36
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ONTMOETEN EN ETEN

 Samen Eten 

Samen eten is een belangrijke geluksfactor voor 
mensen. Het Trefpunt draagt hier graag aan bij 
en organiseert dan ook regelmatig gezamenlijke 
maaltijden. De 3-gangen menu’s op de 
vrijdagavonden worden verzorgd door restaurants 
en cateraars uit Heiloo en omgeving. Tussen het 
eten door vindt er een gratis verloting plaats en 
na afloop krijgt u een kopje koffie of thee van ons 
aangeboden met iets lekkers erbij. Wilt u voordat 
het diner start nog iets drinken? Dat kan, onze bar is 
vanaf 17:00 uur voor u geopend! 
Dag  vrijdag (data volgen)
Tijd 18:00 tot ± 20:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 18,00 (prijs onder voorbehoud)  

(excl. consumpties)
Reserveren telefoon (072) 533 12 97

 Nationale
 Ouderendag-diner 2021

Vrijdag 1 oktober is het Nationale Ouderendag. 
Dit is een jaarlijks terugkerend evenement, dat ook 
in het Trefpunt wordt gevierd. Op deze feestelijke 
dag bieden wij u tegen een gereduceerd tarief een 
3-gangen diner aan. Dit diner wordt verzorgd door 
een restaurant of cateraar uit Heiloo en wordt 
mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van 
Stichting Vrienden Ouderenwerk Heiloo. 
Datum  vrijdag 1 oktober 2021
Tijd 18:00 tot ± 20:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 10,00 (prijs onder voorbehoud)  

(excl. consumpties)
Reserveren telefoon (072) 533 12 97

 Snertmaaltijd

Ook dit jaar zal ‘Uw Slager Heiloo’ weer zorgen 
voor vers gemaakte erwtensoep (rijkelijk gevuld met 
rookworst), roggebrood met katenspek en vlaflip toe.
Datum vrijdag 12 november 2021 
Tijd 18:00 tot ± 20:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 8,00 (excl. consumpties)
Reserveren telefoon (072) 533 12 97
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 Kerstdiner

Het mooie gevoel van kerst is saamhorigheid en 
met elkaar genieten van een compleet verzorgd 
kerstdiner. Tijdens het kerstdiner kunt u genieten 
van live muziek van toetsenist Henk Vasbinder. Als 
afsluiting van het diner krijgt u nog een kopje koffie 
of thee met een chocolaatje aangeboden. Tussen de 
gangen door is er ook nog een gratis verloting. 
Datum  zondag 26 december 2021
Tijd 18:00 tot ± 20:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 27,50 (prijs onder voorbehoud)  

(excl. consumpties)
Reserveren telefoon (072) 533 12 97

 Pannenkoeken eten

Ook zo dol op pannenkoeken? Onze gastvrouwen 
gaan ze speciaal voor u bakken in het Trefpunt. U 
bent nooit te oud voor pannenkoeken! Aarzel niet en 
geef u op!
Datum  dinsdag 19 oktober 2021
Tijd 12:30 tot 14:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 5,00 (excl. consumpties) 

 Trefpunt Barbecue

Ook dit jaar kunt u weer genieten van een zomerse 
barbecue  bij het Trefpunt met een verloting en 
muzikale begeleiding van Henk Vasbinder. Het vlees 
zal verzorgd worden door ‘Uw Slager Heiloo’.
Datum  zaterdag 18 juni 2022
Tijd 16:00 tot 20:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  € 7,50 (prijs onder voorbehoud)  

(excl. consumpties)

 Koffie drinken
 op vrijdagochtend

Op vrijdag even met elkaar een bakkie koffie drinken. 
Het is fijn om je verhaal even kwijt te kunnen, maar 
er worden ook veel tips uitgewisseld over leuke 
activiteiten en handige weetjes in en om huis. 
Mocht iemand een hulpvraag hebben of ergens mee 
zitten, dan is de drempel laag om dit te bespreken 
met elkaar of met de cliëntondersteuner. 
Dag  vrijdag
Tijd 10:00 tot 12:00 uur
Locatie het Trefpunt
Kosten  eventuele consumpties

ONTMOETEN EN ETEN38



Het Trefpunt is een bruisend activiteitencentrum waar u diverse ruimtes kunt huren
tegen aantrekkelijke tarieven. Deze ruimtes zijn geschikt voor het organiseren van
diverse activiteiten, cursussen, vergaderingen en lezingen.
Het pand ligt op ca. 5 minuten lopen van het NS station Heiloo. Er zijn voldoende
(verlichte) gratis parkeerplaatsen. Tevens is er een goede (niet overdekte) fietsenstalling.

In overleg kunt u diverse arrangementen boeken zoals een lunch, hapjes of overige
wensen. (Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen en te nuttigen.)

Zaalverhuur Trefpunt

Meer weten?
trefpuntheiloo.nl/zaalhuur

of (072) 533 12 97

€ 37,50 
per dagdeel

€ 111,- 
per dagdeel

€ 37,50 
per dagdeel

€ 41,- 
per dagdeel

€ 30,- 
per dagdeel

€ 25,- 
per dagdeel

€ 41,- 
per dagdeel

€ 41,- 
per dagdeel
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Wie gaat er met ons mee op stap? 

 Vakantieweek

Elk jaar gaat een groep zelfstandige senioren 
in de zomer een week op vakantie naar een 
hotel ergens in Nederland. Deze reis is geheel 
verzorgd; u hoeft zelf niets te regelen. Er zijn 
elke dag excursies en vaak is er ook nog een 
avondprogramma. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen. 

 Bieb Express

Houdt u van boeken lezen, maar kunt u niet 
meer op eigen gelegenheid naar de Bibliotheek 
toe? De Trefpunt Express gaat iedere laatste 
woensdagochtend van de maand 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, aangeboden door de bibliotheek. De kosten 
bedragen € 3,50 per keer. U kunt zich voor de Bieb 
Express opgeven bij het Trefpunt.

OP STAP

 Trefpunt Express

Gaat u ook mee met de Trefpunt Express? Wij bieden 
u de mogelijkheid om samen met anderen gezellig op 
stap te gaan.  Elke maand wordt er door een groepje 
enthousiaste vrijwilligers een gevarieerd programma 
bedacht, afgestemd op het seizoen. Dit programma 
kunt u gratis ophalen bij de receptie of bekijken op 
onze website. In de auto (met hoge instap) is ruimte 
voor max. 4 personen en de chauffeur. In overleg kan 
er een rollator mee. Bij elk uitje staat vermeld wat 
de kosten zijn. Eventuele consumpties en lunches/
diners zijn voor eigen rekening, tenzij anders vermeld. 

 Verhalen Express

Bibliotheek Heiloo is de 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 zijn er programma’s over vroeger. Onder 
het genot van een kopje koffie of thee (aangeboden 
door de bibliotheek) gaan we graag met u in gesprek 
over deze onderwerpen. De Trefpunt Express haalt u 
elke tweede woensdagochtend van de maand op en 
brengt u ook weer naar huis. De kosten bedragen 
€ 3,50 per keer. U kunt zich voor de Verhalen Express 
opgeven bij het Trefpunt.
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OP STAP

 Vriend van de Trefpunt Express

Vrienden van de Trefpunt Express krijgen voorrang 
bij het opgeven voor de uitstapjes. Ook ontvangt u 
bij elk uitstapje 1 sticker, bij 5 stickers ontvangt u  
€ 10,00 korting op uw eerstvolgende uitstapje.  
U kunt maximaal 1 volle spaarkaart per jaar 
verzilveren. Voor € 25,00 per jaar kunt u  
Vriend van de Trefpunt Express worden.

Heeft u zelf een idee voor een uitstapje? Of wilt 
u zelf eens op stap met een groepje vrienden, 
buren of familie naar bijvoorbeeld een museum? 
Dat is ook mogelijk met de Trefpunt Express. Wij 
zorgen dan voor een chauffeur.  Neem contact op 
met Wanda Vasbinder (072) 533 12 97 of  wanda.
vasbinder@trefpuntheiloo.nl

De Trefpunt Express is mede mogelijk gemaakt door de Pius Stichting en wordt gesponsord door:

Autobedrijf Van der Steen Blokdijk Makelaars Heiloo
Dorssport Jongerenwerk Heiloo
Kaashuis Tromp Keer op Keer
Rutgers Hoortechniek Stichting Vrienden Ouderenwerk Heiloo
Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo
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Zaterdag
WEEKEND ACTIVITEITEN

 Repair Café Heiloo

Wat doe je met knuffels of elektrische apparaten 
die kapot zijn? Weggooien? Mooi niet! In het 
Trefpunt draait het elke laatste zaterdag van de 
maand allemaal om repareren. Er staan diverse 
handige vrijwilligers klaar die helpen bij alle 
mogelijke reparaties. 
Data 2021  zaterdag 28 augustus, 25 september,  

30 oktober, 27 november
Data 2022  zaterdag 29 januari, 26 februari,  

26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni
Tijd 10:00 tot 12:30 uur
Locatie het Trefpunt
Entree  gratis, een vrijwillige bijdrage  

wordt op prijs gesteld

 Tweedehands boekenmarkt

Elke laatste zaterdag van de maand is er een 
gezellige tweedehands boekenmarkt in het Trefpunt. 
U kunt hier wellicht net dat ene boek vinden waar u 
naar op zoek bent. 
Data 2021  zaterdag 28 augustus, 25 september,  

30 oktober, 27 november 
Data 2022  zaterdag 29 januari, 26 februari, 26 

maart, 30 april, 28 mei, 25 juni
Tijd  10:00 tot 13:00 uur
Locatie  het Trefpunt
Entree  gratis
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Zondag
WEEKEND ACTIVITEITEN

 Biljarten op zondag

Eén keer in de 14 dagen is het Trefpunt op 
zondagmiddag geopend. U kunt dan gebruik maken 
van een van de 6 biljarts. 
Tijd 13:30 tot 16:30 uur
Locatie het Trefpunt
Gebruik biljarts  € 0,50 per 30 minuten

 Muzikale verrassingen

Laat u muzikaal verrassen op de zondagochtend. 
Op zoek naar de ‘binnenkant’ van bijzondere 
muziek op CD, heerlijk luisteren en info voor 
fijnproevers. Van Bach tot de blues…….. met 
nostalgie en een kopje koffie of thee met wat 
lekkers erbij.
Data 2021  zondag 12 september, 10 oktober, 

14 november, 12 december 
Data 2022  zondag 9 januari, 6 februari,  

13 maart, 10 april, 8 mei, 19 juni 
Tijd 11:00 tot 12:30 uur 
Locatie het Trefpunt
Presentator  Erik Nap
Entree   € 5,00 incl. een kopje koffie/thee 

met wat lekkers erbij.

 Koffie & Zo

Ontmoet andere mensen die het, net als u, 
leuk vinden samen iets te doen. Bijvoorbeeld 
klaverjassen, bridgen, rummikub of scrabbelen, 
sjoelen, schaken, biljarten of keezen. Maar alleen 
een kop koffie drinken mag natuurlijk ook. 
Data 2021  zondag 11 en 25 juli, 8 en 22 augustus, 

5 en 19 september, 3, 17 en 31 oktober, 
14 en 28 november, 12 december

Data 2022  zondag 2, 16 en 30 januari, 13 en 27 
februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april, 
8 en 22 mei, 5 en 19 juni, 3 en 17 juli

Tijd 13:30 tot 16:30 uur
Locatie het Trefpunt
Entree gratis (excl. consumpties)

 Koffieconcert met Duo Donne

Op zondag 16 januari kunt u genieten van een 
licht klassiek programma, met Ingrid Stijsiger 
mezzosopraan en Klaartje Broers op harp. Er zal 
onder andere muziek ten gehore worden gebracht 
van Bach, Bizet, Händel, Mozart en Gershwin.
In verband met de beschikbare ruimte is aanmelden 
van te voren noodzakelijk.
Datum zondag 16 januari 2022
Tijd 11:00 tot 12:30 uur
Locatie het Trefpunt
Entree gratis, incl. een kopje koffie of thee
Deze ochtend is mogelijk gemaakt door 
Uitvaartvereniging Associatie & IJmond.
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Zondag
WEEKEND ACTIVITEITEN

 Luisterlezing: Frank Sinatra 

I’ve got the world on a string.  Er zijn weinig 
mensen die deze naam niet kennen. In deze 
luisterlezing maken we kennis met de vele kanten 
van Frank Sinatra, zijn muziek, zijn films, zijn 
politieke keuzes, zijn huwelijken, zijn kinderen 
en zijn vriendinnen en hoe zit het nou toch met 
die contacten met de Maffia? Geniet van deze 
lezing met audiofragmenten, video’s, persoonlijke 
verhalen en biografisch materiaal. Maar natuurlijk 
bovenal genieten van de stem van ‘The Voice’ of 
‘Bleu Eyes’ zo u wilt.
Datum  zondag 31 oktober 2021
Tijd 14:00 tot 16:00 uur
Locatie het Trefpunt
Entree € 10,00
Spreker Fred Suring

 Luisterlezing: De Gouden Eeuw
 van de Jazz (vervolg)

Deze lezing is het vervolg op de Gouden Eeuw van 
de Jazz 1. Jazz is een kunstvorm die zich bij uitstek 
ontwikkelde in Amerika. In deze lezing maken 
we kennis met een aantal van de belangrijkste 
exponenten van de jazz: Ella Fitzgerald, Billy 
Holiday, Nat King Cole, Fletcher Henderson, 
Coleman Hawkins etc. We nemen tevens de bebop 
stijl nader onder de loep. Alles weer aan de hand 
van geluid en beeldfragmenten.
Datum zondag 21 november 2021
Tijd 14:00 tot 16:00 uur
Locatie het Trefpunt
Entree € 10,00
Spreker Fred Suring

Nieuw
 Winterreise

Winterreise, een muzikaal en theatraal programma 
van Stichting De Drang, is een combinatie van 
dans en liederen uit de Winterreise en Die schöne 
Müllerin van Franz Schubert. 
De liederen worden vertolkt door bariton 
Henri Overduin en mezzosopraan Stefanie 
Bruggeling. Tijdens de liederen worden dansen 
uitgevoerd: duetten en solo’s met elementen uit 
de jaargetijden. De choreografie wordt gedaan 
door danseres Kamee Frieling en mimespeler Ari 
Peterse. De voorstelling duurt 35 minuten. U kunt 
kiezen uit 3 verschillende tijden.
Datum  zondag 12 september 2021
Tijd 14:00, 15:00 of 16:00 uur
Locatie  Buk Buk,  

Pastoor van Muijenweg 12, Heiloo
Entree   gratis
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WAT IS ER NOG MEER TE DOEN IN HET TREFPUNT?

 HAF (Fotoclub Heiloo)

Data  dinsdag van 20:00 tot 22:30 uur  
(om de week) van 14 september 2021 
t/m 10 mei 2022

Info Ineke Vijn, telefoon (072) 533 65 26

 Videoclub Heiloo

Data  vrijdag (laatste van de maand) van 
09:30 tot 12:00 uur van 24 september 
2021 t/m 29 april 2022

Info Wilma Roelofs, telefoon (072) 533 35 10

 Quantum-Touch - Genezen
 met je handen

Info www.qtouch.nl of mail@qtouch.nl

 Diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk

Dag  woensdag, donderdag, vrijdag (alleen 
op afspraak)

Info  diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk,  
telefoon (072) 562 77 71

 Scrabble 

Dag  woensdag van 14:00 tot 16:30 uur 
(om de week) van 8 september 2021 
t/m 27 juli 2022 

Info  Jenny Linde, telefoon (072) 533 71 97
Activiteit Seniorenvereniging Heiloo Egmond

 Schaakvereniging Oppositie

Data	  dinsdag van 20:00 tot 24:00 uur van  
7 september 2021 t/m 26 april 2022

Info	 	Eric Huffnagel,  
telefoon (072) 507 09 15
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ALGEMENE VOORWAARDEN

Aansprakelijkheid
Stichting Trefpunt Heiloo aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 
niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze 
gids. Stichting Trefpunt Heiloo acht zich slechts 
gehouden tot verbetering in de eerstvolgende 
editie. Stichting Trefpunt Heiloo kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor schade aan 
persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook, 
ontstaan tijdens door Stichting Trefpunt Heiloo 
georganiseerde activiteiten. 

Annulering door de deelnemer
Er vindt geen restitutie plaats van betaalde 
deelnemersbijdragen. Daarop is één uitzondering, 
u kunt uw inschrijving voor een activiteit tot twee 
weken voor aanvang kosteloos annuleren. Dit kan 
telefonisch, per post of per mail. Na aanvang van 
de activiteit bent u de volledige deelnemersbijdrage 
verschuldigd. Verzuim van lessen/activiteiten geeft 
geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de 
deelnemersbijdrage. 

Betaling
De deelnemersbijdrage – te betalen via 
automatische incassomachtiging – wordt op z’n 
vroegst twee weken voor aanvang van de cursus 
geïncasseerd. Het is helaas niet mogelijk om per les 
te betalen.

In verband met de mogelijke terugkeer van het 
coronavirus hebben we onze betalingsvoorwaarden 
aangepast. Voor cursussen die het hele seizoen 
bestrijken, spreiden we de betaling over twee 
periodes. In geval van een nieuwe lockdown, en u 
zou meer dan 4 bijeenkomsten moeten missen, 
heeft u de keuze of u uw reeds betaalde geld terug 
wilt ontvangen, liever een voucher heeft of dat u de 
bijdrage doneert.

Doorgang, annulering of wijzigingen
Voor elke activiteit/cursus hebben wij een minimum 
aantal deelnemers vastgesteld. Stichting Trefpunt 
Heiloo behoudt zich het recht voor om bij 
onvoldoende inschrijvingen een activiteit/cursus 
te annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld wordt 
teruggestort.

Stichting Trefpunt Heiloo kan zich genoodzaakt zien 
de activiteit door een andere docent te laten geven 
of op een andere locatie te laten plaatsvinden dan 
in de programmagids staat vermeld. Hierover wordt 
u tijdig geïnformeerd. Ook kan het zo zijn dat bij 
onvoldoende deelnemers een vrijblijvend aanbod 
wordt gedaan tot lesverkorting of prijsverhoging.
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Inschrijving
Dit kan op de volgende manieren: via het inschrijf-/
machtigingsformulier achter in dit boekje;  
bellen met (072) 533 12 97;  
via de website www.trefpuntheiloo.nl.

Proefles
Bij de meeste langlopende cursussen kunt u een 
proefles volgen.

Solidariteitsfonds en minimabeleid
Indien de kosten van een cursus bezwaarlijk zijn, 
kunt u als inwoner van Heiloo aanspraak maken 
op het Solidariteitsfonds. U kunt per seizoen 
voor maximaal één cursus een bijdrage in het 
cursusgeld ontvangen van maximaal de helft van 
de deelnemersbijdrage. U kunt uw aanvraag indien 
bij Wanda Vasbinder, (072) 533 12 97 of wanda.
vasbinder@trefpuntheiloo.nl. Uw aanvraag wordt 
vertrouwelijk behandeld.

In de gemeente Heiloo is het gemeentelijk 
minimabeleid, voor inwoners van Heiloo, van 
kracht. Heeft u een laag inkomen en weinig eigen 
vermogen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden 
een bijdrage ontvangen voor sportieve en sociaal 
culturele activiteiten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Gemeente Heiloo, (072) 535 66 66.

Suggesties en klachten
Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van 
onze activiteiten. Wanneer u niet tevreden bent of 
wanneer zaken niet aan uw verwachtingen voldoen, 
vernemen wij dit graag. U kunt dit schriftelijk 
kenbaar maken bij de coördinator, Wanda Vasbinder. 
Dit kan via (072) 533 12 97, of via  
wanda.vasbinder@trefpuntheiloo.nl

Ook suggesties voor het programma zijn altijd 
welkom.

Wij wensen u veel plezier bij het volgen van onze 
activiteiten en/of cursussen.

Wanda Vasbinder, Coördinator activiteiten
Sabine Kuschka, secretariaat

 Schoolvakanties

Herfst 16 t/m 24 oktober 2021
Kerst 25 dec. 2021 t/m 9 jan. 2022
Voorjaar 19 t/m 27 febr. 2022
Mei 30 apr. t/m 8 mei 2022
Zomer 16 juli t/m 28 aug. 2022

 Feestdagen

Kerst 25 & 26 december 2021
Nieuwjaar 1 januari 2022
Pasen 17 & 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Hemelvaart 26 mei 2022
Pinksteren 5 & 6 juni 2022
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