Zomer Activiteiten
Trefpunt 2022
(juni–juli-augustus)

Stichting Trefpunt Heiloo
Abraham du Bois-hof 2
1852 EZ Heiloo
telefoon (072) 533 12 97
www.trefpuntheiloo.nl
versie: 14-7-2022

Ook dit jaar organiseert het Trefpunt weer zomerse activiteiten voor jong en
oud.
Het programma bestaat uiteenlopende activiteiten. Een afwisselend aanbod,
voor ieder wat wils.
Bij het ter perse gaan van dit boekje was nog niet het hele programma
bekend. Er zullen nog meer activiteiten volgen, zoals een zomerse lunch,
“voetjes van de vloer” zomeravond, een Franse avond met jeu de boules,
stokbroodje brie etc.
Hou voor het complete programma onze website en social media in de gaten.
Aanmelden is voor alle activiteiten noodzakelijk. Dat kan via (072) 533 12 97
of info@trefpuntheiloo.nl. Het is ook mogelijk om je aan te melden via de
website: https://www.trefpuntheiloo.nl/inschrijven/
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ACTIVITEITEN IN JUNI
Zomer klaverjassen
Deze activiteit wordt georganiseerd door Senioren Vereniging Heiloo Egmond.
In de zomer kan je iedere donderdag klaverjassen.
Data
donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 juni
Tijd
van 13:30 tot 16:30 uur
Locatie
het Trefpunt
Entree
€ 1,00 p.p.
Opgave
de heer B. Ruiter, telefoon (06) 11 86 75 45
Trefpunt Barbecue
Ook dit jaar kan je weer genieten van een zomerse barbecue bij het Trefpunt
met een verloting en muziek. Het vlees zal verzorgd worden door ‘Uw Slager
Heiloo’.
Datum
zaterdag 18 juni
Tijd
van 16:00 tot 20:00 uur
Locatie
het Trefpunt
Kosten
€ 10,00 (prijs onder voorbehoud) (excl. consumpties)
Muzikale verrassingen
Laat je 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.
Datum
zondag 19 juni
Tijd
van 11:00 tot 12:30 uur
Locatie
het Trefpunt
Presentator
Erik Nap
Entree
€ 3,50 incl. een kopje koffie/thee met wat lekkers
Koffie & Zo
Ontmoet andere mensen die het, net als jij, 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.
Datum
zondag 19 juni
Tijd
van 13:30 tot 16:30 uur
Locatie
het Trefpunt
Entree
gratis (excl. consumpties)
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Rol 4-daagse Heiloo
In de week van 21 t/m 24 juni kan je 's middags meedoen met de Rol 4daagse Heiloo. Er zijn wandelingen uitgezet speciaal voor mensen met een
rollator of rolstoel. Samen lopen we maximaal 2 kilometer per keer. We
starten om 13:30 uur vanaf het Trefpunt. Na afloop krijg je een leuke
herinnering. Ook zal de Via Gladiola niet ontbreken.
Familie en mantelzorgers die het leuk vinden om de deelnemers te
begeleiden met rollators en rolstoelen zijn van harte welkom.
Zij betalen € 2,50.
Datum
dinsdag 21 t/m vrijdag 24 juni
Start
13:30 uur
Locatie
het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo
Kosten
€ 5,00
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.
Datum
zaterdag 25 juni
Tijd
van 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. Wellicht vind je hier net dat ene boek waar je
naar op zoek bent.
Datum
zaterdag 25 juni
Tijd
van 10:00 tot 13:00 uur
Locatie
het Trefpunt
Entree
gratis
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ACTIVITEITEN IN JULI
Koffie & Zo
Ontmoet andere mensen die het, net als jij, 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
zondag 3, 17 en 31 juli
Tijd
van 13:30 tot 16:30 uur
Locatie
het Trefpunt
Entree
gratis (excl. consumpties)
Er op uit met de Duofiets
Sinds enige tijd is het Trefpunt in het bezit van een duofiets. Dit is een soort
tandem maar dan naast elkaar. In de zomerperiode hebben wij voor deze fiets
leuke routes uitgezet en wij zorgen voor een vrijwilliger die met u meegaat.
Deze keer gaan we lekker rijden door de duinen bij Egmond en pauzeren we
bij Restaurant Nieuw Westert.
Data
woensdag 6 of vrijdag 15 juli
Tijd
van 13:30 tot 15:30 uur
Locatie
het Trefpunt
Deelname
€ 5,00 voor 2 uur (excl. eventuele consumpties)
Zomer klaverjassen
Deze activiteit wordt georganiseerd door Senioren Vereniging Heiloo Egmond.
In de zomer kan je iedere donderdag klaverjassen.
Data
donderdag 7, 14, 21 en 28 juli
Tijd
van 13:30 tot 16:30 uur
Locatie
het Trefpunt
Entree
€ 1,00 p.p.
Opgave
de heer B. Ruiter, telefoon (06) 11 86 75 45
Zomerse wandeling met rondleiding bij ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’
Deze tour start en eindigt vanaf het Trefpunt. Wij wandelen gezamenlijk naar
het heiligdom ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ waarna wij met een podcast
verhalen te horen krijgen van o.a. de historische Genadekapel, het bekende
putje van Heiloo en het iconische Juliana klooster. Met persoonlijke verhalen
uit het verleden en heden over het grootste Maria heiligdom van Nederland.
Na een koffiepauze in het Oesdom vervolgen wij onze wandelroute terug
naar het Trefpunt. Uiteraard kunt u ook meteen met de fiets of auto naar het
Oesdom toe. We verzamelen daar om 10.30 uur.
Datum
donderdag 7 juli
Tijd
van 10:00 tot 12:00 uur
Vertrek
Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo
5

Begeleider
Kosten

Theo Velseboer
gratis, excl. consumpties

Workshop Epoxy gieten
Gewoon even alles even lekker loslaten en het materiaal het werk laten
doen? Doe dan mee met de workshop epoxy gieten. Epoxy is een kunsthars
met zeer uitgebreide mogelijkheden. Het bestaat uit een vloeibare
basiscomponent (hars) en een vloeibare verharder. Na menging van beide
componenten zal het materiaal uitharden tot een hard, plasticachtig
materiaal. Het materiaal is eenvoudig te verwerken. Je gaat werken met een
houten tafeltje van 55x55 cm.
Datum
zaterdag 9 juli
Tijd
13:30 tot 16:30 uur
Locatie
het Trefpunt
Docente
Angelia Zeegers
Kosten
€ 57,00 incl. materiaalkosten
Lezing cultuurgeschiedenis: Geschiedenis van de geschiedenis
Kijk je weleens een documentaire op TV of blader je weleens door het
geschiedenisboek van de kinderen? Dan is je vast opgevallen dat de jeugd
tegenwoordig andere lessen leert dan jij als adolescent. Voor wie zich in het
verleden verdiept mag dit geen verassing zijn. Ook de studie van het verleden
is een modeverschijnsel.
Met “geschiedenis van de geschiedenis” neemt de historicus Pieter Keesen je
mee terug in de tijd. De geschiedenis van een vakgebied wordt door historici
ook wel een historiografie genoemd. Met het beschrijven van het werk van
historici als Thucydides, Petrarch, Jacob Burckhardt, Johan Huizinga, Geert
Mak en Yuval Harari bestuderen we de vraag welke betekenis het verleden
heeft gehad.
Datum
dinsdag 12 juli
Tijd
van 14:00 tot 16:00 uur
Locatie
het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo
Docent
Pieter Keesen
Kosten
€ 12,50 incl. consumptie
Lezing kunstgeschiedenis: Pompeï
Pompeï was een levendige Romeinse provinciestad. In 79 na Chr. komt de
vulkaan de Vesuvius tot uitbarsting en worden Pompeï en andere steden aan
de Baai van Napels onder een dikke laag as en puin bedekt.
Pas in de 18e eeuw starten de archeologische opgravingen en geleidelijk
wordt Pompeï weer tevoorschijn gehaald. Er worden verrassende vondsten
gedaan in het “Huis van de Vetti”, het “Huis van de Faun” en de “Villa van de
Mysteriën” waar prachtige muurschilderingen te vinden zijn. Hierdoor
hebben we een unieke kans om te ontdekken hoe het dagelijkse leven er in
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een Romeinse tijd uitzag. Isolde Scholberg brengt deze tijd op bijzondere
wijze tot leven.
Datum
dinsdag 19 juli
Tijd
van 14:00 tot 16:00 uur
Locatie
het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo
Docente
Isolde Scholberg
Kosten
€ 12,50 incl. consumptie
Suppen met begeleiding
Wil je ook starten met suppen? Super Leuk! Suppen is in korte tijd
uitgegroeid tot een populaire activiteit. Stand-up paddleboarding is ook wel
bekend onder de afkorting SUP en is ontstaan in Hawaï. Net als bij een
sufboard staat de SUP-rijder rechtop, in het midden van het supboard. Mila
van Zijp zal je de beginselen van het Suppen leren. Heb je al ervaring met
Suppen dan ben je uiteraard ook van harte welkom. Na afloop is er de
gelegenheid om een ijsje te eten op eigen kosten.
Datum
woensdag 20 juli of dinsdag 16 augustus
Tijd
van19:00 tot 21:00 uur
Locatie
Het Maalwater 10, Heiloo
Begeleidster
Mila Zijp
Kosten
€ 13,50
We laten het niet in de soep lopen
Via de website www.treffersbuch.nl kan je leuke activiteiten ondernemen en
op dezemanier nieuwe mensen ontmoeten. Voor huidige en nieuwe
gebruikers van deze website organiseren we een gezellige soepmaaltijd in de
huiskamer van Buk Buk. Onder het genot van een kom (zelfgemaakte) soep
wordt je bijgepraat over de mogelijkheden en krijg je meer uitleg over de
website.
Datum
dinsdag 19 juli
Tijd
van 17:00 tot 19:00 uur
Locatie
Buk Buk, Pastoor van Muijenweg 12, Heiloo
Deelname
gratis, incl. een kopje soep en een consumptie
Opgave
via www.treffersbuch.nl of via info@treffersbuch.nl, uiterlijk vrijdag 15 juli
Dot Painting
Dot Painting is een traditionele teken- en schildertechniek van Australische
Aboriginals. Je gaat door middel van verschillende tools stippen zetten op
een beker. Je werkt onder andere met staafjes en pennen met verschillende
puntdiktes.
Datum
woensdag 27 juli
Tijd
van14:00 tot 16:00 uur
Locatie
het Trefpunt
Docente
Corina Winter
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Kosten

€ 15,50

Er op uit met de Duofiets
Sinds enige tijd is het Trefpunt in het bezit van een duofiets. Dit is een soort
tandem maar dan naast elkaar. In de zomerperiode hebben wij voor deze fiets
leuke routes uitgezet en wij zorgen voor een vrijwilliger die met u meegaat.
Deze keer gaan we via een mooie route naar Akersloot richting Uitgeest en
pauzeren we bij Restaurant Havenrijk, gelegen aan het Uitgeestermeer.
Data
woensdag 20 juli of vrijdag 29 juli
Tijd
van 13:30 tot 15:30 uur
Locatie
het Trefpunt
Deelname
€ 5,00 voor 2 uur (excl. eventuele consumpties)
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ACTIVITEITEN IN AUGUSTUS
Er op uit met de Duofiets
Sinds enige tijd is het Trefpunt in het bezit van een duofiets. Dit is een soort
tandem maar dan naast elkaar. In de zomerperiode hebben wij voor deze fiets
leuke routes uitgezet en wij zorgen voor een vrijwilliger die met u meegaat.
Deze keer gaan we lekker rijden door de bossen bij Castricum en pauzeren
we bij Johanna’s Hof.
Data
woensdag 3 of vrijdag 12 augustus
Tijd
van 13:30 tot 15:30 uur
Locatie
het Trefpunt
Deelname
€ 5,00 voor 2 uur (excl. eventuele consumpties)
Zomer klaverjassen
Deze activiteit wordt georganiseerd door Senioren Vereniging Heiloo Egmond.
In de zomer kan je iedere donderdag klaverjassen.
Data
donderdag 4, 11, 18 en 25 augustus
Tijd
van 13:30 tot 16:30 uur
Locatie
het Trefpunt
Entree
€ 1,00 p.p.
Opgave
de heer B. Ruiter, telefoon (06) 11 86 75 45
Lezing kunstgeschiedenis: Meesterwerken uit het Prado in Madrid
Het Prado in Madrid is een van de grootste en mooiste kunstmusea ter
wereld. De prachtige collectie omvat onder andere meer dan 8.000
schilderijen van vele beroemde kunstenaars.
Tijdens de lezing maken we kennis met kunstwerken van diverse Spaanse
kunstenaars zoals El Greco, Velázquez, Murillo, De Zurbarán en Goya.
Ook komen topstukken van Nederlandse, Vlaamse en Italiaanse
grootmeesters aan bod zoals Rembrandt, Rogier van der Weyden, Fra
Angelico, Botticelli, Rafaël, Titiaan en Caravaggio. Speciale aandacht is er
voor de werken van Jeroen Bosch met onder andere zijn fascinerende
voorstelling van de “Tuin der Lusten”.
Datum
dinsdag 9 augustus
Tijd
van 14:00 tot 16:00 uur
Locatie
het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo
Docente
Isolde Scholberg
Kosten
€ 12,50 incl. consumptie
Zomerse wandeling met rondleiding bij ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’
Deze tour start en eindigt vanaf het Trefpunt wij wandelen gezamenlijk naar
het heiligdom ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ waarna wij met een podcast
verhalen te horen krijgen van o.a. de historische Genadekapel, het bekende
putje van Heiloo en het iconische Juliana klooster. Met persoonlijke verhalen
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uit het verleden en heden over het grootste Maria heiligdom van Nederland.
Na een koffiepauze in het Oesdom vervolgen wij onze wandelroute terug
naar het Trefpunt. Uiteraard kunt u ook meteen met de fiets of auto naar het
Oesdom toe. We verzamelen daar om 10.30 uur.
Datum
maandag 8 augustus
Tijd
van 10:00 tot 12:00 uur
Vertrek
Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo
Kosten
gratis, excl. consumpties
Koffie & Zo
Ontmoet andere mensen die het, net als jij, 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
zondag 14 en 28 augustus
Tijd
van 13:30 tot 16:30 uur
Locatie
het Trefpunt
Entree
gratis (excl. consumpties)
Suppen met begeleiding
Wil je ook starten met suppen? Super Leuk! Suppen is in korte tijd
uitgegroeid tot een populaire activiteit. Stand-up paddleboarding is ook wel
bekend onder de afkorting SUP en is ontstaan in Hawaï. Net als bij een
sufboard staat de SUP-rijder rechtop, in het midden van het supboard. Mila
van Zijp zal je de beginselen van het Suppen leren. Heb je al ervaring met
Suppen dan ben je uiteraard ook van harte welkom. Na afloop is er de
gelegenheid om een ijsje te eten op eigen kosten.
Datum
dinsdag 16 augustus
Tijd
van19:00 tot 21:00 uur
Locatie
Het Maalwater 10, Heiloo
Begeleidster
Mila Zijp
Kosten
€ 13,50
Er op uit met de Duofiets
Sinds enige tijd is het Trefpunt in het bezit van een duofiets. Dit is een soort
tandem maar dan naast elkaar. In de zomerperiode hebben wij voor deze fiets
leuke routes uitgezet en wij zorgen voor een vrijwilliger die met u meegaat.
Deze keer gaan we richting Egmond aan Zee en hier pauzeren we bij een
restaurant naar keuze.
Data
woensdag 17 of vrijdag 26 augustus
Tijd
van 13:30 tot 15:30 uur
Locatie
het Trefpunt
Deelname
€ 5,00 voor 2 uur (excl. eventuele consumpties)
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Rondleiding in de Abdij van Egmond
We starten vanaf het Trefpunt met de fiets en nemen je mee naar de abdij
van Egmond waar je een professionele rondleiding krijgt en verwonder je
over de architectuur van de abdij van Egmond, de monumentale abdijkerk
met relieken van Sint Adelbert en de graftombe van Graaf Floris van Egmont.
Brand een kaarsje bij de icoon van de moeder Gods Maria en geniet van de
prachtige eco-, vlinder-, kruiden en moestuin kortom geniet van deze
indrukwekkende omgeving. Wij nemen een korte pauze in de smaakvol
ingerichte thee- & koffieschenkerij. Daarna fietsen wij terug naar het
Trefpunt. Let op: dit uitstapje kan alleen doorgaan met minimaal 10 deelnemers!
Datum
dinsdag 23 augustus
Tijd
van 10:00 tot 12:00 uur
Begeleider
Theo Velseboer
Vertrek
Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo
Kosten
€ 5,00 excl. consumpties

AGENDA TREFPUNT EXPRESS
JULI EN AUGUSTUS
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij je graag door naar onze website:
www.trefpuntheiloo.nl
Er kunnen per uitstapje maximaal 4 personen mee. Als een uitstapje al
volgeboekt is kom je op de wachtlijst te staan en bij voldoende deelnemers
plannen wij een nieuwe datum.
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