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‘vogel schilderen op olieverf’ 2 daagse workshop  

Tijdens deze korte cursus leert u in twee dagdelen een vogel realistisch te 
schilderen. Er wordt gewerkt met olieverf op een klein paneel. Daarbij komen 
de diverse schildertechnieken aan bod.  
Data   dinsdag 4 en 11 juni 
Tijd   van 14:00 tot 16:00 uur 
Locatie  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo 
Kosten  € 30,00 p.p. (leden Trefpunt Diensten 5% korting),  

excl. € 15,00 materiaalkosten, te voldoen aan docente 
Docente  Saskia Sengers 
Aantal lessen 2 
Opgave  via bijgaand inschrijfformulier 
 

 

 

SAMEN ETEN OP VRIJDAGAVOND 

Deze maaltijd wordt verzorgd door ‘Pizzeria Dolomiti’. 
Het menu bestaat uit: trio antipasti, pizzapunten naar keuze, lasagne en 
gemengde salade en een dessert. Na afloop krijgt u een kopje koffie/thee van 
het huis aangeboden. Tevens is er een gratis verloting. 
Datum  vrijdag 7 juni 
Tijd   van 18:00 tot ca. 20:00 uur  
Locatie  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo 
Prijs   € 19,50 p.p. 
Opgave  via inschrijfformulier 
 

 

LUXE PINKSTERLUNCH METGEZEL 

MetGezel (voorheen Gezelschapsbank) organiseert voor haar leden voor de 
eerste keer een gezellige lunch op tweede Pinksterdag.  
De lunch bestaat uit diverse broodsoorten met beleg en salades, soep, een 
kroket, (karne)melk, koffie en thee. 
Datum  maandag 10 juni 
Tijd   van 12:30 tot ca. 14:00 uur  
Locatie  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo 
Prijs   € 10,00 p.p. 
Opgave  Trefpunt, telefoon (072) 533 12 97 
 
 
 



 

 

Rol 4-daagse 

Tijdens de jaarlijkse avond 4-daagse in Heiloo gaat het Trefpunt ’s middags 
een “Rol 4-daagse” organiseren. Deze 4-daagse is bedoeld voor mensen die 
met een rollator of rolstoel lopen. Per middag zal er ongeveer 2 kilometer 
gelopen worden. Er zullen op de routes stempelposten staan waar u tevens 
een kleine versnapering krijgt. Vrijdagmiddag wordt u feestelijk ingehaald op 
onze Via Gladiola.  
Familieleden en mantelzorgers zijn ook van harte welkom om mee te lopen.  
Zij betalen € 2,50 p.p. De start en finish zullen bij het Trefpunt zijn. 
Bij vier stempels krijgt u van ons een leuke herinnering. 
Periode  dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni  
Start   13:30 uur bij het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo  
Kosten  € 5,00 p.p.  
Opgave  via inschrijfformulier 
 

 

Bustocht: Varen door de Leidse grachten 

Leiden is de Stad van Ontdekkingen. Er is veel te zien, te ontdekken en te 
beleven. De stad heeft een rijke historie. Denkt u alleen maar aan het Leidens 
Ontzet, de plaats waar Rembrandt van Rijn is geboren, de oudste universiteit 
van Nederland en de geschiedenis als Sleutelstad. In de tijd van de Republiek 
was het na Amsterdam de belangrijkste stad. De beste manier om de 
binnenstad te bekijken is via een rondvaartboot. Vanwege de lage bruggen, 
vaart u met een speciale boot die helaas niet geschikt is voor rolstoelen.  
Datum  zondag 16 juni 
Vertrek  om 13.00 uur vanaf het Trefpunt 
Retour  ca. 17.30 uur bij het Trefpunt 
Kosten  € 40,00 p.p. inclusief rondvaart en koffie met gebak 
Opgave  via inschrijfformulier 
 
 

Schatkamer  Meesterwerken uit de hermitage 

 Lezing ter inleiding op de gelijknamige tentoonstelling in de Hermitage  
De Hermitage Amsterdam is 10 jaar jong. Reden voor een feest en een 
cadeautentoonstelling! Samen met Museumdirecteur prof. Piotrovsky 
maakten wij een prachtige keuze uit de schatkamers van de Hermitage, met 
de oude collecties van de tsaren. Hij koos honderden kunstwerken, van grote 
namen als Bernini, Van Dyck, Matisse, Rembrandt, Tintoretto en Velázquez, 
maar ook van kunst uit de prehistorie, uit het oude Egypte tot diep in China 
en Russische kunst. Zij vormen voor eventjes een ware schatkamer in de 
Hermitage Amsterdam, een encyclopedisch overzicht van de 



 

 

kunstgeschiedenis. Een unicum in Nederland, zoals geen enkel ander 
museum dat kan. 
Datum  dinsdag 25 juni 
Tijd   van 14:00 tot 16:00 uur 
Locatie  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo 
Kosten  € 10,00 p.p. (leden Trefpunt Diensten 5% korting) 
Docente  Isolde Scholberg 
Aantal lessen 1 
Opgave  via bijgaand inschrijfformulier 
 

Workshop Pop Art portret 

Tijdens deze workshop maak je een eigen portret in de stijl van de beroemde 
kunstenaar Andy Warhol. Er wordt gewerkt met acrylverf op doek. Van te 
voren ontvangt de docente graag een duidelijke en scherpe digitale foto. 
Deze zal zij zodanig bewerken zodat de foto direct overgezet kan worden op 
een schilders doekje (A4 formaat). 
Datum  dinsdag 2 juli 
Tijd   van 14:00 tot 16:00 uur 
Locatie  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo 
Kosten  € 15,50 p.p. (leden Trefpunt Diensten 5% korting) 

exclusief € 10,00 materiaalkosten, te voldoen aan docente 
Docente  Saskia Sengers 
Aantal lessen 1 
Opgave  via bijgaand inschrijfformulier 
 
 
 
 
 

Hollanders van de gouden eeuw 

 Lezing ter inleiding op de gelijknamige tentoonstelling in de Hermitage  
Dertig reusachtige groepsportretten uit de 17e eeuw uit de collecties van het 
Amsterdam Museum en het Rijksmuseum, voor het eerst samen.  
In de Hermitage Amsterdam. Het zijn de ‘broers en zussen van de 
Nachtwacht’, uniek in de wereld. Vanwege hun grote formaat waren ze 
zelden te zien. Bekijk hoe regenten, schutters en kooplieden van allerlei 
rangen, standen en religies gebroederlijk naast elkaar staan. Rembrandts 
‘Anatomische les van Dr. Deijman’ en schuttersportretten van onder meer 
Govert Flinck en Nicolaes Pickenoy zijn slechts enkele van de topstukken van 
deze tentoonstelling. Als afsluiting brengen moderne groepsportretten, 
gemaakt door fotograaf Taco Anema, de tegenwoordige Nederlandse 
bestuurscultuur in beeld. 
Datum  dinsdag 13 augustus 



 

 

Tijd   van 14:00 tot 16:00 uur 
Locatie  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo 
Kosten  € 10,00 p.p. (leden Trefpunt Diensten 5% korting) 
Docente  Isolde Scholberg 
Aantal lessen 1 
Opgave  via bijgaand inschrijfformulier 

 

Workshop materialenkennis penselen 

Er zijn heel veel verschillende penselen en kwasten. Het is een handig 
hulpmiddel maar er zijn er ook zo veel. Welk penseel gebruik je nu voor 
acrylverf, olieverf of aquarel? Waarom lukt het niet om fijne lijntjes te 
schilderen? Hoe komt het dat ik geen mooie kleurovergangen kan maken met 
verf? Hoe komt het dat ik geen mooie kleurovergangen kan maken met verf? 
Waarom krijg ik strepen in de verf?  
Dit zijn vragen die de docente regelmatig hoort. Tijdens deze leerzame 
workshop zal zij u uitleggen hoe het u wel lukt om fijne lijntjes te schilderen. 
Ook leert u hoe een penseel gemaakt wordt, het verschil tussen diverse 
haartypes en vormen. En welke penselen u kunt gebruiken voor diverse 
technieken. Uiteraard gaat u ook oefenen met verschillende penseelsoorten. 
Datum  woensdag 28 augustus 
Tijd   van 14:00 tot 16:00 uur 
Locatie  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo 
Kosten  € 15,50 p.p. (leden Trefpunt Diensten 5% korting) 

exclusief € 5,00 materiaalkosten, te voldoen aan docente 
Docente  Saskia Sengers 
Aantal lessen 1 
Opgave  via bijgaand inschrijfformulier 

 

 

Van Bach tot de blues........ en meer! 

Een nieuwe activiteit op de zondagochtend is gezamenlijk luisteren naar 
klassieke muziek. Kent u het programma “Muziek Mozaïek” van Willem Duys 
nog? De klassieke zondagochtenden in het Trefpunt worden ook gevarieerde 
CD-muziekprogramma’s, vol ‘zalfjes voor het oor’, nostalgie en heerlijke 
koffie! Gezellig aanschuiven, luisteren en genieten. Komt u ook? 
Data   zondag 9 juni, 7 juli en 11 augustus 
Tijd   van 11:00 tot 12:30 uur 
Locatie  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo 
Presentator  Erik Nap 
Entree  gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld  
 



 

 

 

Koffie & ZO 
Kom eens in de veertien dagen op zondag tussen 13:30 en 16:30 uur naar het 
Trefpunt en ontmoet andere mensen die het, net als u, leuk vinden samen iets 
te doen. Bijvoorbeeld klaverjassen, bridgen, rummikub of scrabble spelen, 
sjoelen, schaken, biljarten of keezen. Maar een kop koffie drinken mag 
natuurlijk ook. Vindt u het gezellig om samen met anderen koffie of thee te 
drinken? Dan bent u op zondagmiddag van harte welkom in het Trefpunt.  
U wordt persoonlijke welkom geheten door een gastvrouw. De koffie staat 
klaar. Inschrijven niet nodig.  
Dag/tijd  zondag van 13.30 tot 16.30 uur 
Data   9 & 23 juni, 7 & 21 juli 
Locatie  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo 
Kosten  € 1,00 p.p. (excl. consumpties) 

 

 

Koffie drinken op vrijdagochtend 

Op vrijdag even met elkaar een bakkie koffie drinken. De insteek is heel 
simpel maar het levert zoveel op. De bezoekers van de koffieochtend hebben 
veel steun aan elkaar. 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. De gastvrouwen zorgen voor een warm ontvangst en hebben 
altijd wel een leuk gespreksonderwerp. Mocht er iemand een hulpvraag 
hebben of ergens mee zitten, dan is de drempel laag om dit te bespreken met 
elkaar of met de cliëntondersteuner. Karin van Polen en/of Wanda Vasbinder 
van Stichting Trefpunt Heiloo sluiten vaak even aan, het is fijn dat je bij een 
vertrouwd gezicht terecht kunt. 
Dag/tijd  elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur 
Locatie  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo 
Deelname  gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld  

 

Oog CafÉ Heiloo 
Oog Café Heiloo is 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. 
Dag   elke laatste donderdag van de maand  
Tijd   van 14:00 tot 15:30 uur 
Data   27 juni, 29 augustus 
Locatie  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo 
Deelname  € 2,00 (incl. een kopje koffie of thee) 



 

 

Repair CafÉ Heiloo  

Wat doe je met een knuffel of elektrische apparaten die kapot zijn? Met een 
fiets waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar mottengaatjes in 
zitten? Weggooien? Mooi niet! In het Trefpunt draait het elke laatste 
zaterdag van de maand allemaal om repareren. Er staan diverse handige 
vrijwilligers klaar en zij helpen bij alle mogelijke reparaties. Sieraden, 
kettingen, broodroosters, computers, lampjes, föhns, kleding, fietsen, 
speelgoed, smartphones, servies... alles wat het niet meer doet of kapot is, is 
welkom. Ook is er elke een maand een vrijwilliger aanwezig die u helpt met 
uw computer problemen. 
Dag/tijd  zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur 
Data   29 juni en 31 augustus 
Locatie  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo 
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. Tevens worden er dvd’s, cd’s en Lp’s verkocht.  
Dag/tijd  zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur 
Data   29 juni en 31 augustus 
Locatie  het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, Heiloo 
Entree  gratis 
 
 
 
 
  



 

 

   



 

 

   



 

 

  
 



 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

STAP 1: vul uw persoonlijke gegevens in (één formulier per persoon) 

 

Voor- en achternaam  ……………………………………………………………………………………………………………  

Geslacht      Man    Vrouw 

Adres     …………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats  …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer   …………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres   …………………………………………………………………………………………………………… 

Lid van Trefpunt Diensten       Ja     Nee 

 

STAP 2: vul in voor welke cursus(sen)/activiteit(en)/excursie(s) u zich wilt opgeven 

 

STAP 3: vul uw IBAN-nummer (rekeningnummer) in en onderteken het formulier 

Uw IBAN-nummer*: 

*Weet u uw IBAN-nummer niet? Vul dan uw bankrekeningnummer en de naam van uw bank in. 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u Stichting Trefpunt Heiloo (IBAN NL95INGB0006411659) toestem-

ming om maximaal 14 dagen voor aanvang van de cursus/activiteit bovenstaand(e) bedrag(en) eenmalig af te 

schrijven van uw IBAN-rekening. 

 

Datum ………………………………………………………..     Handtekening ……………………………………………………….. 

 
STAP 4: lever het formulier in 
 

Geef het ingevulde formulier af bij Trefpunt Heiloo. Ook kunt u het formulier gefrankeerd opsturen. 
 

Stichting Trefpunt Heiloo, t.a.v. cursistenadministratie 
Abraham du Bois-hof 2 
1852 EZ Heiloo 

 

 Cursus/activiteit/excursie Datum Prijs 

1    

2    

3    

N L                   


