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Locatie 1  
Gezelligheid in en om het gemeentehuis met OSU RTV die muziek draait en De Zwaan Cultureel die 
een aantal optredens verzorgt. Het Lees Lokaal verkoopt boeken voor een goed doel. Het Sociaal 
Team en de EHBO Uitgeest vertellen je alles over hun activiteiten. 
Bij het VIP ligt de routekaart en je kunt hier de stempelkaart inleveren. Test je zenuwen met de door 
de Fabo gemaakte spiraal en laat je ondertussen informeren over alles rondom het vrijwilligerswerk 
in het dorp. 
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Locatie 2  
Meet&Eat bakt hun overheerlijke boffers en de Zonnebloem verkoopt loten en leuke artikelen die 
gemaakt zijn door de gasten van ThuisBij. 
Neem ook eens een kijkje in de prachtige R.K. kerk. Je kunt info krijgen over de parochie en wie weet 
tref je daar ook het koor De Zingende Zwanen aan die gaan optreden. 
 
Locatie 3  
Is op het mooie terrein aan de haven. Daar vertelt de Kanovereniging hoe zij door heel Nederland 
kanotochten organiseren. Ook de bus van de Dierenambulance is present. Je mag binnenkijken en 
kunt horen wat zij allemaal voor dieren betekenen. 
 
Locatie 4 
In Dorpshuis de Zwaan, is veel te beleven. De bar is open voor een drankje. Vondel komt met een 
verrassings-optreden en de Nieuwe Muziekschool geeft met hun leerlingen enige concerten.  Hier 
hangen ook de mooie foto’s van de Fotoclub. Stichting Alzheimer Midden-Kennemerland verstrekt 
informatie over dementie en hoe zij bij deze ziekte ondersteuning geven. De S.U.S. toont hun 
veelzijdige programma. En Humanitas IJmond vertelt over hun projecten om met huisbezoeken een 
luisterend oor te bieden.  
 
Locatie 5  
In het Regthuys toont de Vereniging Oud Uitgeest oude voorwerpen en alle informatie over de 
geschiedenis van Uitgeest.  
De Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot schenkt koffie en thee en laat mooie 
handwerkstukken zien.  
 
Locatie 6  
Hier draait het om sport. Kom een balletje meerollen bij Boule Plaisir.  Of doe mee met 
demonstraties in Sporthal de Meet. Unitas heeft leuke gymoefeningen voor alle leeftijden, van 0 tot 
99 jaar! En Aikido Kennemerland laat zien wat de Japanse krijgskunst aikido is. Je kunt kijken of zelf 
meedoen. 
 
Locatie 7  
Ook in de Koog is er genoeg te doen: de Dorpsraad Uitgeest is aanwezig met ludieke activiteiten met 
kruiwagens en regentonnen. Zo wordt ‘water en groen’ als onderdeel van Uitgeest Groeit & Bloeit 
onder de aandacht gebracht.  
 
Locatie 8 
Hier kun je bij drie verschillende sportverenigingen kijken, meedoen en kennismaken. Bij de 
hockeyclub, korfbalvereniging en tennisvereniging staan enthousiaste trainers klaar om je kennis te 
laten maken met de verschillende de sporten. Er zijn leuke kennismakingspellen voor jong en oud. 
 
locatie 9 
In het Zienhouse is van alles te doen. Zin in een potje tafelvoetbal, tafeltennis, FiFa, kickboksen of 
darten? Dat kan deze middag bij het jongerenwerk Uitgeest. Bij Fabo Hobbyvereniging kun je gaan 
knutselen, bijvoorbeeld een zenuwspiraal maken of fotolijstjes versieren. Ook laat de 
modelbouwclub hun zelfgemaakte auto’s, bootjes en treintjes zien.  
  
locatie 10 
Het Hertenpark is geopend. Kom gerust binnen en maak kennis met onze geitjes, schapen, ezels en 
alle pluimvee die rondlopen.  Zij worden liefdevol door de vrijwilligers verzorgd. 
 
locatie 11  
Bij de Wissel is er een gevarieerd programma. Hier kun je Popkoor SurpriSing horen zingen.  
Dansstudio Just Dance verzorgt met 2 selectiegroepen dansoptredens. BeYouMusic houdt een open 
zang repetitie, waaraan je mee kunt doen. En de Feel Fit Club geeft demonstraties Pilates en Steps.  
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Locatie 12  
De speeltuin heeft gratis toegang, inclusief een drankje. Kinderen kunnen knutselen en tekenen en er 
is disco. Ook zoeken zij vrijwilligers, wie weet komt er een match. 
DUEC staat ook op deze locatie en heeft een quiz samengesteld. Hier krijg je alle informatie over het 
besparen van energie. 
 
locatie 13  
Bij de scouting zijn er avontuurlijke activiteiten voor jong en oud. Denk aan een kampvuur, 
kabelbaan, klimparcours of heerlijk actief buitenspel. Natuurlijk kunnen er ook toffe spellen binnen 
gespeeld worden mocht het weer tegen zitten. Er is namelijk een grote speelzolder in het gebouw.  
 
locatie 14  
Stichting Woongroep Uitgeest, geeft samen met STG en het SIG,  informatie over hun organisatie en 
laat zien waar vrijwilligers zich voor kunnen inzetten. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 


