
           
 
 

Open Dag Route  
 
Beste organisatie/vereniging, 
 
Onlangs hebben wij bij u gepeild of er interesse is voor een Open Dag Route in het kader van 
OVER&UITgeest. In plaats van een vrijwilligers-en verenigingenmarkt op een vaste locatie, 
hebben wij voorgesteld om via een route door het dorp de verenigingen en organisaties ter 
plekke te bezoeken. Deze andere opzet is gekozen in verband met de onzekere situatie 
rondom de Corona maatregelen. 
Wij kregen op dit voorstel veel positieve en enthousiaste reacties en we zijn dan ook blij om 
aan te kondigen dat het evenement definitief doorgaat. 
 
Op zaterdag 25 september vindt de Open Dag Route van 13:00 uur tot 17:00 uur plaats.  
 
Wat wordt er van u verwacht?  
Om zoveel mogelijk bezoekers te trekken zou het fijn zijn als er op uw locatie een leuke 
activiteit plaatsvindt. Bijvoorbeeld een demonstratie, een optreden of een sportclinic, liefst 
voor verschillende doelgroepen.  
De invulling mag u geheel zelf bepalen en organiseert u ook zelf.  
Heeft u extra ruimte beschikbaar, dan is het fantastisch als organisaties zonder eigen 
onderkomen bij u te gast mogen zijn. Misschien kan er dan ook een gezamenlijke activiteit 
gedaan worden.  
De Buurtsportcoach is beschikbaar om samen met de sportverenigingen te kijken naar de 
invulling van de dag.  
 
Wat kunt u van ons verwachten? 
Wij gaan de route samenstellen en zullen deze zoveel mogelijk verspreiden. Een plattegrond 
kan ook op de dag zelf op diverse plaatsen opgehaald worden. 
Verder zullen wij alle publiciteit verzorgen in de vorm van affiches, krantenberichten en via 
de sociale media.  
Voor de organisaties die geen eigen locatie hebben proberen we partijen zo goed mogelijk 
samen te brengen, zodat er voor iedereen een geschikte plek is. 
Om het te stimuleren dat de hele route gevolgd wordt, hebben wij een soort strippenkaart 
bedacht. Ter plekke kunnen er quizjes, spelletjes of opdrachten gedaan worden waarna de 
kaart afgestreept wordt. Hieraan is ook een leuke prijs verbonden. 
Mocht er nog iets nodig zijn op het gebied van vergunningen, dan kunnen wij u 
ondersteunen. Een gemeentemedewerker is beschikbaar voor advies en verdere uitwerking. 
 



Om een en ander te bekostigen doen wij een aanvraag bij het Corona herstelfonds, zodat we 
in staat zijn deze dag geheel gratis aan te bieden! 
 
Wij hopen van harte dat uw vereniging of organisatie mee gaat doen met OVER&UITgeest. 
Via deze link komt u terecht op het inschrijfformulier waarmee u zich kunt opgeven. 
Graag ontvangen wij uw reactie voor 15 juli via deze link. 
 
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via: info@vipuitgeest.nl  of telefoonnummer 
06-48500912 (Sigrid Wijsman) 
 
Wij kijken nu al uit naar 25 september en gaan ervan uit dat we er met elkaar een heel mooi 
dorps evenement van gaan maken. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Het organisatieteam: Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest, de Buurtsportcoach en  
De Zwaan Cultureel. 

https://www.formdesk.com/TrefpuntHeiloo/overenuitgeest
mailto:info@vipuitgeest.nl

