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I n f o b u l l e t i n

6 september 2017

Ophaaldata gft-afval
In week 37 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. De ophaal-
dagen zijn als volgt: Wijk 1, maandag 11 september. Wijk 2, dinsdag 
12 september. Wijk 3, woensdag 13 september. Wijk 4, donderdag 
14 september. Wijk 5, vrijdag 15 september.
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender 
via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

Open Monumentenweekend: 
9 en 10 september
Op zaterdag 9 en zondag 10 september is weer het jaarlijkse Open Monumen-
tenweekend. Tal van monumenten in Nederland openen hun deuren en er zijn 
allerlei activiteiten. In Uitgeest zijn er twee rondleidingen in de in oude luister 
herstelde eendenkooi. Ook de kerken, het Regthuys en een molen zijn te be-
zichtigen en niet te vergeten het atelier in een van de oudste panden van de 
Meldijk. Kortom een feest voor iedereen, of zoals het thema van dit jaar luidt: 
voor boeren, burgers en buitenlui!
Hieronder de dagen en tijden van openstelling:
Protestantse kerk, entree vanaf Castricummerweg
Opengesteld op zaterdag 9 september van 9.00 tot 17.00 uur.                                                                
R.-k. kerk,  Langebuurt 37
Opengesteld op zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur.        
Regthuys, Kerkbuurt 3                                                                                                                                         
Open gesteld op zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur .
Eendenkooi, Castricummerpolder                                                                                                                           
Rondleidingen op zaterdag 9 september  en zondag 10 september om 11.00 
en 13.00 uur. Verzamelen op de parkeerplaats nabij de hockey- en korfbal-
clubs aan de Niesvenstraat.   
Molen De Kat, Molenweg 1
Opengesteld op  zaterdag 9  september van 10.00 tot 16.00 uur.  
Meldijk 16, atelier
Openstelling zaterdag 9 september en zondag 10 september van 10.00 tot 
17.00 uur. 
Voor alle monumenten en evenementen zie ook: www.openmonumentendag.nl 
of de fraaie folder die af te halen is in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest.

Vorige week is in Uitgeest huis aan huis een nieuwsbrief bezorgd over 
de herinrichting van het centrumgebied. Deze week wordt weer een 
nieuwsbrief bezorgd, dit keer over de Omgevingsvisie Uitgeest 2030. 
Wie deze nieuwsbrieven heeft gemist kan een exemplaar afhalen in het 
gemeentehuis of ze downloaden van www.uitgeest.nl: tabblad Wijk & 
Wonen, Centrum (voor de Centrumvisie) en Wijk & Wonen, Omgevings-
visie (voor de Omgevingsvisie).

Twee nieuwsbrieven online

Het stimuleren van sportief gedrag en het 
aanpakken van ongewenst gedrag; iedereen is voor, 
maar hoe pak je dat aan? En liever nog, hoe voorkom 
je het? Wat zeg je als coach vlak voor een spannende 
wedstrijd? Wat doe je als trainer als de training niet 
loopt? En hoe ga je om met lastige ouders? 

Wil je hier mee over weten? Tijdens het 
sportkenniscafé zullen wij je handvatten aanreiken 
zodat het voor de groep en voor jou als begeleider 
leuk wordt en/of blijft tijdens de trainingen en 
wedstrijden.

Dus; trainers, scheidsrechters, begeleiders,
leerkrachten, bestuursleden en andere
geïnteresseerden: meld je nu aan!

Meer informatie of aanmelden?
Buurtsportcoach Uitgeest, Chantal Thomas
06 43 04 11 45 |  c.thomas@alkmaarsport.nl

Sportkenniscafé 
‘Sportief Coachen’
Maandag 11 september, 19.30-21.30 uur
Locatie: Sport- en tenniscentrum Uitgeest

Sportkenniscafé 
‘Sportief Coachen’‘Sportief Coachen’‘Sportief Coachen’

Inloop 19.15 uur, 
aanvang 19.30 uur, 
gratis toegang

Inloopavond Omgevingsvisie: 
6 september
Vanavond (woensdag 6 september) is er vanaf 19.00 tot 21.00 uur 
een openbare inloopavond in het gemeentehuis van Uitgeest. Op de-
ze avond kunnen bezoekers vragen stellen over de Omgevingsvisie Uit-
geest 2030.
Het ontwerp van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 ligt tijdens de ope-
ningsuren nog tot en met 8 september 2017 ter inzage in het gemeen-
tehuis, Middelweg 28, Uitgeest. 
Daarnaast is het plan in te zien via de website: www.ruimtelijkeplannen.
nl en via de gemeentewebsite www.uitgeest.nl op de pagina Wijk & Wo-
nen, subpagina Omgevingsvisie. Op die plek is nog meer informatie te 
vinden, met name over de totstandkoming van de visie.
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Locatie: Sport- en tenniscentrum Uitgeest
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De nationale Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt op de vierde zaterdag in september. In 
2017 vieren we Burendag op 23 september. Het is een dag waarop je 
gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor el-
kaar en de buurt. Op de website www.burendag.nl is het niet alleen 
mogelijk om nieuwe activiteiten voor deze dag aan te melden, maar 
ook om daarvoor een fi nanciële bijdrage aan te vragen.
Het idee achter Burendag is dat buurten leuker, socialer en veiliger 
worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun 
buurt. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts ondersteunen sociale initi-
atieven en bevorderen zo contact en verbinding tussen groepen men-
sen. Ook via Burendag willen zij mensen dichter bij elkaar brengen. 
Daarom is het mogelijk als buurt een aanvraag tot €400,- in te die-
nen bij het Oranje Fonds voor het uitvoeren van een plan op Buren-
dag. Wilt u hierbij een advies van de Uitgeester gebiedsregisseur? U 
kunt Yvonne Groen e-mailen op het adres yvonnegroen@debuch.nl.
Op www.burendag.nl staat alles over de voorwaarden van het Oranje 
Fonds voor zowel particulieren als organisaties.

Burendag komt eraan: 23 september!
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De ingang van de historische Uitgeester eendenkooi.




