
 

Heiloo, april 2018 

 

Geachte mevrouw, meneer, 

Op zaterdag 1 september 2018 (van 11:00 tot 16:00 uur) organiseert Bibliotheek Heiloo voor 

de 24e keer Uit&Zo Heiloo. Hét jaarlijkse culturele hoogtepunt waarin meer dan 80 culturele, 

educatieve, sportieve welzijnsorganisaties en verenigingen zich presenteren. Naast 

algemene informatie ligt het accent op uw activiteiten in het komend seizoen. Kortom, met 

uw aanwezigheid laat u zien dat úw organisatie er is en waar deze voor staat. 

We hebben dit jaar gekozen voor een thema, namelijk Eenzaamheid. Een thema waar 

helaas steeds meer mensen in onze samenleving mee te maken krijgen. Ik wil u alvast 

vragen om binnen uw organisatie een activiteit te bedenken waarmee we dit thema samen 

onder de aandacht kunnen brengen. Ik zal hier op een later moment op terugkomen. 

De informatiemarkt bestaat uit een groot aantal kramen opgesteld aan de Westerweg. Op 

twee podia (één aan de Westerweg en één in de Willibrorduskerk) worden gedurende de dag 

voorstellingen en demonstraties gegeven op het gebied van muziek, dans, toneel en sport. 

Het overdekte buitenpodium is voorzien van een professionele geluidsinstallatie en heeft 

afmetingen van circa 6 bij 8 meter. Uiteraard is in de kerk ook een geluidsinstallatie 

aanwezig. 

Evenals voorgaande jaren mag op ruime belangstelling van de inwoners van Heiloo, de 

lokale politiek en van de pers gerekend worden.  

U kunt op de volgende manieren deelnemen: 

• Bij huur van een hele marktkraam (4 meter breed) betaalt u deelnamegeld en de huur 

van een marktkraam € 50,- .  

• Huur van een halve kraam is ook mogelijk, dan wordt het deelnamegeld en huur  € 42,-.  

• Als u alleen een optreden op een podium wilt verzorgen en geen kraam wilt huren, 

betaalt u alleen het deelnamegeld van € 34,-. 

Bij een aantal standplaatsen zijn elektrische aansluitingen (voor kleine vermogens zoals 

bijvoorbeeld een laptop) beschikbaar. Evenals voor andere wensen kunt u bij uw opgave 

aangeven of u hiervan gebruik wilt maken. De organisatie zal graag zoveel als mogelijk aan 

uw wensen tegemoet komen. 

Ik nodig u van harte uit om ook dit jaar aan Uit&Zo Heiloo deel te nemen en zie u graag op   

1 september. 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de organisatie van Uit&Zo Heiloo, 

Jeanette Braam, directeur Bibliotheek Heiloo  


