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Vaccinatiecampagne tegen hepatitis A
GGD Kennemerland houdt in april  de jaarlijkse vaccinatiecam-
pagne tegen hepatitis A. De campagne is bedoeld voor kinde-
ren van 1 t/m 15 jaar die op vakantie gaan naar landen waar he-
patitis A veel voorkomt, zoals Egypte, Kroatië, Marokko en Tur-
kije. Op deze manier wil de GGD een eventuele uitbraak van de-
ze ziekte na de zomervakantie voorkomen. De hele maand april 
kan de genoemde groep kinderen met korting een vaccinatie ha-
len bij de GGD. Het tarief bedraagt dan € 25,00 per vaccinatie in 
plaats van € 38,90. 

Om volledig beschermd te zijn tegen hepatitis A heeft een kind twee vac-
cinaties nodig. Na de tweede prik is het kind voor minimaal 25 jaar, maar 
mogelijk levenslang, beschermd.

Vaccineren tegen hepatitis A is mogelijk op twee manieren:
1. De GGD vaccineert in april op drie locaties in de regio. 
•	 8	april	-	GGD	locatie	Hoofddorp,	Spaarnepoort	5,	2130	TM
•	 15	april	-	GGD	locatie	Heemskerk,	Duitslandlaan	3,	1966	XA	
•	 22	april	-	GGD	locatie	Haarlem,	Zijlweg	200,	2015	CK	

2.	Het	is	ook	mogelijk	een	afspraak	te	maken	bij	de	Reispoli	van	GGD	
Kennemerland.	De	vaccinatie	kost	hier	ook	€	25,00	maar	er	komen	dan	
consultkosten	bij.	

De	GGD	houdt	spreekuren	in	Haarlem	(Zijlweg	200	en	Kennemer	Gasthuis,	
locatie	Zuid),		Hoofddorp,	Heemskerk,	Heemstede,	Hillegom		en	IJmuiden.	

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vaccinaties of voor een afspraak op het 
reizigersspreekuur	kunt	u	bellen	naar	023-7891616	(maandag	t/m	vrij-
dag	van	08.30	tot	16.00	uur).	Voor	het	reizigersspreekuur	is	het	ook	mo-
gelijk een afspraak te maken via de website www.dereispoli.nl. 

Wat is hepatitis A?
Hepatitis	A	is	een	zeer	besmettelijke	leverontsteking.	Volwassenen	die	
het	hepatitis	A	virus	hebben	opgelopen	kunnen	weken	tot	maanden	ziek	
zijn. Bij kleine kinderen verloopt de ziekte mild of zelfs zonder klachten. 
Ze	kunnen	de	ziekte	wel	overdragen.	Besmettingsbronnen	zijn	onder	an-
dere	(drink)water	en	voedsel.	Ook	door	contact	met	bevuilde	materialen	
zoals	een	deurklink	of	 toiletknop	 lopen	vakantiegangers	risico	op	een	
besmetting.	Hepatitis	A	 is	 te	voorkomen	door	goede	hygiëne	 (handen	
wassen)	en	vaccinatie.

‘Oorlogsgeheimen’ voor 
schooljeugd in Dorpshuis 
Filmhuis	Uitgeest	organiseert	 in	het	kader	van	de	komende	Dodenher-
denking twee speciale voorstellingen van de veelgeprezen film ‘Oorlogs-
geheimen’	voor	leerlingen	van	negen	tot	dertien	jaar	van	de	Uitgeester	
basisscholen.	Die	vinden	plaats	 in	Dorpshuis	de	Zwaan	op	vrijdag	17	
april	om	16.30	uur	en	19.00	uur.	Kaarten	à	€	5,-	(inclusief	consumptie)	
zijn	verkrijgbaar	bij	boekhandel	Schuyt	aan	de	Middelweg.

‘Oorlogsgeheimen’	is	gebaseerd	op	het	gelijknamige	boek	van	Jacques	
Vriens.	 De	 twee	 uur	 durende	 voorstellingen	 in	 het	 Dorpshuis	 zijn	 be-
stemd	voor	de	schooljeugd,	maar	niet	voor	hun	ouders.	Voor	de	bege-
leiding zijn per basisschool twee leerkrachten bij de voorstellingen aan-
wezig	en	ook	leden	van	het	Filmhuis	en	van	het	Comité	4	mei	Uitgeest.

Tweede rotonde geadopteerd 
door hovenierbedrijf
Hovenierbedrijf Frits Janssen heeft onlangs de rotonde aan de  
Jacoba van Beierenlaan voorzien van nieuwe aanplant. Het bedrijf 
deed dat op basis van een eigen groenontwerp.  In ruil voor aan-
leg, beheer en onderhoud mag het bedrijf een bescheiden reclame-
boodschap op de rotonde plaatsen.

In	mei	2014	was	hoveniersbedrijf	Rosendaal	&	van	Lith	de	eerste	die	een	
rotonde	in	Uitgeest	‘adopteerde’:		die	van	de	Geesterweg.	Dat	gebeurde	op	
grond	van	eenzelfde	soort	overeenkomst	met	burgemeester	en	wethouders.	
Zo	krijgt	de	gemeente	Uitgeest	in	de	openbare	ruimte	meer	kwaliteit	voor	
minder	geld	en	werken	de	bedrijven	aan	hun	naamsbekendheid.

De rotonde aan de Jacoba van Beierenlaan, opgeruimd en voorzien van 
nieuwe aanplant (foto: gemeente Uitgeest).

Gemeentehuis 3 en 6 april gesloten

Het gemeentehuis is op 3 april (Goede Vrijdag) en op 
maandag 6 april (Tweede Paasdag) gesloten voor publiek.

Ophaaldata gft-afval

In week 15 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  dinsdag 7 april. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 8 april.
De Koog:  donderdag 9 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 10 april. 

www.kaveldealdedije.nl

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 1 kavel te koop!




