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Uitgeestse polsstokspringster
Rianna Galiart donderdag 

in actie op EK atletiek
Uitgeest - Vanaf woensdag 
6 juli wordt er in het olym-
pisch stadion in Amsterdam  
gestreden om de Europese 

titels atletiek. Ruim 1400 at-
leten komen tot en met zon-
dag in actie
De Uitgeestse Rianna Ga-
liart (lid van AV Lycurgus in 
Krommenie) moet donder-
dagochtend om 9.35 uur be-
ginnen aan haar kwalifi catie 
polsstokhoog. Na een moei-
lijk begin dit outdoorseizoen 
is ze goed in vorm gekomen 
en hoopt ze de fi nale te ha-
len. 
Naar verwachting zal ze 4.50 
meter moeten springen om 
de fi nale te halen. Een hoogte 
die ze nog nooit gesprongen 
heeft maar die ze heel graag 
zou willen springen.  Lukt dit 
dan is ze naast een mogelij-
ke fi naleplaats verzekerd van 
een Olympisch ticket op dit 
onderdeel in augustus in Rio. 

Uitgeest - Ieder dorp gun 
je een kermis met zoveel 
zon als dit jaar. Lekker in je 
T-shirtje en korte broek een 
suikerspin eten, een ijsje of 
vette hap. Aan de hand van 
opa en oma in de draaimo-
len klimmen en er nooit meer 
uit willen, zoals dit jonge-
tje dat zijn ritje op de motor 
een zeer serieuze zaak vindt. 
Meelallen met Dries Roel-
vink of Tjoe en Jeroen, hooi-
vorkdarten en ’s avonds met 
je vrienden de kroeg in. Iede-
re leeftijd kwam weer aan z’n 
trekken. Het was éven span-
nend of Restaurant Klaas 
ook de traditionele broodjes 
zou uitdelen tijdens het deu-
nen op maandag maar ieder-
een kon opgelucht adem-
halen toen de grote schalen 

als vanzelfsprekend voorbij-
kwamen. Voor veel Uitgees-
ters is met de jaarlijkse ker-
mis geen mooier begin van 

de zomer denkbaar. Meer fo-
to’s elders in deze editie van 
de Uitgeester Courant. (Mo-
nique Teeling)
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UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Typos Print & Vormgeving 
na een jaar heel populair

Castricum - Het zijn twee 
vrouwen, met een schat aan 
ervaring in de grafische we-
reld, die precies een jaar ge-
leden Typos Print & Vorm-
geving openden op de Cas-
tricummerwerf 103. Dank-
zij de constante, hoge kwali-
teit die  geleverd wordt, ko-
men steeds meer bedrijven, 
verenigingen en particulieren  
naar de studio. Zij kunnen er 
van op aan dat hun opdracht 
tot in de puntjes wordt ver-
zorgd op een creatieve ma-
nier. 
Karin Zijp en Caroline Scha-
vemaker zijn dtp’ers en ont-
werpers die met passie gra-
fische mediaproducties ma-
ken. Maar wat wordt hier 
nu allemaal gedaan? Caro-
line: ,,We maken geboorte-

kaartjes en verzorgen fami-
liedrukwerk, maar ook vra-
gen uitgeverijen ons de om-
slag voor boeken te ontwer-
pen. Voor verenigingen ma-
ken we flyers, posters en pro-
grammaboekjes en we zijn 
nu bezig met een vrolijke 
schoolgids en een brochu-
re voor een aannemersbedrijf 
uit Castricum. Er komen bro-
chures van onze hand, boe-
ken en tijdschriften. Boven-
dien maken we zakelijk druk-
werk, websites en ontwerpen 
logo’s en huisstijlen. En ook 
voor belettering en textielop-
drukken kan je hier terecht.” 
Wie benieuwd is kan kijken 
op Facebook of op www.ty-
posprint.com. Bel 0251-
769035 of mail naar info@ty-
posprint.com.

Groep 8 Binnenmeer 
schrijft eigen eindshow
Uitgeest - Het is alweer bij-
na zover, groep 8 gaat af-
scheid nemen van de basis-
school, ook op de Binnen-
meer. Bij dit afscheid horen 
een aantal leuke dingen. Dit 
jaar heeft groep 8 de eind-
show helemaal zelf geschre-
ven. Het wordt een unieke 
show, die anders is dan an-
dere jaren. 
Vanwege de ruimte wor-
den alle shows opgevoerd in 
dorpshuis de Zwaan.
* Op woensdagochtend 6 ju-
li was de eerste show, voor 
senioren (10:00 - 12:00). De 
S.U.S. heeft de Binnenmeer 
gevraagd om de eindshow 
op te voeren voor de senio-
ren. De leerlingen hebben 

drie kaartjes gekregen om 
hun opa’s en oma’s uit te no-
digen.
* Op vrijdag 8 juli voeren ze 
de show (twee keer) op voor 
de hele school.
* Dinsdag 12 juli is er een 
middagshow van 16:00 tot 
18:00 en een avondshow van 
19:30 tot 21:30. Na de laatste 
show is er een borrel op de 
Binnenmeer waar men offi-
cieel afscheid zal nemen van 
de aanstaande brugklassers.
Vanwege brandveiligheid 
mogen er een bepaald aan-
tal mensen in de zaal zitten. 
Alleen mensen met een toe-
gangsticket en die op de lijst 
staan, kunnen de show be-
wonderen.

Uitgeest - De Jonge en Ou-
de duiven vlogen  voor de 
tweede maal dit seizoen,  
vanuit het Belgische Min-
derhout met een afstand van 
123 km. Het aantal deelne-
mers was 7 met 207 inge-
korfde duiven. Voor het eerst 
sinds lange tijd weer eens 
prima weersomstandigheden 
op de vlieglijn. Met een mati-
ge Zuidwesten wind werden 
de duiven in redelijk op tijd 
de ochtend gelost om 8.15 
uur. Met een half bewolk-
te lucht onderweg werd de 
snelste duif reeds geconsta-
teerd om 9.37.35 uur in Uit-
geest bij Dirk de Bruin met 
een gemiddelde snelheid van 
1486,888 mpm. (ruim 89 km 
p/uur). De uitslag van de eer-
ste vijf  liefhebbers op de 2e 
wedvlucht Jonge Duiven van 
zaterdag 2 Juli luidt als volgt: 
1-4-7-16-23e Dirk de Bruin 
(Uitgeest), 2-3-32-43-44e 
Peter Schellevis (Uitgeest), 
5-11-12-40-46e  Henk Bron-
dijk (Uitgeest), 6-14-15-17-
34e Comb. Kersssens-Krom 
(Akersloot) en 8-10-13-26-
27e Hein Berkhout (Uit-
geest). De taart gaat deze 
week naar de Hein Berkhout 
met een duif van hem op de 
50e plaats. De attractieprijs 
geschonken door Wim Ro-
denburg gaat naar de duif 
op de 5e plaats in de uitslag 
van Henk Brondijk. De eer-
ste plaats van Dirk de Bruin 
was tevens goed voor een 4e 
plaats in het Rayon B tegen 
103 deelnemers met 2624 
duiven.

Tevens zou die dag de 5e 
mid-fond vlucht van het sei-
zoen worden vervlogen 
vanuit het Franse Pont St. 
Maxence (388 km). Reeds 
om 7.15 uur werden de dui-
ven onder prima omstan-
digheden gelost. Voor deze 
vlucht was het aantal deel-
nemers slechts 6 met 56 dui-

ven. Na ruim vier uur vliegen 
meldde de eerste en snelste 
duif zich al om 11.19.58 uur 
in Uitgeest bij Frank Roden-
burg met een snelheid van 
1587,815 mpm. (ruim 95 km 
p/uur). De uitslag van de eer-
ste vijf  liefhebbers van de 5e 
Mid-fond vlucht op zaterdag 
2 Juli luidt als volgt: 1-7-8e 
Frank Rodenburg (Uitgeest), 
2-9e Peter Schellevis (Uit-
geest), 3e Dirk de Bruin (Uit-
geest), 4-5-11e Hein Berk-
hout (Uitgeest) en 6-10-12-
13-14e Comb. Kerssens-
Krom (Akersloot). De taart 
van deze vlucht gaat naar de 
Comb. Kerssens-Krom met 
een van hun duiven op de 
19e plaats. De eerste plaats 
van Frank Rodenburg was te-
vens goed voor een 5e plaats 
in het Rayon B tegen 86 deel-
nemers met 1003 duiven. 
Komend weekend wederom 
twee vluchten, de Jonge Dui-
ven gaan naar het Belgische 
Duffel (160 km) en de Oude 
Duiven gaan naar het Franse 
Chateauroux met een afstand 
van 680 km.

Frank Rodenburg won de 5e 
Mid-fond vlucht vanuit Pont 
St. Maxence

       Zo vlogen 
       de duiven 

Dirk de Bruin pakte de 2e Jonge Duiven vlucht
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Jarige Jumbo: ,,Bij ons 
schijnt altijd de zon”

Uitgeest - De thuisbasis van 
Jumbo Supermarkten is Veg-
hel en in die omgeving is het 
geelkleurig logo al veel lan-
ger een begrip. Tussen 2005 

en 2012 groeide Jumbo uit 
tot de op één na grootste su-
permarktketen van Neder-
land. Dus niet heel vreemd 
dat men vijf jaar geleden be-

keek of dit goedlopende con-
cept ook in Noord-Holland 
zou aarden. Eigenaren Ri-
chard Visser en Perry Wijker: 
,,Het bleek al snel een succes 

en wij zien dat de klanten-
stroom nog wekelijks groeit. 
Hoe dat komt? Door scherpe 
prijzen en ook zeker door het 
personeel. Zij zien er fris en 
netjes uit en zijn klantvrien-
delijk. Personeel krijgt bij ons 
een 7 zekerhedentraining, 
het is belanrijk dat zij goed 
op de hoogte zijn van on-
ze producten. De sfeer in het 
team is zeer goed te noemen 
en dat straalt af op de klant. 
Wij kunnen wel zeggen dat 
we enorm trots op hen zijn.” 
Die zeven zekerheden en te-
vens ankerpunten zijn: 1. Eu-
ro’s goedkoper, 2. Service 
met ’n glimlach, 3. Voor al uw 
boodschappen, 4. Vers is ook 
echt vers, 5. Vlot winkelen, 6. 
Niet tevreden? Geld terug en 
7. Uw wensen staan centraal.
Perry: ,,De aandacht en be-
nadering, het advies aan de 
klant, dat zijn allemaal zaken 
die bij ons hoog in het vaan-
del staan. Is een bepaald pro-
duct bijvoorbeeld op dan bie-
den wij gratis een alternatief. 
Wel willen wij graag horen 
hoe dat product beviel.”
Vooral het goed luisteren 
naar de wensen van de klant 
heeft prioriteit. Uit het jaar-
lijks klantonderzoek komen 

vaak goede ideëen die snel 
en accuraat worden inge-
voerd. Zo miste men de mo-
gelijkheid om online bood-
schappen bij Jumbo te doen 
en daarom komt er versneld 
een Pick Up Point waar men 
de producten kan ophalen 
wanneer het de klant uit-
komt. Richard: ,,Die vijf jaar 
aan de Melis Stokelaan zijn 
voorbij gevlógen, het is ge-
zellig druk en daardoor ook 
hectisch. Wij zien dat klan-
ten uit omliggende dor-
pen maar ook buitenlandse 
toeristen ons weten te vin-
den.” Iedere dag bevoorra-
den Jumbo vrachtwagens de 
Uitgeester vestiging en staan 
er weer nieuw gevulde con-
tainers in het magazijn. Per-
ry: ,,Het vergt dicipline en het 
is voor ons allemaal gezonde 
topsport om alles op rolletjes 
te laten lopen.”
Er liggen plannen om in de 
toekomst uit te breiden. Maar 
eerst is er feest, het kader-
team heeft een feestweek 
voor klanten georganiseerd 
met allerlei leuke acties van 6 
tot en met 10 juli. Wie houdt 
er nou niet van een ‘zonnig’ 
feestje?
Monique Teeling. 

Dag meester, dag juf!
Castricum - Nog even en 
dan begint de zomervakantie. 
Maar voordat het zover is ne-
men leerlingen uit groep acht 
op eigen wijze afscheid van 
de meester of juf. Defi nitief, 
omdat ze naar de middelba-
re school gaan. 

Voor jongere leerlingen is het 
afscheid misschien tijdelijk; 
totdat ze elkaar weer zien in 
de volgende klas. Het maakt 
niet uit, meesters en juffen 

verdienen een aardigheidje 
als dank voor het afgelopen 
schooljaar. Bij de Wereldwin-
kel is er voor elke meester of 
juf wel iets te vinden. Alle-
maal eerlijk gemaakt in der-
dewereldlanden. En omdat 
de ouders een goede prijs 
krijgen voor hun producten, 
kunnen de kinderen daar ook 
naar school om te leren voor 
een betere toekomst. Wereld-
winkel Castricum is te vinden 
op de Smeetslaan 4.

Zaal Bakkerij is te huur
Castricum - De Bakkerij is 
te huur. Nou ja, de gloed-
nieuwe, geluidsdichte zaal 
achter het café van De Bak-
kerij. 
Naast de rol als cultureel po-
dium voor De Bakkerij is de 
zaal en het café ook te huren 
als oefenruimte voor bands, 
vergaderruimte en feestjes. 

De capaciteit liegt er niet om: 
zo’n 120 mensen kunnen te-
recht in de zaal en in het café 
maximaal 80 personen. Voor 
de bands is er dus een ge-
luidsdichte oefenruimte. 
Voor prijzen en de te huren 
dagdelen kan men contact 
opnemen via info@vrienden-
vandebakkerij.nl.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Man who knew Infinity

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Me Before You

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.45 uur 

Independence Day - 3D
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

dinsdag 20.00 uur
Elle

vrijdag & zaterdag 15.45 uur 
dinsdag 14.00 uur

Love & Friendship
woensdag 16.00 uur

Ice Age 5 (NL) 3D
woensdag 13.30 uur

Ice Age 5 (NL) 2D
vrijdag 15.45 uur 

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur

Finding Dory (NL) 3D
zaterdag & zondag  15.45 uur 

woensdag 16.00 uur
Finding Dory (NL) 2D
zaterdag & zondag 13.00 uur 
Angry Birds (NL) 2D

Programma 7 juli t/m 13 juli 2016

The Man Who Knew Infi nity
The Man Who Knew Infi nity is 
een indrukwekkend waarge-
beurd drama over het korte 
maar veelbewogen leven van 
Srinivasa Ramanujan. Hij was 
een briljant wiskundige die in 
armoede opgroeide in het In-
diase Madras, maar door zijn 
uitzonderlijke talent als au-
todidact werd hij toegelaten 
op de Universiteit van Cam-
bridge. Daar wordt hij als 

buitenstaander met gemeng-
de gevoelens ontvangen, 
maar terwijl de Eerste We-
reldoorlog zijn stempel drukt 
op zijn nieuwe thuisland, 
groeit hij onder begeleiding 
van zijn professor G.H. Hardy 
uit tot een pionier op het ge-
bied van wiskundige theorie-
en. Velen hiervan worden tot 
op de dag van vandaag nog 
steeds toegepast. 

Disney Pixar’s Finding Dory 
brengt ieders favoriete ver-
geetachtige blauwe vis Do-
ry terug op het witte doek. 
Dory woont samen met Ne-
mo en Marlin in het rif en op 
een dag herinnert Dory zich 
dat zij een familie heeft die 
misschien wel naar haar op 

Finding Dory zoek is. Het drietal gaat op 
een avontuurlijke reis door 
de oceaan en belandt zo bij 
het Zeeleven Instituut in Ca-
lifornië, een aquarium en re-
validatiecentrum voor zee-
dieren. Tijdens de zoektocht 
naar haar ouders krijgt Dory 
de hulp van een aantal opval-
lende bewoners. In 2 en 3D, 
Nederlands gesproken



Toe aan een nieuwe 
parket- of laminaatvloer?

Onze showroom is geopend op zaterdag
van 10.00-15.00 uur of op afspraak.

Molenwerf 21 F • Uitgeest • 0251-321174 • 06-48422096
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Nu ook oNLINE
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Voor Uitgeest, Akersloot,
Castricum en omgeving

24 uur per dag: 06-20822260

Afscheids-huiskamer:
Castricummerweg 4 in Uitgeest

www.lumenuitvaart.nl BETROUWBAAR EN BETROKKEN

Stetlaantje 1  –  1906 AN Limmen

info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

* U kunt ons dag en nacht bereiken.
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon: 072-5053009

Uitvaartverzorging

Groot

Uitvaartverzorging

U kunt mij 
dag en nacht 

bereiken
072-5055740

0f 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Yvonne van Ophuizen

persoonlijke 
 met stijl en respect

Yvonne van Ophuizen
Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging

Zeker op reis?
Reisadvies 

én vaccinaties 
in Castricum

www.reisprik.nl

Castricummerwerf 11, Castricum
tel. 0251-67 42 99, fax 0251 67 41 21
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  c i m Accubedrijf
accu’s - zonne-energie

Ruiterweg 53, 1901 BJ Castricum
Telefoon 0251-654740

www.acimaccubedrijf.nl
maandag en dinsdag gesloten
Indien gesloten kunt u terecht bij:
Tankstation Welp 0251-232241

Rijksstraatweg 22, Heemskerk
Garage de Lijnbaan 0251-654917

Stetweg 66, Bakkum

Onderhouds 
timmerbedrijf 

G. Duin
Voor het leveren en

plaatsen van glas, ramen, 
deuren, kozijnen, interieur-

werk en verbouwingen

tel. 06-53302440
www.timmerbedrijfduin.nl

Te koop:
Een mol in arcadie , 50 jaar 
Velsertunnels,i.z.g.st. Prijs 
15,-. Tel. 06-23514718
Gevraagd:
Duirellzegels van de Vomar, 
de groep heeft er nog 5 no-
dig om naar Duinrell te kun-
nen gaan, wie maakt ons 
blij? Tel. 06-19744829
Te koop:
Prima zonnebank met ro-
delamp, lampen in janua-
ri nog vernieuwd, opvouw-
baar. 250,-. Tel. 06-231144674
Te koop:
Boek 100 jaar IJmuiden + 
Noordzeekanaal 25,-. 600 
splinternieuwe boeken 190 
ingeb. + 420 pockets voor 
100,-. Tel. 06-22834077
Te koop:
2 fi etsenrekken voor opel 
Astra 10,-. 2 fi etsenrek-
ken 10,-. Reneault. Airco-
ditioneercap. 22w, model 
122 95,-. Tel. 0251-311297
Te koop:
4 Z.g.a.n.  gebloemde  ligstoel-
kusssens 45 x 118 cm. 10.-, rol-
gordijn, nog in doos, past op ie-
dere deur, eenvoudige mon-
tage, 10.-. Tel. 0251-652538
Te koop:
Cambridge school dicti-
onary voor de tto-leerling 
17,50 (engelstalig woorden-
boek). Tel. 072-5053970

Te koop:
Prachtige quinny speedy combi 
wagen van baby tot kleuter met 
wieg nieuw matras regenhoes 
parasol 85,-. Tel. 06-84526073

Te koop:
Als nieuwe mooie leren sta op 
stoel elektrisch met relaxfunc-
tie in kastanje bruin. 495,- kan 
worden bezo Tel. 06-86447840

sTe koop:
Splinternieuwe princess grill-en 
funcookset 20,-. Handmixer on-
gebruikt 15,-. Tel. 0251-654566
Te koop:
Goed werkende combi-oven/ 
magnetron bauknecht in-
bouw maar kan ook los staan. 
53bx30hx40d met gebruiks-
aanw. 75,-. Tel. 06-19030305

Gevraagd:
Speldjes van voetbalvereniging 
Wijk aan Zee, DEM en Odin’59. 
åTel. 0251-210955
Te koop:
Sierlijke bedsprei 2 pers: 
180x200 cm, volant 50 cm, 
hoogbed 125 euro.  Twee  een-
persoons gezondheidsdek-
bedden. Tel. 06-21921738
Te koop:
Mooie, zeer goed werken-
de, barometer+ klok in mes-
sing frame, samen op hard-
houten sierplateau. Breed 
18 cm, hoog 40 cm, prijs 
115,-. Tel. 06-21921738
Aangeboden:
17 m2 antractiegrijze tapijt-
tegels 50/50 cm, prijs 35,-
.  Inklapbaar campingkeu-
kenkastje 60/60 in foudraal, 
prijs 25,-. Tel. 0251-313521
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Geslaagd in het tweede 
tijdvak op het Jac P Thijs-
se College

Mavo:
Akersloot: Damian Deijle. 
Castricum: Devi Vrijburg, 
Rosanna Klaver, Charlot-
te Wellen, Boyd Hendriks. 
Egmond: Niki Althoff, Mike 
Stroomer.
Heiloo: Nerea van Dam, 
Anene-David Ogbu, Stan 
Moes, Marnix de Vries, Jas-
per Smit, Axel van der Vel-
den. Uitgeest: Tim Schouten.

Havo:
Castricum: Hugo Bos, Lot-
te Hollenberg, Joppe Hui-
singa, Niels Kesting, Anouk 
Renckens, Bernd Rozeme-
ijer, Indy van der Steen, Sa-
vènnah van Venetiën, Djoe-

ke Westerman. Heiloo: Paula 
Bosman, Beau Czeyki, Ozair 
Dahi, Twan Heidemann, Lars 
van der Laken, Bob Tren-
ning. Limmen: Daan le Belle, 
Eline Dekker, Bjorn Huibers.

Vwo:
Castricum: Calvin Hu, Ben-
the Verdonk. Heiloo: Jurgen 
de Vries. Limmen: Quinty 
Rijs, Kim Sprenkeling.

Ook veel blijdschap op 
het Bonhoeffercollege 
nu de examenuitslagen 
van het tweede tijdvak 
binnen zijn. 

Mavo
Castricum: Victor van der 
Himst. Heiloo: Hidde Lig-
teringen. Uitgeest: Clau-
dia Bijvoet, Annique van 

de Ende, Jacco Jongenot-
ter, Marten Lap.

Havo 
Castricum: Sharon Bra-
kenhoff, Effi e Scrocca. Eg-
mond: Demian Berdee. 
Heemskerk: Perry Borst, 
Timo Hondema. Heiloo: 
Eefje de Backker, Marijn 
Boonstra. Uitgeest: Mike 
Beentjes, Marloes Blok, 
Patrick Reuzenaar, Ivana 
Zeeuw.

Gymnasium 
Castricum: Xena Pelzer.
Atheneum: Castricum: 
Marnix Deurloo. Heiloo: 
Cees Kaandorp, Isa No-
ten, Laura Sikkens. Lim-
men: Sacha Bakker. Uit-
geest: Daaf Andringa, Da-
nilo Martens, Eline Vonk. 

Bijzondere leerlingen 
op het Jac. P. Thijsse

Castricum - De examen-
tijd is voorbij, de uitslagen 
van het eerste tijdvak én het 
tweede tijdvak zijn bekend 
en de diploma-uitreikingen 
staan voor de deur. Bijzonder 
dit jaar was dat twee leerlin-
gen uit 4havo allebei alvast 
in één vak examen gedaan 
hebben: Claudia Veerkamp 
is met een 9,2 geslaagd voor 
haar examen Spaans, Julian 
Verweij had een 8.4 voor zijn 
examen Engels. Samen met 
hun docenten hebben zij be-
sloten om dit jaar alvast exa-
men te doen in deze vakken: 
de docenten hadden er alle 
vertrouwen in dat zij het gin-
gen redden en Claudia en Ju-
lian waren allebei bereid om 
hard te werken om twee jaar 
in één jaar af te sluiten. Met 
succes!
Een aantal leerlingen hebben 
hun schoolcarrière cum lau-

de afgesloten: Bram Huijzer, 
Kim Konijn, Maartje Laan 
en Beau Min op de mavo; 
Wander van den Bos, Bran-
co Bosch, Lieke Harwijne en 
Steyn Rijs op de havo; Suzan-
ne Arnold, Arthur de Jong, 
Roman van der Lee, Jolien 
Kamphuis en Marisa Nieme-
ijer op het vwo.
Vier leerlingen die in het vak 
Spaans examen hebben ge-
daan, komen in aanmerking 
voor een oorkonde van de 
Consejería de Educación del 
Gobierno de España en Bél-
gica, Países Bajos y Luxem-
burgo. Deze oorkonde wordt 
uitgereikt aan leerlingen die 
op het examen een 8.2 of 
hoger gehaald hebben. Lie-
ke Harwijne, Inger Kaasen-
brood, Djoeke Westerman en 
Claudia Veerkamp hebben 
alle vier hoger gescoord en 
ontvangen deze oorkonde.

Limmen - Afgelopen week 
zijn er op diverse locaties in 
Limmen inbraakpogingen 
gedaan bij woningen. Deze 
vonden onder andere plaats 
op de Vuurbaak, Het Acht-
kant en Burg. Nieuwenhuij-

senlaan. Er werden onder 
andere een deur en ramen 
opengebroken. De woningen 
zijn niet doorzocht. 

Getuigen worden gevraagd te 
bellen naar 0900-8844.

Pogingen tot inbraak in Limmen

Veel en mooie vacatures 
voor vrijwilligers

Castricum - Het Steun-
punt Vrijwilligerswerk brengt 
vrijwilligers in contact met 
maatschappelijke organisa-
ties die werkzaam zijn in Cas-
tricum, Akersloot, Limmen of 
Uitgeest. Zo wordt gezocht 
naar een medewerker voor 
het kassateam van Muttatha-
ra. Muttathara is een goed-
lopende kringloopwinkel die 
volledig gerund wordt door 
vrijwilligers. Al de inkomsten 

komen ten goede aan projec-
ten in derdewereldlanden. Er 
wordt gezocht naar een vlot-
te, enthousiaste en stressbe-
stendige medewerker die het 
kassateam wil komen ver-
sterken.
De Nederlandse Vereniging 
voor Slechthorenden zoekt 
een bestuurslid met PR-kwa-
liteiten en affi niteit met men-
sen met een gehooraandoe-
ning. De vrijwilliger helpt mee 

bij het opstellen en verzen-
den van persberichten over 
komende activiteiten, het on-
derhouden en uitbouwen van 
contacten met de lokale ra-
dio- en tv-stations en het ge-
ven van interviews over ko-
mende activiteiten. De vrij-
williger werkt daarnaast mee 
aan de nieuwbrief. Voor deze 
baan is computervaardigheid 
een vereiste.
Het Rode Kruis, afdeling Cas-
tricum is op zoek naar een 
nieuwe voorzitter die een 
voortrekkers- en stimule-
rende rol heeft bij de invul-
ling van de nieuwe strategie 
en in het verder ontwikke-
len van de kerntaken van het 
Rode Kruis binnen de regio. 
De voorzitter onderhoudt ac-
tief contact met andere (vrij-
willigers)organisaties in de 
regio voor een optimale sa-
menwerking. Daarnaast ver-
tegenwoordigt de voorzitter 
de afdeling Castricum binnen 
het district. Het betreft een 
onbetaalde functie, waar-
bij rekening gehouden moet 
worden met een verwach-
te tijdsinvestering van circa 
acht uur per week. Meer in-
formatie bij De Vrijwilligers 
Vacaturebank, Geesterduin-
weg 5 in Castricum, te berei-
ken op tel.: 0251-656562. 

Politiek en cultuur voor 
leerlingen Clusiuscollege

Castricum - Alle derde klas-
leerlingen van het Clusius, 
voor zowel de vakken CKV 
als Maatschappijleer, zijn op 
excursie naar Den Haag ge-
weest. 
Twee weken geleden gin-
gen alle derdejaarsleerlin-
gen van het Clusius, rond 
de  250 leerlingen, naar Den 
Haag. Klas 3G1 had een kor-
te ontmoeting met Mark Rut-
te en leerlingen van 3 Ka-
der stonden midden in het 
nieuws van de dag toen zij  
langs Jeroen Dijsselbloem 
liepen met zestien came-
ra’s onder zijn neus na het 
nieuws rond Brexit. Maar ze 
moesten ook met tablets de 
weg vinden op het Binnen-
hof en luisteren naar debat-

ten in de Tweede Kamer. In 
een speciale ‘politieke super-
markt’  stonden producten 
met etiketten en daarop di-
verse politieke standpunten. 
Leerlingen konden produc-
ten met hun eigen standpunt 
in een boodschappenmand-
je bij elkaar shoppen. Bij de 
kassa werd er afgerekend: 
op de kassabon verscheen 
welke partij het meest bij de 
standpunten van de leerlin-
gen aansloot. ‘s Middags was 
CKV aan de beurt. Leerlingen 
hebben zich verwonderd over 
de kunststukjes van Escher 
en het gezichtsbedrog. Een 
wandeling langs de stads-
paleizen leidde de leerlingen 
langs de architectuur van 
Den Haag. Foto: L. Bruin.
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 like us op facebook. www.facebook.com/sizeup3860

d a m e s m o d e

38 t/m 62

donderdag 7 juli

nieuw geopend!
middelweg 81 b • uitgeest
geopend: dinsdag t/m zaterdag

10.00-17.00 uur

tijdelijk outlet

gladiolenpad 3 • uitgeest
geopend: dinsdag t/m Vrijdag

10.00 - 17.00 uur. zaterdag gesloten

In beIde wInkels hebben wIj sale
tel. 06-53724229

PEREZ-PERZEN.NL

Binnenweg 211 - HEEMSTEDE

DE GEHELE VOORRAAD TAPIJTEN WORDT NU VERKOCHT MET

OPHEFFINGS-UITVERKOOP
WIJ GAAN HEEMSTEDE VERLATEN

70%
30%
EXTREME KORTINGEN

VAN

TOT WEL

TEL.: 023 - 529 25 09
- DIT KOMT NOOITMEER !
- KOOP NUUWPEREZ TAPIJT
TVOOR DE LAAGSTE PRIJS !
- ALLEEN IN HEEMSTEDE !

Te huur boerderijbungalows 
op de Veluwe - epe (Gelderland)

najaars
korting!

nu al vroegboek

Beschrijving
regio : Gelderland/Veluwe 
aantal pers. : 4-6 personen 
Type : Boerderij-bungalow 
ligging : op 1100 m2 eigen
  bosperceel in een
  recreatiepark 
aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

Ligging 
Te huur op het fraaie, rustig 
gelegen bungalowpark
rabbit-Hill-epe in het bos- en 
heiderijke epe / nunspeet,  met 
zijn vele wandel- en fietspaden.

voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com

Te huur boerderijbungalows 
op de Veluwe - epe (Gelderland)

najaars
korting!

nu al vroegboek
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ligging : op 1100 m2 eigen
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gelegen bungalowpark
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zijn vele wandel- en fietspaden.

voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com
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Zomerconcert 
Uitgeester Harmonie

Uitgeest - Domderdagavond 
14 juli wordt dé zomertraditie 
van de Uitgeester Harmonie 
weer voortgezet. Dan spelen 
de muzikanten verschillende 
nummers in de buitenlucht. 
Dit jaar is er gekozen om aan 
de Haverkamplaan in de Wal-
dijk een divers muzikaal pro-
gramma te laten horen. En 
niet alleen het Harmonie or-
kest komt spelen, ook het op-
leidingsorkest en dixieland-
band De Upmates.
“Het wordt een zomerse 
avond” geeft voorzitter Frank 
Snijder aan. “We hebben met 
de drie orkesten een mooi af-
wisselend programma samen 
gesteld, met populaire pop-

nummers van Anna Kendrick 
(Cupsong), Queen en The 
Four Seasons, én met onver-
valste old school New Orle-
ans Dixieland muziek.” Voor 
de Harmonie is dit de afsluiter 
van een mooi seizoen waarin 
er verschillende concerten zij 
gegeven door de Harmonie 
én De Upmates. ‘En met die 
afsluiting laten we graag zien 
wat je met muziek kunt doen; 
iedere keer als we optreden 
krijgen we zo veel positieve 
reacties. Daar doen we het 
toch voor!”
Het concert begint op don-
derdag 14 juli om 19.00 in het 
plantsoen aan de Haverkam-
plaan.

De column van 
Monique.......

Vanwege een jarig neefje sta ik plotseling in een speel-
goedwinkel. Mijn kinderen hebben de speelgoedleef-
tijd allang gehad en houden zich nu bezig met stages, 
werk en festivals. Een geheel andere fase maar niet min-
der chaotisch. Had ik het vroeger redelijk in de hand als 
het om de aanschaf van hun artikelen ging, tegenwoor-
dig komt de pakketdienst zaken afleveren waarvan ik niet 
eens wist dat het besteld was. Wij waren destijds tegen 
speelgoedkalashnikovs of ander oorlogsmateriaal want 
dat zou het verse kinderzieltje verpesten. Je kon ze be-
ter trakteren op lego, knexx of poppenwagen. Het was 
bijzonder om te zien dat ondanks deze maatregelen on-
ze zoon zijn interesse in wapentuig een eigen invulling 
gaf. De spatel uit de keukenla werd geweer en de lieve-
lingspop van zijn zusje fungeerde daarnaast ook regel-
matig als drilboor. Kinderen hebben een onstuitbare fan-
tasie en als ouder wil je dat stukje brein ook wel ontwik-
keld zien. Ik herinner mij de discussie met medemoeders 
of er ’s zomers nou wel of geen waterpistool gekocht 
mocht worden want ja er werd mee geschoten. Eerlijk-
gezegd bewaarde ik zelf gelukzalige herinneringen aan 
zo’n watergevecht dus uiteindelijk kwam dat ding er toch. 
Maar nu ik in deze winkel loop, gaat er een geheel nieu-
we wereld voor mij open. Veel plastic met felle kleuren en 
ik kan geen stap zetten of ik stuit op een bak met com-
puterspellen. Een klein mannetje met blonde kuif voor 
mij raakt met zijn handje een knuffel aan die er naar mijn 
idee doodeng uitziet. Zijn moeder staat verderop te twij-
felen tussen Barbie en punnikdoos. “Nèrgens aankomen 
Daan!!” roept ze automatisch op geërgerde toon. Maar 
Daan is niet echt onder de indruk van de knuffel en in 
trance wandelt hij verder. Dan ziet hij een Super Soaker 
boven op de bijbehorende doos. Verrukt rent hij erop af. 
“Néé Daan” bezweert zijn moeder voor hij ook maar iets 
heeft aangeraakt.
Het ding heeft een Big Water Tank waarmee je je tegen-
stander een ijs –en ijskoude Arctic Shock kan geven met 
een reikwijdte van wel 6-9 meter zo staat op de voorkant.
Met een kwijlende Daantje naast mij lees ik dat je niet 
op ogen en gezicht mag schieten maar ook niet op men-
sen en dieren. Oh?  Waar is die Arctic Shock dan voor 
bedoeld, de geraniums van de buurvrouw? Maar Daan 
laat zich hier niet door weerhouden, slaat geen acht op 
de ge- en verboden en zegt verlekkerd met een zucht : 
“Kijk mam ik vind hem zó graag leuk!” Waar iedere moe-
der zou smelten van zo’n verhaspeld zinnetje zegt Daan’s 
moeder prikkelbaar: “Kom op zeg wie schiet er in he-
melsnaam op mensen?”
Nou… ik heb een aardig idee op wie Daantje gaat rich-
ten.

Monique Teeling

Speelgoed

Uitgeest - Op de Broekpol-
derweg werd vorige week 
donderdagavond tussen 
19.30 en 22.00 uur een ver-
keers- en alcoholcontro-
le gehouden. Een beginnend 
bestuurder blies 180 ugl en 
kan een proces verbaal tege-
moet zien. Vijf snelheidsover-
tredingen werden geconsta-
teerd, vier bestuurders re-
den zo hard dat hun rijbewijs 
is ingevorderd. Een bestuur-
der reed onverzekerd rond, 
een besturder reed met een 
verlopen rijbewijs en tenslot-
te werd een bekeuring uit-
gedeeld aan een bestuurder 
wiens voertuig niet apk ge-
keurd was.

Verkeers- en 
alcoholcontrole

Uitgeest - Na overleg met de 
gemeente heeft zwembad de 
Zien besloten om De Zien’s 
got Talent op 9 juli niet door 
te laten gaan. De combina-
tie van dit evenement met 
een voetbalwedstrijd van AZ 
bij FC Uitgeest levert een te 
groot veiligheidsrisico op.
Zwembad de Zien bekijkt 
nog of De Zien’s got Talent 
eventueel op een ander mo-
ment wordt georganiseerd.

De Zien’s got 
Talent gaat 
niet door

Uitgeest - Zaterdagochtend 
9 juli van 09:30 uur tot 11:30 
uur kan weer oud papier 
worden ingeleverd bij basis-
school De Molenhoek op de 
Meidoornstraat 21.

Oud papier

Uitgeest - Tussen 3 en 4 juli 
werd  ingebroken in een be-
drijfspand aan de Meldijk. Er 
werd een ruit ingegooid en 
uit een kantoorruimte wer-
den een kassalade en kluis 
weggenomen.

Inbraak in 
bedrijfspand

Uitgeest - Tussen 30- juni 
en 2 juli vond tijdens de va-
kantie van de bewoners een 
poging tot inbraak plaats bij 
een woning op de Pr. Beatrix-
laan. Er werd getracht om het 
slot van de voordeur te force-
ren. Het lukte de dader ech-
ter niet de woning binnen te 
komen.

Inbraak mislukt

Vaarexcursie met 
beroepsvisser

Regio - Altijd al willen we-
ten wat er in die visfuiken zit? 
Vaar zondag 17 juli mee door 
het Wormer- en Jisperveld 
met beroepsvisser Arnold 
Werkhoven en zie hoe hij zijn 
fuiken leegt. Hij vertelt boei-
end over roofvissen zoals pa-
ling, baars en snoek. Maar 
ook over karper, brasem, riet-
voorn en zoetwater kreeftjes. 
En soms zit er ook wel eens 
een zeldzame kleine modder-
kruiper of bittervoorn tussen. 
Aanvang 10.30 uur. 
Reserveren bij Bezoekers-
centrum De Poelboerderij via 
075-6219100 of per e-mail 

bezoekerscentrum@poel-
boerderij.nl onder vermelding 
van naam, aantal personen 
en telefoonnummer. Kos-
ten mét consumptie na af-
loop 12 euro, kinderen 3 eu-
ro. Leden Natuurmonumen-
ten, Vogelbescherming Ne-
derland, Vogelbeschermings-
wacht Zaanstreek en Vrien-
den van Bezoekerscentrum 
De Poelboerderij 10. Meer in-
fo: www.bezoekerscentrum-
poelboerderij.nl. Afvaart Be-
zoekerscentrum Poelboerde-
rij, Veerdijk 106, Wormer. (fo-
to: archief Bezoekerscentrum 
Poelboerderij)

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé
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Prinses Beatrixlaan 17,
1911 HP  Uitgeest
Tel: 0251 - 311 764,
www.haarstudiodreams.com

HAARSTUDIO DREAMS EXTRA 
 
JAGUAR THERMOCUT 

Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELLA PROFESSIONAL  

 

Haarstudio DREAMS werkt alleen met het beste voor 
uw haar. Onze merken hebben wij zorgvuldig 

uitgezocht waar kwaliteit en langdurigheid een 
belangrijke rol bij speelt. 

In onze salon werken wij met de producten van het 
merk ‘’Wella Professionals’’.  

De productlijn van Wella is altijd zeer 
vooruitstrevend en van hoge kwaliteit. 

De reden om voor Wella Professionals te kiezen is in 
eerste instantie ingegeven door de onbetwiste 

kwaliteit van de producten. 

 

 

De Producten : 
 

º Zijn van het allerhoogste kwaliteitsniveau 
º Geven ongelooflijke glans aan uw haar 

º Zorgen voor een betere valling 
º Zorgen voor een betere houdbaarheid van uw 

kapsel 
º Hebben een aangename geur 
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dames 65+ iedere dinsdag permanent compleet
    kort haar
    middellang haar
    lang haar

heren 65+ knippen

elke maandag en woensdag kinderdag
t/m 12 jaar

€ 16,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 7,50
€ 12,-

€ 14,-
€ 16,-
€ 7,50

€ 37,50

€ 45,-
€ 55,-
€ 65,-

€12,50

€ 12,-
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Zonder afsp
raak

Alle high end producten 
die gebruikt worden in 
onze salon, zijn hier 
ook voordelig 
verkrijgbaar

Donderdag 
21 juli 9.00-
17.00 uur 
massage 
therapeut 
aanwezig

Actie: 
wassen, 
knippen, 
stijlen en 

15 minuten 
massage 
€ 30,-

* alles is inclusief speciale shampoo, masker 
   en finish producten (gel, foam, lak, etc.)
* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max. € 10,-

HAARSTUDIO DREAMS EXTRA 
 
JAGUAR THERMOCUT 

Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELLA PROFESSIONAL  

 

Haarstudio DREAMS werkt alleen met het beste voor 
uw haar. Onze merken hebben wij zorgvuldig 

uitgezocht waar kwaliteit en langdurigheid een 
belangrijke rol bij speelt. 

In onze salon werken wij met de producten van het 
merk ‘’Wella Professionals’’.  

De productlijn van Wella is altijd zeer 
vooruitstrevend en van hoge kwaliteit. 

De reden om voor Wella Professionals te kiezen is in 
eerste instantie ingegeven door de onbetwiste 

kwaliteit van de producten. 

 

 

De Producten : 
 

º Zijn van het allerhoogste kwaliteitsniveau 
º Geven ongelooflijke glans aan uw haar 

º Zorgen voor een betere valling 
º Zorgen voor een betere houdbaarheid van uw 

kapsel 
º Hebben een aangename geur 

º Geven veerkracht en body 
º Verzorgen en herstellen het haar 

 

Wij maken al Uw haarwensen waar !! 

Dames en Herenkapsalon 
www.haarstudiodreams.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 

DAMES:
wassen *
wassen, knippen, drogen *
wassen, knippen, drogen Jaguar TC *
pony knippen *
wassen, knippen, modelföhnen kort haar *
wassen, knippen, modelföhnen middellang haar *
wassen, knippen, modelföhnen lang haar *
wassen, föhnen kort haar *
wassen, föhnen middellang haar *
wassen, föhnen lang haar *
wassen, watergolf v.a. *
verven tot 2 cm uitgroei * *
verven kort haar * *
verven middellang haar * *
verven lang haar * *
illumina color v.a. * *
spoeling kort haar * *
spoeling middellang haar * *
spoeling lang haar * *
highlights met muts * *
highlights kort haar * *
highlights middellang haar * *
highlights lang haar * *
kam highlights v.a. * *
duo kleurservice * *
ontkleuring v.a. * *
permanent kort haar compleet *
permanent middellang haar compleet *
permanent lang haar compleet *
permanent keratinekrul (zonder amoniak) * * alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)

* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

 
€ 7,50

€ 18,50
€ 28,50

€ 6,-
€ 31,-
€ 36,-
€ 41,-
€ 21,-
€ 26,-

€ 31,50
€ 21,-
€ 28,-
€ 32,-
€ 37,-
€ 42,-
€ 33,-
€ 23,-

€ 30,50
€ 38,50
€ 26,50
€ 31,50
€ 45,50
€ 60,50
€16,50
€ 31,50

€ 30,-
€ 55,50
€ 62,50

€ 70,-
€ 20,- extra

DAMES:
straighten v.a. *
opsteken v.a.
proef bruid opsteken
bruids opsteken *
extensions (alleen op afspraak) v.a. *
vlechten v.a.
treatment voor beschadigd haar, kort haar *
treatment voor beschadigd haar, middellang haar *
treatment voor beschadigd haar, lang haar *
oil treatment
anti hair loss serum ampul
repair serum ampul
color mousse versteviging
color secret verfbehandeling
color refresh masker v.a.

FACIAL:
wenkbrauw epileren met touw
wenkbrauw verven
extensions wenkbrauw v.a. 
permanent wimpers
wimpers verven
wimper permanent + verven
bovenlip epileren
gezicht epileren compleet
led light skin mask (10 keer)
led light skin mask (15 keer)
led light skin mask (20 keer)

 
€ 35,-
€ 50,-
€ 50,-
€ 75,-

€ 150,-
€ 7,50
€ 30,-
€ 35,-
€ 40,-

€ 12,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 2,50
€ 10,-
€ 10,-

€ 8,50
€ 6,-

€ 15,-
€ 26,50
€ 11,50

€ 35,-
€ 6,-

€ 21,50
€ 52,50

€ 75,-
€ 97,-

al onze high end produkten die gebruikt worden in onze salon, zijn hier ook voordelig verkrijgbaar

haarstudiodreams

Volg ons op facebook

www.haarstudiodreams.com

Surf naar
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HAARSTUDIO DREAMS EXTRA 
 
JAGUAR THERMOCUT 

Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELLA PROFESSIONAL  

 

Haarstudio DREAMS werkt alleen met het beste voor 
uw haar. Onze merken hebben wij zorgvuldig 

uitgezocht waar kwaliteit en langdurigheid een 
belangrijke rol bij speelt. 

In onze salon werken wij met de producten van het 
merk ‘’Wella Professionals’’.  

De productlijn van Wella is altijd zeer 
vooruitstrevend en van hoge kwaliteit. 

De reden om voor Wella Professionals te kiezen is in 
eerste instantie ingegeven door de onbetwiste 

kwaliteit van de producten. 

 

 

De Producten : 
 

º Zijn van het allerhoogste kwaliteitsniveau 
º Geven ongelooflijke glans aan uw haar 

º Zorgen voor een betere valling 
º Zorgen voor een betere houdbaarheid van uw 

kapsel 
º Hebben een aangename geur 

º Geven veerkracht en body 
º Verzorgen en herstellen het haar 

 

Wij maken al Uw haarwensen waar !! 

Dames en Herenkapsalon 
www.haarstudiodreams.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 

DAMES:
wassen *
wassen, knippen, drogen *
wassen, knippen, drogen Jaguar TC *
pony knippen *
wassen, knippen, modelföhnen kort haar *
wassen, knippen, modelföhnen middellang haar *
wassen, knippen, modelföhnen lang haar *
wassen, föhnen kort haar *
wassen, föhnen middellang haar *
wassen, föhnen lang haar *
wassen, watergolf v.a. *
verven tot 2 cm uitgroei * *
verven kort haar * *
verven middellang haar * *
verven lang haar * *
illumina color v.a. * *
spoeling kort haar * *
spoeling middellang haar * *
spoeling lang haar * *
highlights met muts * *
highlights kort haar * *
highlights middellang haar * *
highlights lang haar * *
kam highlights v.a. * *
duo kleurservice * *
ontkleuring v.a. * *
permanent kort haar compleet *
permanent middellang haar compleet *
permanent lang haar compleet *
permanent keratinekrul (zonder amoniak) * * alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)

* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

 
€ 7,50

€ 18,50
€ 28,50

€ 6,-
€ 31,-
€ 36,-
€ 41,-
€ 21,-
€ 26,-

€ 31,50
€ 21,-
€ 28,-
€ 32,-
€ 37,-
€ 42,-
€ 33,-
€ 23,-

€ 30,50
€ 38,50
€ 26,50
€ 31,50
€ 45,50
€ 60,50
€16,50

€ 31,50
€ 30,-

€ 55,50
€ 62,50

€ 70,-
€ 20,- extra

DAMES:
straighten v.a. *
opsteken v.a.
proef bruid opsteken
bruids opsteken *
extensions (alleen op afspraak) v.a. *
vlechten v.a.
treatment voor beschadigd haar, kort haar *
treatment voor beschadigd haar, middellang haar *
treatment voor beschadigd haar, lang haar *
oil treatment
anti hair loss serum ampul
repair serum ampul
color mousse versteviging
color secret verfbehandeling
color refresh masker v.a.

FACIAL:
wenkbrauw epileren met touw
wenkbrauw verven
extensions wenkbrauw v.a. 
permanent wimpers
wimpers verven
wimper permanent + verven
bovenlip epileren
gezicht epileren compleet
led light skin mask (10 keer)
led light skin mask (15 keer)
led light skin mask (20 keer)

 
€ 35,-
€ 50,-
€ 50,-
€ 75,-

€ 150,-
€ 7,50
€ 30,-
€ 35,-
€ 40,-

€ 12,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 2,50
€ 10,-
€ 10,-

€ 8,50
€ 6,-

€ 15,-
€ 26,50
€ 11,50

€ 35,-
€ 6,-

€ 21,50
€ 52,50

€ 75,-
€ 97,-

al onze high end produkten die gebruikt worden in onze salon, zijn hier ook voordelig verkrijgbaar

haarstudiodreams

Volg ons op facebook

www.haarstudiodreams.com

Surf naar

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Prijslijst v4.0.pdf   2   20-6-2016   10:56:24

HAARSTUDIO DREAMS EXTRA 
 
JAGUAR THERMOCUT 

Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELLA PROFESSIONAL  

 

Haarstudio DREAMS werkt alleen met het beste voor 
uw haar. Onze merken hebben wij zorgvuldig 

uitgezocht waar kwaliteit en langdurigheid een 
belangrijke rol bij speelt. 

In onze salon werken wij met de producten van het 
merk ‘’Wella Professionals’’.  

De productlijn van Wella is altijd zeer 
vooruitstrevend en van hoge kwaliteit. 

De reden om voor Wella Professionals te kiezen is in 
eerste instantie ingegeven door de onbetwiste 

kwaliteit van de producten. 

 

 

De Producten : 
 

º Zijn van het allerhoogste kwaliteitsniveau 
º Geven ongelooflijke glans aan uw haar 

º Zorgen voor een betere valling 
º Zorgen voor een betere houdbaarheid van uw 

kapsel 
º Hebben een aangename geur 

º Geven veerkracht en body 
º Verzorgen en herstellen het haar 

 

Wij maken al Uw haarwensen waar !! 

Dames en Herenkapsalon 
www.haarstudiodreams.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 

DAMES:
wassen *
wassen, knippen, drogen *
wassen, knippen, drogen Jaguar TC *
pony knippen *
wassen, knippen, modelföhnen kort haar *
wassen, knippen, modelföhnen middellang haar *
wassen, knippen, modelföhnen lang haar *
wassen, föhnen kort haar *
wassen, föhnen middellang haar *
wassen, föhnen lang haar *
wassen, watergolf v.a. *
verven tot 2 cm uitgroei * *
verven kort haar * *
verven middellang haar * *
verven lang haar * *
illumina color v.a. * *
spoeling kort haar * *
spoeling middellang haar * *
spoeling lang haar * *
highlights met muts * *
highlights kort haar * *
highlights middellang haar * *
highlights lang haar * *
kam highlights v.a. * *
duo kleurservice * *
ontkleuring v.a. * *
permanent kort haar compleet *
permanent middellang haar compleet *
permanent lang haar compleet *
permanent keratinekrul (zonder amoniak) * * alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)

* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

 
€ 7,50

€ 18,50
€ 28,50

€ 6,-
€ 31,-
€ 36,-
€ 41,-
€ 21,-
€ 26,-

€ 31,50
€ 21,-
€ 28,-
€ 32,-
€ 37,-
€ 42,-
€ 33,-
€ 23,-

€ 30,50
€ 38,50
€ 26,50
€ 31,50
€ 45,50
€ 60,50
€16,50

€ 31,50
€ 30,-

€ 55,50
€ 62,50

€ 70,-
€ 20,- extra

DAMES:
straighten v.a. *
opsteken v.a.
proef bruid opsteken
bruids opsteken *
extensions (alleen op afspraak) v.a. *
vlechten v.a.
treatment voor beschadigd haar, kort haar *
treatment voor beschadigd haar, middellang haar *
treatment voor beschadigd haar, lang haar *
oil treatment
anti hair loss serum ampul
repair serum ampul
color mousse versteviging
color secret verfbehandeling
color refresh masker v.a.

FACIAL:
wenkbrauw epileren met touw
wenkbrauw verven
extensions wenkbrauw v.a. 
permanent wimpers
wimpers verven
wimper permanent + verven
bovenlip epileren
gezicht epileren compleet
led light skin mask (10 keer)
led light skin mask (15 keer)
led light skin mask (20 keer)

 
€ 35,-
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€ 50,-
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€ 35,-
€ 40,-
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€ 10,-
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€ 8,50
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€ 15,-
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al onze high end produkten die gebruikt worden in onze salon, zijn hier ook voordelig verkrijgbaar
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HAARSTUDIO DREAMS EXTRA 
 
JAGUAR THERMOCUT 

Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELLA PROFESSIONAL  

 

Haarstudio DREAMS werkt alleen met het beste voor 
uw haar. Onze merken hebben wij zorgvuldig 

uitgezocht waar kwaliteit en langdurigheid een 
belangrijke rol bij speelt. 

In onze salon werken wij met de producten van het 
merk ‘’Wella Professionals’’.  

De productlijn van Wella is altijd zeer 
vooruitstrevend en van hoge kwaliteit. 

De reden om voor Wella Professionals te kiezen is in 
eerste instantie ingegeven door de onbetwiste 

kwaliteit van de producten. 

 

 

De Producten : 
 

º Zijn van het allerhoogste kwaliteitsniveau 
º Geven ongelooflijke glans aan uw haar 

º Zorgen voor een betere valling 
º Zorgen voor een betere houdbaarheid van uw 

kapsel 
º Hebben een aangename geur 

º Geven veerkracht en body 
º Verzorgen en herstellen het haar 

 

Wij maken al Uw haarwensen waar !! 

Dames en Herenkapsalon 
www.haarstudiodreams.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 

DAMES:
wassen *
wassen, knippen, drogen *
wassen, knippen, drogen Jaguar TC *
pony knippen *
wassen, knippen, modelföhnen kort haar *
wassen, knippen, modelföhnen middellang haar *
wassen, knippen, modelföhnen lang haar *
wassen, föhnen kort haar *
wassen, föhnen middellang haar *
wassen, föhnen lang haar *
wassen, watergolf v.a. *
verven tot 2 cm uitgroei * *
verven kort haar * *
verven middellang haar * *
verven lang haar * *
illumina color v.a. * *
spoeling kort haar * *
spoeling middellang haar * *
spoeling lang haar * *
highlights met muts * *
highlights kort haar * *
highlights middellang haar * *
highlights lang haar * *
kam highlights v.a. * *
duo kleurservice * *
ontkleuring v.a. * *
permanent kort haar compleet *
permanent middellang haar compleet *
permanent lang haar compleet *
permanent keratinekrul (zonder amoniak) * * alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)

* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-
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€16,50
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€ 30,-
€ 55,50
€ 62,50

€ 70,-
€ 20,- extra
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straighten v.a. *
opsteken v.a.
proef bruid opsteken
bruids opsteken *
extensions (alleen op afspraak) v.a. *
vlechten v.a.
treatment voor beschadigd haar, kort haar *
treatment voor beschadigd haar, middellang haar *
treatment voor beschadigd haar, lang haar *
oil treatment
anti hair loss serum ampul
repair serum ampul
color mousse versteviging
color secret verfbehandeling
color refresh masker v.a.

FACIAL:
wenkbrauw epileren met touw
wenkbrauw verven
extensions wenkbrauw v.a. 
permanent wimpers
wimpers verven
wimper permanent + verven
bovenlip epileren
gezicht epileren compleet
led light skin mask (10 keer)
led light skin mask (15 keer)
led light skin mask (20 keer)
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Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELLA PROFESSIONAL  
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HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 
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permanent middellang haar compleet *
permanent lang haar compleet *
permanent keratinekrul (zonder amoniak) * * alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)

* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

 
€ 7,50

€ 18,50
€ 28,50

€ 6,-
€ 31,-
€ 36,-
€ 41,-
€ 21,-
€ 26,-

€ 31,50
€ 21,-
€ 28,-
€ 32,-
€ 37,-
€ 42,-
€ 33,-
€ 23,-

€ 30,50
€ 38,50
€ 26,50
€ 31,50
€ 45,50
€ 60,50
€16,50

€ 31,50
€ 30,-

€ 55,50
€ 62,50

€ 70,-
€ 20,- extra

DAMES:
straighten v.a. *
opsteken v.a.
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€ 35,-
€ 50,-
€ 50,-
€ 75,-

€ 150,-
€ 7,50
€ 30,-
€ 35,-
€ 40,-

€ 12,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 2,50
€ 10,-
€ 10,-

€ 8,50
€ 6,-

€ 15,-
€ 26,50
€ 11,50

€ 35,-
€ 6,-

€ 21,50
€ 52,50

€ 75,-
€ 97,-

al onze high end produkten die gebruikt worden in onze salon, zijn hier ook voordelig verkrijgbaar

haarstudiodreams

Volg ons op facebook

www.haarstudiodreams.com
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Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 
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* alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)
* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

HEREN
wassen, knippen *
knippen 65+
baard scheren
baard trimmen
contouren bijwerken

KIDS t/m 12 jaar
knippen
kinder knippen op zaterdag
�guurtjes v.a.

SPECIALE ACTIES
dames 65+ iedere maandag uitgroei verven tot
2cm + knippen en drogen

dames 65+ iedere dinsdag permanent compleet
    kort haar
    middellang haar
    lang haar

heren 65+ knippen

elke maandag en woensdag kinderdag
t/m 12 jaar

€ 16,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 7,50
€ 12,-

€ 14,-
€ 16,-
€ 7,50

€ 37,50

€ 45,-
€ 55,-
€ 65,-

€12,50

€ 12,-
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op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 

HAARSTUDIO DREAMS EXTRA 
 
JAGUAR THERMOCUT 

Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELLA PROFESSIONAL  

 

Haarstudio DREAMS werkt alleen met het beste voor 
uw haar. Onze merken hebben wij zorgvuldig 

uitgezocht waar kwaliteit en langdurigheid een 
belangrijke rol bij speelt. 

In onze salon werken wij met de producten van het 
merk ‘’Wella Professionals’’.  

De productlijn van Wella is altijd zeer 
vooruitstrevend en van hoge kwaliteit. 

De reden om voor Wella Professionals te kiezen is in 
eerste instantie ingegeven door de onbetwiste 
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* alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)
* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

HEREN
wassen, knippen *
knippen 65+
baard scheren
baard trimmen
contouren bijwerken

KIDS t/m 12 jaar
knippen
kinder knippen op zaterdag
�guurtjes v.a.

SPECIALE ACTIES
dames 65+ iedere maandag uitgroei verven tot
2cm + knippen en drogen

dames 65+ iedere dinsdag permanent compleet
    kort haar
    middellang haar
    lang haar

heren 65+ knippen

elke maandag en woensdag kinderdag
t/m 12 jaar

€ 16,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 7,50
€ 12,-

€ 14,-
€ 16,-
€ 7,50

€ 37,50

€ 45,-
€ 55,-
€ 65,-

€12,50

€ 12,-
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HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 
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gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 

DAMES:
wassen *
wassen, knippen, drogen *
wassen, knippen, drogen Jaguar TC *
pony knippen *
wassen, knippen, modelföhnen kort haar *
wassen, knippen, modelföhnen middellang haar *
wassen, knippen, modelföhnen lang haar *
wassen, föhnen kort haar *
wassen, föhnen middellang haar *
wassen, föhnen lang haar *
wassen, watergolf v.a. *
verven tot 2 cm uitgroei * *
verven kort haar * *
verven middellang haar * *
verven lang haar * *
illumina color v.a. * *
spoeling kort haar * *
spoeling middellang haar * *
spoeling lang haar * *
highlights met muts * *
highlights kort haar * *
highlights middellang haar * *
highlights lang haar * *
kam highlights v.a. * *
duo kleurservice * *
ontkleuring v.a. * *
permanent kort haar compleet *
permanent middellang haar compleet *
permanent lang haar compleet *
permanent keratinekrul (zonder amoniak) * * alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)

* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

 
€ 7,50

€ 18,50
€ 28,50

€ 6,-
€ 31,-
€ 36,-
€ 41,-
€ 21,-
€ 26,-

€ 31,50
€ 21,-
€ 28,-
€ 32,-
€ 37,-
€ 42,-
€ 33,-
€ 23,-

€ 30,50
€ 38,50
€ 26,50
€ 31,50
€ 45,50
€ 60,50
€16,50
€ 31,50

€ 30,-
€ 55,50
€ 62,50

€ 70,-
€ 20,- extra

DAMES:
straighten v.a. *
opsteken v.a.
proef bruid opsteken
bruids opsteken *
extensions (alleen op afspraak) v.a. *
vlechten v.a.
treatment voor beschadigd haar, kort haar *
treatment voor beschadigd haar, middellang haar *
treatment voor beschadigd haar, lang haar *
oil treatment
anti hair loss serum ampul
repair serum ampul
color mousse versteviging
color secret verfbehandeling
color refresh masker v.a.

FACIAL:
wenkbrauw epileren met touw
wenkbrauw verven
extensions wenkbrauw v.a. 
permanent wimpers
wimpers verven
wimper permanent + verven
bovenlip epileren
gezicht epileren compleet
led light skin mask (10 keer)
led light skin mask (15 keer)
led light skin mask (20 keer)

 
€ 35,-
€ 50,-
€ 50,-
€ 75,-

€ 150,-
€ 7,50
€ 30,-
€ 35,-
€ 40,-

€ 12,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 2,50
€ 10,-
€ 10,-

€ 8,50
€ 6,-

€ 15,-
€ 26,50
€ 11,50

€ 35,-
€ 6,-

€ 21,50
€ 52,50

€ 75,-
€ 97,-

al onze high end produkten die gebruikt worden in onze salon, zijn hier ook voordelig verkrijgbaar

haarstudiodreams

Volg ons op facebook

www.haarstudiodreams.com

Surf naar
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verven tot 2 cm uitgroei * *
verven kort haar * *
verven middellang haar * *
verven lang haar * *
illumina color v.a. * *
spoeling kort haar * *
spoeling middellang haar * *
spoeling lang haar * *
highlights met muts * *
highlights kort haar * *
highlights middellang haar * *
highlights lang haar * *
kam highlights v.a. * *
duo kleurservice * *
ontkleuring v.a. * *
permanent kort haar compleet *
permanent middellang haar compleet *
permanent lang haar compleet *
permanent keratinekrul (zonder amoniak) * * alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)

* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-

 
€ 7,50

€ 18,50
€ 28,50

€ 6,-
€ 31,-
€ 36,-
€ 41,-
€ 21,-
€ 26,-

€ 31,50
€ 21,-
€ 28,-
€ 32,-
€ 37,-
€ 42,-
€ 33,-
€ 23,-

€ 30,50
€ 38,50
€ 26,50
€ 31,50
€ 45,50
€ 60,50
€16,50
€ 31,50

€ 30,-
€ 55,50
€ 62,50

€ 70,-
€ 20,- extra

DAMES:
straighten v.a. *
opsteken v.a.
proef bruid opsteken
bruids opsteken *
extensions (alleen op afspraak) v.a. *
vlechten v.a.
treatment voor beschadigd haar, kort haar *
treatment voor beschadigd haar, middellang haar *
treatment voor beschadigd haar, lang haar *
oil treatment
anti hair loss serum ampul
repair serum ampul
color mousse versteviging
color secret verfbehandeling
color refresh masker v.a.

FACIAL:
wenkbrauw epileren met touw
wenkbrauw verven
extensions wenkbrauw v.a. 
permanent wimpers
wimpers verven
wimper permanent + verven
bovenlip epileren
gezicht epileren compleet
led light skin mask (10 keer)
led light skin mask (15 keer)
led light skin mask (20 keer)

 
€ 35,-
€ 50,-
€ 50,-
€ 75,-

€ 150,-
€ 7,50
€ 30,-
€ 35,-
€ 40,-

€ 12,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 2,50
€ 10,-
€ 10,-

€ 8,50
€ 6,-

€ 15,-
€ 26,50
€ 11,50

€ 35,-
€ 6,-

€ 21,50
€ 52,50

€ 75,-
€ 97,-

al onze high end produkten die gebruikt worden in onze salon, zijn hier ook voordelig verkrijgbaar

haarstudiodreams

Volg ons op facebook

www.haarstudiodreams.com

Surf naar
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HAARSTUDIO DREAMS EXTRA 
 
JAGUAR THERMOCUT 

Thermocut betekent: dat de snijvlakken van de haarschaar zijn 
verwarmd. Door de warmte worden de punten verzegeld: de 
lichaamseigene vochtigheidsinbrengende en verzorgende 
substanties blijven behouden. Hierdoor wordt de regeneratie van 
het haar gestimuleerd. 

Een behandeling met Jaguar TC verzegelt de punten. Het haar 
krijgt een gesloten punt en kan niet meer gaan rafelen. Bij 
regelmatige behandeling met Jaguar TC is spliss passé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELLA PROFESSIONAL  

 

Haarstudio DREAMS werkt alleen met het beste voor 
uw haar. Onze merken hebben wij zorgvuldig 

uitgezocht waar kwaliteit en langdurigheid een 
belangrijke rol bij speelt. 

In onze salon werken wij met de producten van het 
merk ‘’Wella Professionals’’.  

De productlijn van Wella is altijd zeer 
vooruitstrevend en van hoge kwaliteit. 

De reden om voor Wella Professionals te kiezen is in 
eerste instantie ingegeven door de onbetwiste 

kwaliteit van de producten. 

 

 

De Producten : 
 

º Zijn van het allerhoogste kwaliteitsniveau 
º Geven ongelooflijke glans aan uw haar 

º Zorgen voor een betere valling 
º Zorgen voor een betere houdbaarheid van uw 

kapsel 
º Hebben een aangename geur 

º Geven veerkracht en body 
º Verzorgen en herstellen het haar 

 

Wij maken al Uw haarwensen waar !! 

Dames en Herenkapsalon 
www.haarstudiodreams.com 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

HAARSTUDIO 

Dreams 
zonder afspraak 

Met Jaguar TC zijn alle kniptechnieken mogelijk. 
Het thermocut-systeem is individueel in te stellen 
op elke haarsoort en haarlengte en zorgt zo voor 
het beste resultaat. 

 fijn haar krijgt meer volume 
 gesplitst haar wordt gezond 

en sterker 
 gepermanent haar wordt 

veerkrachtiger 
 dof en breekbaar haar  wordt 

geregenereerd 
 het haar kan gemakkelijker 

in de gewenste vorm worden 
gebracht 

Bij een normale behandeling blijft het haar in een 
niet-verzegelde toestand. Dat betekent dat de 

punten open blijven 
liggen en de multi-
actieve kitsubstantie 
uitdroogt. Als het 
haar dan 
blootgesteld wordt 
aan schadelijke 
invloeden, verliest 
het zijn glans, 
volume en 
veerkrachtigkeid. 

DAMES:
wassen *
wassen, knippen, drogen *
wassen, knippen, drogen Jaguar TC *
pony knippen *
wassen, knippen, modelföhnen kort haar *
wassen, knippen, modelföhnen middellang haar *
wassen, knippen, modelföhnen lang haar *
wassen, föhnen kort haar *
wassen, föhnen middellang haar *
wassen, föhnen lang haar *
wassen, watergolf v.a. *
verven tot 2 cm uitgroei * *
verven kort haar * *
verven middellang haar * *
verven lang haar * *
illumina color v.a. * *
spoeling kort haar * *
spoeling middellang haar * *
spoeling lang haar * *
highlights met muts * *
highlights kort haar * *
highlights middellang haar * *
highlights lang haar * *
kam highlights v.a. * *
duo kleurservice * *
ontkleuring v.a. * *
permanent kort haar compleet *
permanent middellang haar compleet *
permanent lang haar compleet *
permanent keratinekrul (zonder amoniak) * * alles is inclusief speciale shampoo, masker en �nish produkten (gel, foam, lak, etc.)

* toeslag verf v.a. € 5 ,- tot max € 10,-
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extensions (alleen op afspraak) v.a. *
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treatment voor beschadigd haar, kort haar *
treatment voor beschadigd haar, middellang haar *
treatment voor beschadigd haar, lang haar *
oil treatment
anti hair loss serum ampul
repair serum ampul
color mousse versteviging
color secret verfbehandeling
color refresh masker v.a.

FACIAL:
wenkbrauw epileren met touw
wenkbrauw verven
extensions wenkbrauw v.a. 
permanent wimpers
wimpers verven
wimper permanent + verven
bovenlip epileren
gezicht epileren compleet
led light skin mask (10 keer)
led light skin mask (15 keer)
led light skin mask (20 keer)
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Online bestellen
Even ophalen
Klaar!

Probeer het gratis uit! Doe je boodschappen via jumbo.com  
en betaal geen bestelkosten gedurende 4 weken na opening  

van Pick Up Point Jumbo .

Download de Jumbo app of ga naar

Pick Up Point Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3 

Vanaf 5 juli bij  
Jumbo  in Uitgeest:

d3879cd0-6131-4847-8221-04be3e6ac23f.indd   1 27-6-2016   9:29:23
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Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Hoera! 5 jaar in Uitgeest
Vier het met ons mee!

365 dagen per jaar open!
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En alle zon- en feestdagen open van 10.00-18.00 uur.

facebook.com/jumbouitgeest

Woensdag Wij zijn jarig!
Vandaag zijn wij officieel 5 jaar open!  
Daarom hebben wij voor iedereen tussen 
13:00 en 18:00 uur een gratis broodje knaks 
en hebben we een springkussen!juli

6

Vrijdag Gratis fietskrat!
Bij een minimale besteding van €50,00 krijgt 
u een gratis fietskrat! Deze is makklijk aan  
uw fiets te bevestigen!
Maximaal 1 per klant. OP=OPjuli

8

Zondag 4 gratis muffins!
Vandaag krijgt u bij een besteding van €25,00 
of meer, vier heerlijke Jumbo muffins gratis!
Maximaal 1 per klant. OP=OP

juli
10

Donderdag Gratis boodschappen!
Vandaag krijgt iedere 250e klant zijn of  
haar boodschappen gratis! Misschien doet u 
vandaag wel ‘extra goedkoop’ boodschappen!

juli
7

Zaterdag Kinder traktatiedag
Vandaag is een traktatie voor de kinderen,
met o.a. wat te drinken en wat lekkers of  
tap je eigen drinken uit de limonadekoe!
Vergeet niet je kleurplaat in te leveren!juli

9
Kleurplaten wedstrijd
Van 28 juni t/m 09 juli kunnen 

de kinderen meedoen met  

een kleurplatenactie!  

Bij inlevering van de kleurplaat

krijg je een leuke traktatie!
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Sponsorloop voor Zelda 
brengt 11.612 euro op! 

Limmen - Vrijdag 1 juli was 
een spannende dag voor de 
kinderen van de Kerkuil, Zel-
da en haar ouders, want het 
bedrag dat verzameld is met 
de sponsorloop werd be-
kendgemaakt. De hele week 
waren er tussenstanden te 
volgen op school. De kin-
deren van groep 8 telde het 
binnengekomen geld en de 
dagopbrengst werd bijge-
schreven op de dolfijnen-
posters bij de ingang van de 

school. De eindstand was  
11.612 euro! 
Dit betekent dat de droom 
om voor Zelda dolfijnthera-
pie te kunnen inzetten gere-
aliseerd kan worden en dat 
niet alleen. Er zal een bedrag 
overblijven voor een andere 
rolstoel, die geschikt is voor 
ruiger terrein als bijvoorbeeld 
het strand en de duinen. Na-
tuurlijk was dit nooit gelukt 
zonder de inzet van vele vrij-
willigers. 

Castricum - Na ruim 44 jaar 
trouwe dienst verlaat Bauke 
Zijlstra Post NL. 
Op 30 juni was de laatste 
werkdag voor de postbode 
en dat wisten ze bij Cam-
ping Geesterduin.  Het per-
soneel wachtte hem op met 
bloemen en chocolade om 
hem te bedanken voor alle 
dienstverlening. 
Op de foto Bauke Zijlstra 
met Ullie de uil.

Brandweer op 
Facebook

Castricum - Nieuws van de  
brandweer Castricum staat 
sinds enkele weken ook op 
Facebook, inclusief foto’s. De 
brandweer wil zo laten zien 
wat er allemaal op hun pad 
komt. De vrijwilligers staan  
24 uur per dag en 7 dagen 
in de week paraat om zo snel 
mogelijk te kunnen uitrukken 
als er een melding is.

Backum Brass kampioen
Castricum - De brassband 
van Muziekvereniging Emer-
go, Backum Brass, is kampi-
oen geworden op de Raste-
der Musiktage. 

Dit muziekfestival werd voor 
de 61e keer georganiseerd. 
Orkesten uit heel Europa 
namen hieraan deel in het 
weekend van 2 en 3 juli in 
het Duitse Rastede. Zondag-

avond 3 juli kwam de ontkno-
ping. Backum Brass, onder 
leiding van Vincent Verha-
ge, werd kampioen met 93,25 
punten in de middenklasse, 
wat resulteerde in de eerste 
plaats met gouden medaille 
en onderscheiding. 

Met dit resultaat werd Bac-
kum Brass ook tweede van 
de orkesten uit alle divisie’s. 

In de Gloria, Victoria!
Castricum - Stichting Voca-
tie Castricum viert het 25-ja-
rig jubileum met een concert 
dat de de toepasselijke titel 
‘In de Gloria, Victoria!’ mee-
kreeg.
De 25e zomerweek is van 1 
tot en met 6 augustus met 
onder andere een wereld-
première. Eduard de Boer 
schreef voor dit 25-jarig jubi-
leum Tornera il
Secol dÓro: ‘De Gouden 
Eeuw komt er aan’. Het is een 

compositie voor gemengd 
koor, strijkkwartet en piano.
Natuurlijk wordt er nog veel 
meer bijzondere en feestelij-
ke muziek gezongen met di-
rigenten Elisabeth Blom en 
Marlijn Wackers en vocal 
coaching van Anneloes Vol-
mer. 
De zomerweek vindt plaats in 
de Maranathakerk te Castri-
cum. Informatie en inschrij-
ving: contact@vocatie.nl of 
www.vocatie.nl.

Castricum   Vorige week 
maandag vond omstreeks 
12.30 uur een verkeerson-
geval plaats op de rotonde 
C.F. Smeetslaan/Dr.de Jong-
hweg/Geesterduinweg. De 
bestuurder van een  perso-
nenauto op de C.F. Smeets-
laan zag een fietser over het 
hoofd waardoor er een aan-
rijding plaatsvond. De 78-ja-
rige fietsster kwam ten val 
en is voor onderzoek overge-
bracht naar het ziekenhuis. 
De personenauto liep een 
flinke deuk op in het portier.

Ongeval op de 
rotonde

Castricum - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag zijn er in 
de Jan Hobergstraat meer-
dere spiegels van auto’s af-
geschopt en op de Verlegde 
Overtoom was een fiets op 
een motorkap van een auto 
gegooid. Dit is gedaan door 
twee jongens. Er is door de 
politie gezocht in de omge-
ving, maar zonder resultaat. 
Ook werden op andere lo-
caties in Castricum vernie-
lingen gepleegd aan auto¹s. 
Wie iets gezien of gehoord 
heeft, wort gevraagd dat te 
melden via 0900-9944.

Spoor van 
vernielingenEen spontaan afscheid 

Castricum - Willem Kuin 
gaat na veertien jaar lesge-
ven op het Clusius met pen-
sioen. Er stond hem op zijn 
laatste lesdag een verrassing 
te wachten. 
,,Ik stond echt perplex. Ik 
kwam om acht uur bij het 
lokaal en daar was de hele 
groep al bezig, ik moest te-
rug naar de docentenkamer. 
Om half negen werd ik ge-
haald en toen bleek dat ze 
het lokaal versierd hadden 
met ballonnen en slingers. 
Er waren twee vlaaien en 
twee flessen Jip-en-Janneke 

champagne. Echt geweldig.” 
Willem Kuin is in novem-
ber 2001 in gaan vallen op 
het Clusius en het jaar daar-
op werd hij vast ingeroos-
terd. ,,In die veertien jaar heb 
ik alle praktijksecties wel ge-
had. Nu geef ik nog wat pro-
jectlessen en ik speel in de 
schoolband bij de diploma-
uitreiking en dan is het echt 
afgelopen. Maar, ik sluit na-
tuurlijk niets uit. En spelen in 
de band, dat blijf ik nog wel 
een paar jaar doen, veel te 
leuk om daar mee te stop-
pen!”

Straten spelen tegen elkaar 
in Aker tennistoernooi

Akersloot - Tennisvereni-
ging Akersloot houdt op zon-
dag 4 september voor de 
eerste keer het Aker tennis-
straattoernooi. Inschrijven 
kan tot 28 augustus. Inwo-
ners van dezelfde straat in 
Akersloot vormen een team 
van vier personen en spelen 
tegen teams uit andere stra-
ten. Leden, niet-leden, da-
mes en heren, iedereen kan 
zich aanmelden. Meedoen 
kan in de dames dubbel, he-
ren dubbel en gemengd dub-

bel. Bij de wedstrijdinde-
ling wordt rekening gehou-
den met sterkte en tenniser-
varing. 
Niet-leden hoeven dus niet te 
vrezen dat ze tegen de club-
kampioen hoeven te spe-
len. De wedstrijden wor-
den gespeeld op de ten-
nisbanen van Tennisvereni-
ging Akersloot. Het toernooi 
start om 10.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur. Inschrijven kan 
bij Monique Smit via edmo.
smit@quicknet.nl.

Meespelen in Grease? 
Castricum - In de vakan-
tie kunnen kinderen van zes 
tot dertien jaar bij Toonbeeld 
meedoen aan de musicaldag 
Grease. 
Zingen, dansen en toneel-
spelen onder leiding van 

Mena Leila Kilani en Sanne 
Mallant (Voice of Holland) 
van 10.00 tot 16.00 uur. Om 
15.30 uur is er een uitvoe-
ring. 
Aanmelden via musicaldag-
castricum@gmail.com.



Mysterie in het sprookjesbos vertedert
Uitgeest - De musicalklas 
van de Nieuwe Muziekschool 
Uitgeest sloot vrijdagavond 
het leerjaar af met een door 
leerlingen zelf bedachte mu-
sical. ‘Mysterie in het sprook-
jesbos’ werd opgevoerd door 
vijf kinderen die les kregen 
van zangdocent Jessica Har-
mens. Acht weken geleden 
werd begonnen met schrij-
ven van het script maar om-
dat het wat de spelertjes be-
treft niet spannend genoeg 

was, werd er nog driftig ver-
anderd. Alles draaide om de 
sprookjesboom waar Asse-
poester, een prinses, een fee, 
de wolf en een kleuterdraakje 
een schatkist naar toe brach-
ten. Er werd druk geacteerd, 
gedanst en gezongen. Het 
plezier straalde er duidelijk 
vanaf. De dames gaven el-
kaar hier en daar wat aan-
wijzingen want acteurs horen 
elkaar te redden als het even 
spaak loopt. Gelukkig was 

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Het gemaal aan de Meldijk is in 1874 als stoomgemaal gesticht door het polder-
bestuur van de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder. In 1925 vond er een ombouw van 
het  gemaal plaats van stoom naar elektra, met twee horizontale schroefpompen. De grootte 
van de polder is 1800 hectare. De eerste aangestelde machinist van toen was de heer M. Ro-
denburg. Op 1 Juli 2008 heeft de Commissaris van de Koningin Harry Borghouts een cadeau 
(schilderij) aan Jan Wentink van Hollands Noorderkwartier overhandigd. Het was de prijs voor 
de uitverkiezing van de Meldijk in Uitgeest als mooiste gemaal van de provincie.
Afgelopen week bij uitzondering en onder toezicht mocht ik kijken bij het elektrische gemaal 
aan de Sluisbuurt. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van deze kans voor een aantal foto’s en 
deel deze foto van een van de horizontale schroefpompen graag met de lezers van de Uit-
geester Courant. Foto en tekst: Ger Bus

daar ook een souffleur die 
alles zo weer op de rit hielp. 
Koddig was het draakje dat 
priemend met zijn vingertje 
naar zijn collega acteurs riep: 
“NIET met je rug naar het pu-
bliek zitten!” Jessicia: “Deze 
lessen zijn om kinderen ken-
nis te laten maken met al-
le facetten van musical en ze 
beleven er veel lol aan.” Voor 
meer informatie zie www.mu-
ziekschooluitgeest.nl. (Moni-
que Teeling)

Afvallen! 
Hoog aan de wind! 

Oploeven!
Uitgeest - Voor de vierde 
keer vond zaterdag de zeil-
challenge plaats op het Uit-
geester- en Alkmaardermeer. 
Dit evenement voor de jeugd 
van 8 tot 16 jaar heeft als doel 
kinderen plezier te laten be-
leven aan zeilen op binnen-
water. Zestig kinderen meld-
den zich aan en kwamen 
van zeilverenigingen ARZV 
Akersloot, Zaanse Onderlin-
ge Zaandam, WVW Wormer, 
ZZV Knollendam en ZWVU 
Uitgeest. De beginnende en 
gevorderde zeilers in het be-
zit van een CWO1 en CWO2 
vaarbewijs konden vanaf 
Jachthaven Zwaansmeerpol-
der in een Optimist of Splash 
hun hart ophalen want er 
was wind. Voor de 20 be-
ginners stond er zelfs teveel 
wind om het uit te proberen. 
De organisatie nam geen en-
kel risico en had voor deze 
enthousiastelingen een leuk 
alternatief programma aan 
de wal klaarliggen. Zij moch-
ten bootjes op- en aftuigen, 
water hozen en kijken hoe de 
gevorderden het op het wa-
ter deden. Negen rescue bo-
ten voeren er tussendoor om 
iedereen goed in de gaten 
te houden. Door de windvla-
gen ging er nog wel eens een 
boot om maar de zeilers red-
den zichzelf of kregen aan-
wijzingen van zeilinstruc-
teurs. De kinderen hadden 

zichtbaar lol om zo snel mo-
gelijk richting boeien te va-
ren. Na enige tijd voer Famke 
recht op een instructeur af en 
riep met een ernstig gezicht-
je: “Is dáár de haven?” Dat 
het ook hard werken was kon 
duidelijk uit haar houding op-
gemaakt worden. Veilig werd 
zij begeleid naar vaste wal. 
Eén van de organisatoren Je-
roen Weeren: “Dit is zó leuk, 
we hebben met vergrijzing in 
de jachthaven te maken dus 
de jeugd op deze manier te 
zien genieten dat geeft veel 
voldoening. In oktober gaan 
we weer voorbereiden voor 
het nieuwe seizoen.” 
De zeilchallenge is mede mo-
gelijk gemaakt door Dekker 
watersport Zaandam en Blue 
Peter Watersport Uitgeest 
(Monique Teeling)

Weer 176 bekeuringen
Uitgeest - Tijdens drie snel-
heidscontroles in Uitgeest 
werden vorige week 176 au-
tomobilisten op de bon ge-
slingerd. Op de Geesterweg 
reden vorige week dinsdag 
twee bestuurders van de 378 
gecontroleerde voertuigen te 

hard. Op de Provincialeweg 
overkwam dat donderdag 30 
juni 65 van de 1862 gecon-
troleerde passanten. Zater-
dag werd weer gecontroleerd 
op de Provincialeweg en re-
den 109 van de 2300 passan-
ten te hard.
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Mosselpannetje

Varkenshaas medaillons
met serranoham en 

rode portsaus

*******************************************************************************************************

Rijksstraatweg 161 - Heemskerk -  0251 23 24 17 - www.blondlunchendiner.nl

*******************************************************************************************************

€25,-
Stel zelf uw 
3-gangen menu 
samen voor maar
Kiezen uit de hele kaart

WIJ HEBBEN 
EEN NIEUWE 
MENUKAART!

Geldig in juli...en de rest van het jaar

Te koop:
Prachtige Quinny speedy combi 
wagen van baby tot kleuter met 
wieg nieuw matras regenhoes 
parasol 85,-. Tel. 06-84526073
Te koop:
Goed werkende combi-oven/ 
magnetron Bauknecht inbouw 
maar kan ook los staan. 53bx-
30hx40d met gebruiksaanw.
Prijs 75,-. Tel. 06-19030305
Te koop:
Vijf boeken Het Kleine Huis 50,-
. 190 nieuw ingebonden boe-
ken + 420 splinternieuwe poc-
ketboeken, dus 610 stuks, 
voor 100,-. Tel: 06-22834077
Te koop:
Eettafel 160x90 cm, licht ei-
ken, in zeer goede staat, 
50,-. Tel: 0251-224302
Te koop: 
Sesam Encyclopedie, 10 de-
len, uitgave 1979, compleet 
en in zeer goede staat. Vraag-
prijs 50,-. Tel. 06-24618414
Te koop:
Bagagewagentje saris arba 
met reservewiel ,o pknapper 
Prijs:150 euro. Tel. 06-10363905
Gevraagd:
Heeft er nog iemand duinrell-
zegels van de vomar? U maakt 
ons er heel erg blij mee, alvast 
bedankt . Tel. 06-18975595
Te koop:
35 lp van james last, 20,-, play-
station 4 spel the division, 40,-. 
Destiny, 20,-. Tel. 0255-537561
Te koop:
Tomos snorfiets,niet de 
mooiste,maar wel in perfecte 
staat 150,-. Tel. 06-25090163

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij:
Verspreidnet, Castricummerwerf 39-41 Castricum 
of opsturen naar: De Castricummer / Uitgeester Courant, 
Zeeweg 189-191, 1971 Hb iJmuiden

Kabalen kunnen ook worden opgegeven via de link op onze website: 
www.castricummer.nl of www.uitgeestercourant.nl
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Gratis kabaaltJEs wOrDEn GEPlaatst OnDEr DE VOlGEnDE VOOrwaarDEn:

- Eén bOn PEr wEEk
- Géén OnrOErEnDE GOEDErEn, wOOnrUimtE Of aUtO's.
- Géén GOEDErEn En DErGEliJkE mEt EEn waarDE bOVEn DE e500,- 
- Géén PErsOnEEls- Of ZakEnaDVErtEntiEs.
- Géén wErk GEVraaGD Of aanGEbODEn.
- briEVEn mEt tE wEiniG POrtO wOrDEn niEt in bEHanDElinG GEnOmEn.
- altiJD PriJs VErmElDEn

wiJ kUnnEn GEEn EnkElE aansPrakEliJkHEiD aanVaarDEn VOOr sCHaDE 
Van wElkE aarD Dan OOk, Ontstaan DOOr niEt tiJDiG Of OnJUist 
PlaatsEn Van kabaaltJEs. kabaaltJEs kUnnEn OP GrOnD Van HUn inHOUD, 
ZOnDEr OPGaaf Van rEDEnEn, wOrDEn GEwEiGErD.

Te koop:
Klein model herenfiets in goe-
de staat. Matzwart frame, 
3 versnellingen en trom-
melremmen. Vraagprijs 
100,-. Tel. 0251-249259
Gevraagd:
Oude Nederlandse an-
sichtkaarten van steden, 
dorpen havens e.d. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 0251-292985
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek 
naar defecte laptops, note-
books, computers een ta-
blets. Tel. 06-84613045
Gevraagd:
Tapedeck/bandrecorder met 
grote 26 cm banden Akai 
Revox Teac Technics So-
ny Pioneer Philips, mag de-
fect zijn. Tel. 06-48344508
Te koop:
Elektrische deken Inven-
tum, 15,-.  Tuinstoelen 4 stuks, 
wit, plus kinderstoeltje to-
taal 25,-. Tel. 0251-654068
Te koop:
Twee Auping bedden, 90x200,  
lattenbodem, elektrische ver-
stelbaar hoofd- en voetendeel, 
matrassen + beschermers, 
prijs 300,-.  Tel. 0251-654068
Te koop:
Bobike fietsvoorzitje met 
scherm en bevestiging 22,50 
euro. Bobike junior tot 36 kilo 
z.g.a.n. 40,-. Tel. 0251-253411
Te koop:
Kymco bromscooter bj 
2006 heeft nog maar 14000 
km gelopen is 100% goed, 
vaste prijs 250 euro. 
Tel. 06-83132713

Te koop:
Landscapes broekpolder, ar-
cheologie,  delen i.z.g.st. 
Prijs 45 euro. Een mol in Ar-
cadië , 50 jaar Velsertun-
nels, i.z.g.st. Prijs 15 euro. 
Tel. 0251-659446
Te koop:
Molens in de Banne Uitgeest, 
i.z.g.st. Prijs 20 euro. De lan-
ge herfst van 1799, i.z.g.st Prijs 
20  euro. Tel. 06-23514718
Gevraagd:
Duinrell zegels van de Vo-
mar, de groep heeft er nog 
5 nodig, maar elke zegel is 
er 1, wie heeft er nog lig-
gen? Tel. 06-37010414
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek 
naar defecte laptops, note-
books, computers een tablets 
. Tel. 06-84613045
Aangeboden:
Duinrelzegels, ik heb er maar 
3, maar wie er nog te kort 
komt, mag ze komen halen. 
Weg is weg. Tel. 0251-247359
Te koop:
Ondervloer tegels 27 stuks 86 x 
60 cm, 6 stuks 123 x 60 cm, to-
taal 18,36 m2. Prijs 30 euro. Tel: 
06-40148806 of 0251-374476
Te koop:
Halfvolle 10 rittenkaart Mon-
keytown nog toegang voor 
5 kids in een keer of apart 
25,-. Tel. 0251-237444
Te koop:
Als nieuw mooie leren sta 
op stoel elektrisch met re-
laxfunctie in kastanjebruin. 
Prijs 495,- kan worden be-
zorgd. Tel. 06-86447840
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Super Tuesday
iedere dinsdag 

4-gangen menu 
€19,95
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Noord-
zee tong 
met friet 
en frisse 
salade
€ 21,50

Super Tuesday
iedere dinsdag 

4-gangen menu 
€19,95

Weekmenu 6 t/m 12 juli
3-gangen € 27,50

Salade met huisgerookte zalm 
en graved lax met kappertjes, 

sjalotten en saffraan mayonaise
**

Gegrilde parelhoen met krokante 
risotto, gepofte cherry tomaat, 
crème van doperwten en een 

romige morilles jus
**

Taartje van bosvruchten met 
vanille crème brûlée en 

yoghurt roomijs

ZOMERACTIE JULI-MENU
Tapas schotel

Gegratineerde scampi´s, calamares, gevulde champignon 
en gevulde zoete paprika

****
Gegrilde spies met zwaardvis, botervis, zalm en een gamba

of
Suprême van parelhoen met tijmsaus

****
Gepocheerde wilde perzik met vanille roomijs en verse aardbeiensaus

De Eetkamer van Uitgeest
Hogeweg 107, 1911 GD Uitgeest

Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

Voor uw diner à la carte 
of ons maandmenu

€24,50
 DeEetkamerVanUitgeest

3-gangen 
keuze menu
€ 23,50 p.p.

Keuze uit:
15 voorgerechten

18 hoofdgerechten
8 nagerechten

Geldig van dinsdag 
t/m vrijdag

niet in combinatie 
met afhaalservice

G. V. assendelftstraat  2
1961 nk heemskerk

(achter de kerk bij  de vijver)
Tel. (0251) 24 45 80

www.olympiaheemskerk.nl

nu 6 dagen per week geopend
maandag gesloten

Naast de
gewone 
kaart

onbeperkt 
griekse
tapas

Di. t/m do. E21.50
vr. t/m zo. E23.50

Egmonderstraatweg 34 - Egmond a/d Hoef
Geopend: woensdag t/m zondag
Reserveren: Tel. 072 506 16 75

 Restaurantsmakelijk www.restaurantsmakelijk.nl

Iedere woensdag- en donderdagavond: 

3 gangen verrassingsmenu 19,95
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Clubkampioenschappen bij de judo
Castricum - Zondag 26 ju-
ni vonden de jaarlijkse club-
kampioenschappen bij Ju-
doclub Groefsema plaats. 
De clubkampioenschappen 
zijn bedoeld voor judoka’s 
die wedstrijdervaring op wil-
len doen binnen de club. Veel 

jonge judoka’s maakten hun 
debuut. De nieuwe clubkam-
pioenen van dit jaar zijn Jas-
per Madderom, Eefje Lute, 
Merlijn Marechal, Nina Esser, 
Joyce Pepping, 

Daarnaast waren er de he-

le week band- en slipexa-
men en alle judoka’s heb-
ben een hogere slip ontvan-
gen of zelf een hogere judo-
band. Zondag 10 juli om 9.00 
uur sluit Judoclub Groefse-
ma het seizoen feestelijk af 
op het strand van Castricum.

Plek bij lees-
groep fi losofi e

Castricum - Er zijn enkele 
plaatsen vrij in de leesgroep 
fi losofi e. De leesgroep leest 
en bespreekt non-fi ctie, boe-

Ryan wint goud op de 
800 meter NK Junioren
Castricum - Dit weekend 
organiseerde AV Sprint Bre-
da de Nederlandse Kampi-
oenschappen voor Junioren. 
Duizend jonge topatleten in 
de leeftijd van veertien tot en 
met negentien jaar streden 
om de medailles op achttien 
verschillende atletiekonder-
delen. AVC was erbij. Op de 
800 meter zette Jesper Ver-
bruggen (A) een tijd neer 
van 2.05.08, Steven Veenstra 
liep 2.00.44. Ryan Clarke won 
zijn serie 800 meter in een 
tijd van 1.58.36. Daarna wist 
hij de fi nale te winnen in een 
prachtige tijd van 1.52.28. 
Naast Ryan Clarke wonnen 
TDR’ers Laura Boekel (800m 
Meisjes A), Bram Anderies-
sen (1500m Jongens)  goud. 

Op de 400 meter wist Jens 
Wingelaar (B) zich met een 
vierde plaats en een tijd van 
52.68 te kwalifi ceren voor de 
halve fi nale. Timo Stegink 
werd ook vierde in een tijd 
van 53.29 en mocht daarmee 
ook naar de halve fi nale. In de 
halve fi nale werd Timo vijfde 
in een tijd van 53.72 en Jens 
werd zevende met 58.39. Aan 

de 1500 meter deed Koen 
Grandiek mee, hij werd in de 
serie derde met een tijd van 
4.20.21, daarmee mocht hij 
aan de fi nale meedoen. Hugo 
Roelofsen liep ook nog een 
1500 meter, hij startte in de 
andere serie en werd daar-
in zevende met een tijd van 
4.21.96, ook hij plaatste zich 
daarmee voor de fi nale. In de 
fi nale 1500 meter werd Koen 
elfde met een tijd van 4.16.81. 
Hugo startte niet in de fi nale. 
Aan de 400 meter deed Fe-
bora Ridder (A) mee, zij werd 
zesde met een tijd van 66.56. 
in de andere serie startte 
Marjolein Weeland, zij ein-
digde op dezelfde plaats met 
een tijd van 65.70.
Maartje van den Kommer (B) 
liep de 400 meter, zij werd 
achtste met een tijd van 
65.65. Ilse Kamphuis liep de 
800 meter, zij werd zeven-
de met een tijd van 2.24.74. 
De 1500 meter voor meisjes 
B werd gelopen door Cheryl 
Konijn, zij werd elfde in haar 
serie met 5.08.58. Cheryl liep 
ook de 3000 meter, daarop 
werd ze zeventiende. Foto: 
Erik van Leeuwen. 

Nationaal brons voor atleet Sven
Sven en Lisanne scoren hoog bij NK

Castricum - Een bron-
zen plak was er voor Sven 
Schoonebeek (19) afgelo-
pen weekend tijdens de fi na-
le van de 1500m bij het NK 
junioren in Breda. Na een 
snelle race, waarin drie jon-
gens de kop pakten, eindig-
de hij in een persoonlijke re-
cordtijd van 3.55.40. Dat be-
tekende een verbetering van 
zijn pr met vier seconden. 
De dag ervoor liet Sven, uit-
komend voor AV Lycurgus in 

Krommenie, al zien dat hij in 
goede vorm was; hij plaatste 
zich eenvoudig voor de fi nale. 
Voor hem was het de ‘verzil-
vering’ van een gestage op-
bouw naar het NK toe. Eer-
der dit jaar miste hij het ere-
podium van dit nummer bij 
de NK indoor door een lich-
te blessure.
Zijn zus Lisanne (16) liep in 
twee voorrondes op zater-
dag eenvoudig naar de fi na-
le van de 400m bij de meis-

jes B. Daardoor werd het pro-
gramma voor de zondag heel 
vol, want naast de fi nale van 
de 400m stond zij ook inge-
schreven voor de 100m hor-
den. Bij de 400m eindigde de 
eerstejaars juniore in de fi na-
le knap als vijfde; bij het hor-
dennummer eindigde ze als 
elfde in het totaaloverzicht. 
Voor haar was dat, als meer-
kampster, dus zonder speci-
alisatie op een specifi ek on-
derdeel, een prestatie waar 
ze tevreden op kan terugkij-
ken.

 

ken over fi losofi e, waarbij een 
keuze gemaakt wordt uit de 
boekenlijst van de landelijke 
organisatie Senia, zie www.
senia.nl/fi losofi e. 

De boeken worden bespro-
ken aan de hand van ‘lees-
wijzers’ met discussievragen, 

waardoor de discussie diep-
gang krijgt en minder kans 
loopt te verzanden. 

De leesgroep komt een keer 
in de zes weken bij elkaar in 
de bibliotheek, op dinsdag-
morgen. Aanmelden of infor-
matie via tel. 06-13504654.

Bonhoeffer is technasium
Castricum - Vrijdag 1 juli 
kreeg het Bonhoeffercollege 
het bericht van het bestuur 
van de Stichting Technasi-
um dat de school zich op 
grond van de ‘doorwrochte’ 
predikaataanvraag offi cieel 
technasium mag noemen. 
In de aanloopfase is er met 
veel betrokkenen hard ge-
werkt aan de totstandkoming 
van het vierjarenplan. 
Gerda Nicolai, Ben Smits, 
Annemiek Steeman, Suzanne 
Wesselman en Loran Aelbers 
hebben zich hiervoor van-
af het eerste uur ingespan-
nen. Het project dat zij heb-
ben ontwikkeld voor de kop-

groep, de eerste groep leer-
lingen die aan de pilot mee-
gedaan heeft, betrof een 
substantieel deel van de pre-
dikaataanvraag. 
Het was de eerste proeve van 
bekwaamheid die ertoe heeft 
geleid dat zij nu offi cieel ook 
persoonlijk gecertifi ceerd zijn 
voor hun rol als technator en/
of docent. 

De kern van techansium is 
dat de leerling centraal staat 
en werkt aan projecten die er 
toe doen en die een duide-
lijk perspectief geven op het 
werken na school. Maatwerk 
in optima forma dus.
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OP ZOEK  NAAR LEUKE
BIJVERDIENSTE?

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

VERSPREIDNET

Ook 55+ van harte welkom
TEVENS 

VAKANTIEBEZORGERS 
GEVRAAGD! EXTREEM 

HOGE KORTINGEN 
OP 

SIKKENS VERF!

Meer 
stuntprijzen 

als u nu
 online besteld!

www.onlinewonen.com

VERF EN BEHANG 
GOEDKOPER DAN 

BIJ DE 
BOUWMARKT

SIKKENS
 SB PLUS 

1LTR WIT
VAN € 63,45

VOOR € 36,95

SIKKENS
 AZ PLUS 

1LTR WIT
VAN € 54,70

VOOR € 31,95

SIKKENS
ALPHA PROJECTTEX

10LTR WIT
VAN € 124,95

VOOR € 79,95

SIKKENS 
PRIMER PLUS

1LTR WIT
VAN € 42,85

VOOR € 24,95

openingstijden:

Maandag       13:00 - 18:00 uur
Dinsdag         09:00 - 18:00 uur
Woensdag     09:00 - 18:00 uur
Donderdag    09:00 - 18:00 uur
                      09:00 - 21:00 uur
VVrijdag           09:00 - 18:00 uur
Zaterdag        09:00 - 17:00 uur
 

Verf en Wand HEEMSKERK
Jan v. Scorelstraat 32
1961EZ  Heemskerk
0251-237537

Spetterende acties!!

EXTREEM 
HOGE KORTINGEN 

OP 
SIKKENS VERF!

Meer 
stuntprijzen 

als u nu
 online besteld!

www.onlinewonen.com

VERF EN BEHANG 
GOEDKOPER DAN 

BIJ DE 
BOUWMARKT

SIKKENS
 SB PLUS 

1LTR WIT
VAN € 63,45

VOOR € 36,95

SIKKENS
 AZ PLUS 

1LTR WIT
VAN € 54,70

VOOR € 31,95

SIKKENS
ALPHA PROJECTTEX

10LTR WIT
VAN € 124,95

VOOR € 79,95

SIKKENS 
PRIMER PLUS

1LTR WIT
VAN € 42,85

VOOR € 24,95

openingstijden:

Maandag       13:00 - 18:00 uur
Dinsdag         09:00 - 18:00 uur
Woensdag     09:00 - 18:00 uur
Donderdag    09:00 - 18:00 uur
                      09:00 - 21:00 uur
VVrijdag           09:00 - 18:00 uur
Zaterdag        09:00 - 17:00 uur
 

Verf en Wand HEEMSKERK
Jan v. Scorelstraat 32
1961EZ  Heemskerk
0251-237537

Spetterende acties!!

Openingstijden:
Maandag  13:00 - 18:00 uur
Dinsdag  09:00 - 18:00 uur
Woensdag  09:00 - 18:00 uur
Donderdag  09:00 - 18:00 uur
 09:00 - 21:00 uur
Vrijdag  09:00 - 18:00 uur
Zaterdag  09:00 - 17:00 uur

Wij zijn pas klaar, als u tevreden bent.

Hoitinga diensten
06 - 244 36 815 

hoitingadiensten@gmail.com

✓Eerlijk uurtarief
✓Voor al uw klussen 
 in en om het huis 

Wij zijn pas klaar als u tevreden bent

Jaarmarkt +
rommelmarkt 
kennemerplein
t/o de Vomar, iJmuiden.

Zaterdag 23 juli
van 09.00 - 17.00 uur.
De volgende markten zijn: 
6 augustus, 27 augustus, 

3 september.
Kosten kraam maar e23,-! 

Bel voor informatie of reser-
veringen van een kraam naar 
0255-533233 of 06-10475023

in de regioOp zoek naar werk jobin de regioOp zoek naar werk job

Te koop:
Elektrische sta - op stoel, bruin. 
Prijs 300,-. Tel. 06-50437999
Gevraagd:
Foto’s uit privé-archief van voor 
1945 van herkenbaar Bever-
wijk, Wijk aan Zee en Heems-
kerk. Tel. 06-21885941
Te koop:
Diverse postzegelalbums van 
5  t/m 12,50 euro per stuk ca 
10 stuks. Tel. 0251-311560
Te koop:
HP mini tablet/laptop 4gb 
wit, prijs 260,- splinter-
nieuw (alleen bon kwijt van 
de garantie) verder alles pri-
ma. Tel. 06-53813723
Te koop:
Goed functionerende Toshiba 
notebook met legale win-
dows 10 software. Werkt pri-
ma via de adapter. 
Tel. 06-51186417

Te koop:
Rollator 20 euro en harde 
Samsonite koffer 70x50x20 cm, 
prijs 20 euro. Tel. 06-36213500
Gevraagd:
Alles uit de Tweede Wereld-
oorlog, zoals helmen, me-
dailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoe-
ding). Tel. 06-25384205
Gezocht:
Lady’s Voice zoekt stem-
men voor jazz, pop, close har-
mony, in het Engels en Ne-
derlands. Tel. 0251-238243
Aangeboden:
Lady’s voice biedt kansen aan 
goede stemmen. Zing jazz, 
pop en licht klassiek. www.la-
dysvoice.nlTel. 0251-238243
Gezocht:
Antiek (blikken) speel-
goed, kan zeer waarde-
vol zijn. Tel. 06-22885528

Gevraagd:
Verzamelaar van grammo-
foonplaten vraagt tegen be-
taling singles uit de jaren 
50/60. Tel. 023-5381320
Te koop:
Liatorp (Ikea) sidetable lang 
133 x breed 35 x hoog 75 cm, 
prijs 45,-. Teakhouten eet-
tafel (opknapper) lang 200 x 
breed 90 x hoog 78 cm, prijs 
15,-. Tel. 0251-254074
Te koop:
Hemnes (Ikea) salonta-
fel (opknapper) bruin-
zwart 118 x 75 cm, prijs 7,50. 
Spears & Jackson verticu-
teerhark. Tel. 0251-254074

Te koop:
Herenfiets Sparta mara-
thon 50,-. Tel. 025-1248032

Gevraagd:
Wie helpt mijn verzameling me-
dailles en vaantjes etc. van toer-
tochten op de schaats compleet 
te maken? Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Verzamelaar vraagt tegen be-
taling grammofoon platen 
van pop beat muziek uit de ja-
ren 50 en 60. Tel. 06-12946730
Te koop:
Klassieke wandklok, selva uur-
werk, opwindbaar, met slin-
ger. Prijs 60,-. Tel. 0251-225731
Te koop:
Twee hele mooie klassie-
ke bruinleren fauteuils. Per 
stuk 75,-. Tel. 0251-225731

Te koop:
Witte ronde kunststof tuin-
tafel 10,-, idem ovale tafel 10,-
. Z.g.a.n. zitzak, camoufla-
ge kleur.  Tel. 06-22636399
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horlo-
ges voor mijn hobby/ver-
zameling, geen in- en ver-
koop. Tel. 0255-755557
Te koop:
Wandconsole tv/monitor dia-
gonaal ca. 55 cm, nieuw in doos, 
prijs15,-. Tel. 0251-654068
Te koop:
Twee zijwanden van panora-
maluifel maat 11. Kleur blauw-
grijs. Prijs 60,-. Tel. 0251-225731
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Gemeente besteedt onderhoud uit
Sportvelden krijgen facelift

Uitgeest - Vorige week 
woensdag ondertekenden 
burgemeester Wendy Ver-
kleij en Vincent Thijssen van 
HollandSport een overeen-
komst voor de huur, beheer 
en exploitatie van de nieuw 
te ontwikkelen accommoda-
tie van de hockeyclub MH-
CU en korfbalvereniging 
Stormvogels. Het gaat hier-
bij onder meer om de aanleg 
van een tweede kunstgras-
veld voor hockey en korfbal, 
een toplaag op het bestaan-

de kunstgrasveld en bijbeho-
rende voorzieningen. Hier-
mee wordt een gevolg gege-
ven aan het raadsbesluit van 
25 september 2015.
De aanleiding om tot een 
contract overeenkomst te ko-
men rond deze accommoda-
tie is volgens de burgemees-
ter omdat de gemeente wat 
betreft sportaccommodaties 
een nieuwe weg is ingesla-
gen door deze niet meer on-
der de gemeente te laten val-
len. De accommodatie blijft 

eigendom van de gemeen-
te, die geeft het in gebruik 
aan de sportverenigingen. 
Het onderhoud wordt dus uit 
handen gegeven.
Vincent Thijssen: ,,Ons sport-
bedrijf is verantwoordelijk 
voor exploitatie en beheer 
van een aantal zwembaden, 
ijsbanen en meerdere sport-
hallen en gymzalen in de re-
gio. Daarnaast verzorgen wij 
het beheer en onderhoud 
van vele sport accommoda-
ties. Per 1 augustus gaat Hol-
landSport die taken wat de-
ze accommodatie betreft dus 
ook overnemen van de ge-
meente’’

De overeenkomst van 5 jaar 
gaat over het groot en klein 
onderhoud. Het hoofdveld 
wordt een ‘waterveld’ waar-
op je de bal sneller kunt laten 
rondgaan tijdens een wed-
strijd. Het tweede veld wordt 
gezamenlijk benut door hoc-
keyvereniging MHCU en de 
korfbalvereniging Stormvo-
gels. Door de velden zo te 
situeren worden er 15 ex-
tra parkeerplaatsen gerea-
liseerd. Het wijzigen van het 
bestemmingsplan moet nog 
wel goed gekeurd worden. 
(Ger Bus)

Middenstip hockeyveld 
symbolisch verwijderd

Uitgeest - Afgelopen week 
is de middenstip van het ou-
de kunstgrasveld van Mixed 
Hockey Club Uitgeest (MH-
CU) symbolisch verwijderd 
door voorzitter Jaap Bos. 
MHCU krijgt deze zomer een 
nieuw waterveld als vervan-

ging van het huidige verou-
derde kunstgrasveld. Tevens 
zal er in 2017 een tweede 
kunstgrasveld gerealiseerd 
gaan worden waar MHCU 
samen met korfbalvereniging 
Stormvogels gebruik van 
gaat maken. Van Fortvrijwilligers naar 

Landschapsbeheervrijwilligers
Uitgeest - In april vond op 
Fort bij Krommeniedijk een 
belangrijke gebeurtenis 
plaats. Er was de aftrap voor 
de restauratie en de herbe-
stemming van het fort na 
een jarenlange zoektocht van 
Landschap Noord-Holland 
naar een ondernemende par-
tij om de zeer noodzakelijke 
restauratie van het fort mo-
gelijk te maken.
 
Met deze gebeurtenis werd 
ook een periode van ruim 
10 jaar afgesloten waar-
in de vrijwilligersgroep Fort 
bij Krommeniedijk met gro-
te mate van autonomie zorg-
droeg voor onderhoud en be-
leving van het fort. De vrij-
willigersgroep heeft grote in-
spanningen verricht om ve-
le bezoekers te laten genie-
ten van het fort in de huidige 
staat. Landschap Noord-Hol-
land heeft daar grote waar-
dering voor, aldus een door 
deze organisatie uitgebracht 
persbericht.
Dit is volgens Landschap 
Noord-Holland ook een mo-

ment van bezinning op de 
vraag hoe de organisatie en 
de vrijwilligers prettig samen 
kunnen werken aan de toe-
komst van het fort. Want dat 
er verschillen van inzicht be-
stonden over de herbestem-
ming van het fort is duidelijk. 
Waar Landschap Noord-Hol-
land vertrouwen heeft in de 
business-case van het her-
bestemmingsplan, menen 
vrijwilligers dat het woonpro-
ject onrendabel is. Ook is er 
angst bij vrijwilligers dat de 
beleving en karakteristieke 
kwaliteiten van het fort ver-
dwijnen. En vragen vrijwilli-
gers zich af of hun argumen-
ten wel voldoende gehoord 
zijn. In goed overleg is, van-
wege deze verschillen van in-
zichten, besloten om de vrij-
willigersgroep Fort bij Krom-
meniedijk op te heffen, aldus 
het persbericht van Land-
schap Noord-Holland. Het 
fort wordt binnenkort inge-
richt als bouwplaats. Er zijn 
dus de komende tijd geen 
publieksactiviteiten op het 
fort.

Het goede nieuws is vol-
gens Landschap Noord-Hol-
land dat de natuurvrijwilli-
gers per direct een nieuwe 
landschapsbeheergroep op-
richten. 
Zij gaan samen met de bos-
wachters van Landschap 
Noord-Holland en Staatsbos-
beheer werken aan het groen 
rond het fort en in de omge-
ving van Krommeniedijk. La-
ter, als het bezoekerscentrum 
een feit is, kunnen vrijwilli-
gers die in de nieuwe situatie 
een rol als gids willen heb-
ben, mensen laten genieten 
van het fort en zijn omgeving.
 
Blijf op de hoogte van de res-
tauratie en herbestemming 
via het blog http://fortbij-
krommeniedijk.tumblr.com of 
volg de restauratie via Face-
book en Twitter. 

Ook op www.landschap-
noordholland.nl/fortbijkrom-
meniedijk is meer achter-
grondinformatie te vinden 
over dit project. (foto: Henk 
van Bruggen)

Uitgeest - Zondag 10 juli is 
Fort aan Den Ham voor pu-
bliek geopend. Van 11 tot 16 
uur bent u welkom op Busch 
en Dam 13 in Uitgeest.
Het fort is gebouwd in 1903 
voor de verdediging van Am-
sterdam tegen mogelijke vij-
anden rondom. Het fort ligt 
net over het spoor tussen 
Krommenie en Uitgeest aan 
de provinciale weg N203. 
Nu een rustige plek in het 
Noord-Hollandse landschap 
maar in de mobilisatietijden 
1914-1918 en 1940 vol met 
soldaten en zware kanonnen.
Er zijn diverse exposities te 
zien over de Stelling, WO-2, 
militaire communicatie, de 
Linie van Beverwijk, Slag bij 
Castricum en de Politionele 
acties gedurende 1945-1950 
in voormalig Nederlands-In-
dië.
Er zijn ieder uur rondleidin-
gen met een gids en de kan-
tine is geopend. De mannen 
van het Nederlands Gram-
mofoon Genootschap zullen 
zich ook laten horen.
Het fort is opgenomen in de 

Holland Route die langs tal 
van Industrieel Erfgoed in 
Noord-Holland loopt.  Het 
fort en fortterrein rondom 
is geheel toegankelijk en 
UNESCO Wereld Erfgoed 
sinds 1996. 
Kunt u op zondag niet dan 
is het fort ook het hele jaar 
door iedere woensdag te be-
zoeken tussen 10 en 16 uur.
Informatie op www.fortaan-
denham.nl (foto: F. Braaks-
ma)



Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in 

deze rubriek

Uitgeest - Dit keer een fo-
to die de vereniging Oud Uit-
geest van Arie van der Eng 
mocht ontvangen. Deze fo-
to is van vlak na de Tweede 
Wereldoorlog van de kleu-
terschool aan de Langebuurt 
De Engelbewaarder. De-
ze kinderen van toen zijn nu 
rond de 75 jaar. We missen 
in de beeldbank alleen nog 
de naam van één meisje. Ze 

is de vierde van links op de 
tweede rij.
1e rij van links naar rechts: 
Piet Zonneveld, Cor Baltus, 
Jan Nijman, Gerard Admiraal;
2e rij: Lenie Degeling, Alie 
Willemse, Annie Tol,  ............ 
?, Boukje Vollenga en Corrie 
Winter;
3e rij: Janny Hoope, Gré Put-
ter, Ans Palmboom, Tinie 
Berkhout, Truus Groen en 

Ank Groen;
4e rij: Piet Goeman, Rob Jan-
sen, Jaap Heijne, Arie van der 
Eng, Jaap Rumphorst, Jan 
Peperkamp, Nico Kaptein en 
zuster Immaculata.

U kunt uw reactie kwijt op 
onze website: www.ouduit-
geest.nl/Wie is wie? Hier 
kunt u de foto ook nog op uw 
scherm verder bekijken. 

Prijzen uitgereikt van acties Bea Brad
Uitgeest - Tijdens de zeer 
geslaagde eerste editie van 
de Bea Brad, de braderie op 
de Prinses Beatrixlaan op za-
terdag 11 juni, konden diver-
se prijzen gewonnen worden. 

Vorige week werden de prijs-
winnaars bekend gemaakt en 
vrijdag werden de prijzen uit-
gereikt bij De Groot Verze-
keringen/RegioBank op de 
Prinses Beatrixlaan 29-33. 

Bij de kleurplatenwedstrijd 
won Roos Frantsen. Zij kreeg 
een bedrag van vijftig eu-
ro op een zilvervlootrekening 
en een bioscoopbon. Twee-
de werd Carlotta en de derde 
prijs ging naar Vesper Snij-
der. Zij kregen ook een bios-
coopbon en een bedrag van 
respectievelijk 25 en 10 eu-
ro op een zilvervlootrekening.
Het wervelwindspel werd bij 
de jeugd gewonnen door 
Douwe Valkering. Hij kreeg 
een opblaasboot, waterpi-
stool en twee spellen. Sem 
Buur, die tweede werd, mocht 
een bodyboard en kubbspel 
in ontvangst nemen en der-
de prijswinnaar Jonna Wage-
naar kreeg een waterglijbaan 
en opduiksticks.
Bij de volwassenen werd dit 
spel gewonnen door Wouter 
van den Bergh. Hij verdiende 
daarmee een picknickmand 
met toebehoren. Brandon 
van Haasen werd tweede en 
mocht diverse tuinaccesoires 
in ontvangst nemen en Joy-
ce Buur won met haar derde 
plaats een BBQ pakket.

Uitgeest - Enige tijd gele-
den konden Uitgeesters op 
de braderie bij de kraam van 
In4Hair kapsels raden van 
voetballers. Wie dat het beste 
deed, mocht bij In4Hair een 
hip voetballerskapsel naar 
keuze laten knippen. Hon-
derdzestig formulieren kwa-
men terug waarvan er twin-
tig goed en zonder hulp wa-
ren ingevuld. Bram en Stan 
(11 jaar) werden uitgekozen 
en mochten aangeven op wie 
zij wilden lijken. De een koos 
voor een combinatiekapsel 
van Memphis Depay en Paul 
Pogba, de ander voor Grazia-
no Pellè.
Hoewel de moeders twijfel-

den of al dat lijnenwerk wel 
leuk zou staan, waren de 
jongens vastberaden in hun 
keuze.
Knippen, föhnen, wax en als 
klap op de vuurpijl mochten 
zij een shirt in ontvangst ne-
men van hun favoriete club. 
Eigenaresse Margret Smit 
lacht: “Barcelona en Fe-
ijenoord moest het worden. 
Nooit gedacht dat ik, met 
Ajaxminnende gezinsleden, 
nog eens een Rotterdams 
shirt zou bestellen.”
Met het EK op televisie zal er 
weer heel wat inspiratie op-
gedaan worden door Uit-
geester voetballertjes in spé. 
(Monique Teeling)

Lezing in Fort Veldhuis
Regio - Op zondag 10 jul is 
er in Luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis een lezing over 
de eerste in Nederland neer-
gestorte Spitfire. Nog voor 
Nederland bij de Tweede We-
reldoorlog betrokken raak-
te crashte er al een Spitfire 
op ons grondgebied. Het was 
een fotoverkenner die een 
missie naar Duitsland uit-
voerde maar door Duitse ja-
gers werd onderschept. He-
laas overleefde de piloot dit 
gevecht niet. Sander Wo-
nings, secretaris Stichting 
ARGA heeft jarenlang onder-
zoek naar deze Spitfire crash 

gedaan en daar ook een 
boek over geschreven.
De lezing begint om 14.00 
uur. 
Het Fort bij Veldhuis is onder-
deel van de Stelling van Am-
sterdam. Het Fort ligt aan de 
Genieweg 1 in Heemskerk, 
op de grens van Heemskerk 
en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, 
kinderen van 8 tot 12 jaar 
2,50, kinderen jonger dan 8 
jaar gratis en houders van 
een veteranenpas gratis. 
Openingstijden: 11.00 – 17.00 
uur. Zie ook: www.arg1940-
1945.nl.

Van links naar rechts: Peter de Groot, Wouter van den Bergh, 
Douwe Valkering, Jonna Wagenaar, Marlies Pesch, Gerie Put-
ter en Vesper Snijder. De ontbrekende prijswinnaars zijn inge-
licht en kunnen hun prijs ophalente halen
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Mooie dag voor 
sportend Uitgeest 
Burgemeester Wendy Verkleij en Hol-
landSport-directeur Vincent Thijssen 
hebben woensdag 28 juni drie over-
eenkomsten getekend. Per 1 augus-
tus neemt HollandSport het beheer, 
onderhoud en de exploitatie over van 
de accommodaties van voetbalvereni-

ging FC Uitgeest, hockeyvereniging MHCU en korfbalvereniging Storm-
vogels. Voor de gemeente betekent dat: minder uitvoering, minder ad-
ministratie en tien jaar lang BTW-voordeel. De verenigingen doen alleen 
nog klein dagelijks onderhoud. De gemeente Uitgeest financiert verder 
de aanleg van een kunstgrasveld voor de MHCU (eind augustus klaar), 
en de aanleg van een tweede kunstgrasveld, gezamenlijk te gebruiken 
door de hockey- en de korfbalvereniging (zomer 2017 klaar) – foto: ge-
meente Uitgeest. 

Uw ervaring met Wmo en Jeugdhulp
De gemeente Uitgeest houdt jaarlijks een onderzoek naar de ervaringen 
van cliënten met hun Wmo-voorziening. Ook jongeren (en hun ouders) 
die in 2015 een vorm van jeugdhulp kregen vanuit de Jeugdwet krijgen 
een uitnodiging voor het onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 
door onderzoeks- en adviesbureau Companen uit Arnhem in de aanko-
mende weken. Indien u gebruik maakt van een Wmo-voorziening of een 
vorm van Jeugdhulp hebt u waarschijnlijk eind juni een brief en vragen-
lijst ontvangen. Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst invult en vóór 
19 juli aan ons terugstuurt. De vragenlijst is ook online in te vullen, in 
de brief staat aangegeven hoe dit werkt.
Het is voor ons van groot belang dat zoveel mogelijk mensen meewer-
ken aan dit onderzoek. De resultaten zijn belangrijk voor ons én voor u. 
Op basis van de resultaten kunnen wij ons beleid en de dienstverlening 
afstemmen op de behoeften. Indien u vragen heeft, neemt u dan contact 
op met het Sociaal Team op tel. 14 0251.

Opening expositie gemeentehuis
Vanaf woensdag 6 juli start een nieuwe expositie in het gemeentehuis 
van Uitgeest: voor een periode van zes weken zijn de werken van Mieke 
Chantrel te bewonderen. De Nederlandse Mieke heeft een atelier in Berg-
schenhoek en is ook vaak in Spanje te vinden, wat grote invloed heeft 
op de uitstraling van haar werk. Ze heeft zichzelf het schilderen geleerd, 
maar ook enkele cursussen gevolgd om de beginselen van het schilderen 
en met name het materiaal te leren kennen. 
De voorkeur ligt in werken met acryl, waar op dit moment vooral kleurrijke 
schilderijen gevuld met bloemen uit voortkomen. Naast deze werken zijn 
ook haar schilderijen met vrouwfiguren op de expositie te zien. Op haar 
eigen website www.miekechantrel.nl zijn de werken terug te vinden, maar 
om een echt goed beeld te krijgen, kunt u beter langskomen in het gemeen-
tehuis.

Het doek 
Flower  
Power is 
ook te be-
wonderen 
in het ge-
meentehuis 
(afbeel-
ding: Mieke 
Chantrel).

Leerlingen Molenhoek 
winnaars prijsvraag
Enkele weken terug berichtten we over Uitgeester leerlingen van groep 
7/8 die een rondleiding kregen in het gemeentehuis en aan wie gevraagd 
is mee te denken over wat er speelt in Uitgeest. Dit alles op initiatief van 
de Jeugd- en Jongerenraad om jongeren meer bij de politiek te betrekken. 
Uit alle presentaties is een winnend idee gekomen: de Recreatieplatte-
grond. Op de plattegrond is te zien wat voor activiteiten men in Uitgeest 
kan ondernemen, maar ook alle bezienswaardigheden staan er uiteraard 
op. Het idee is gepresenteerd door Maud, Mubarak, Sara en Hein van De 
Molenhoek. Zij bedachten dat dit bord een goede manier zou zijn om zo-
wel jongeren als toeristen wegwijs te maken in Uitgeest. De bedoeling is 
dat het bord in eerste instantie bij De Zien wordt geplaatst. Mocht dit suc-
cesvol zijn, zal ook worden gekeken naar andere plaatsen voor een Re-
creatieplattegrond. De leerlingen hebben voor hun idee een oorkonde ge-
kregen en ze mogen met de hele klas gratis vrijzwemmen bij zwembad 
De Zien.

Trots tonen (v.l.n.r.) Sara, Maud, Hein en Mubarak hun zojuist ontvangen 
oorkonde (foto: gemeente Uitgeest).

Eindpresentatie 
Wageningse studenten
Vrijdag 1 juli gaf een groep van 29 Wageningse studenten een presentatie 
in de raadzaal van het gemeentehuis. De afgelopen weken hebben zij on-
derzoek gedaan naar hoe Uitgeest aantrekkelijker kan worden op het ge-
bied van recreatie en toerisme. Dit resulteerde in 4 adviesrapporten waar-
van, na de presentatie, samenvattingen werden overhandigd aan burge-
meester Verkleij en wethouder Mens. De studenten zijn voor hun onder-
zoek de straat opgegaan en hebben gesproken met onder andere inwo-
ners en ondernemers uit Uitgeest. In de uiteindelijke rapporten kwamen 
vooral het uitbreiden van de recreatiemogelijkheden in Erfgoedpark De 
Hoop, het autoluw maken van het centrum en de ondertunneling van de 
A9 naar voren als suggesties om Uitgeest aantrekkelijker te maken voor 
recreanten en dagjesmensen. De samenvattingen van de rapporten zullen 
door het college besproken worden.

Vier verschillende projectgroepen presenteerden hun bevindingen afge-
lopen vrijdag (foto: gemeente Uitgeest).

BUrgErLiJkE stand
gEBOrEn 
Casper Julius Victor Janssen, 
zoon van t.J.a.P. Janssen en 
F.L.C. slot

OVErLEdEn 
F.J.M. steeman e/v schweigmann, 
85 jaar 
L. kabel, 90 jaar




