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Graveer uw fiets tegen diefstal
Uw postcode laten graveren in het frame van uw fiets is een handig 
hulpmiddel om fietsendieven af te schrikken en de opsporing van uw 
fiets te vergemakkelijken. Dat graveren kan ook nog eens gratis. Kom 
daarvoor maandagmiddag 24 oktober 2016 naar het NS-station Uit-
geest. Op vertoon van een legitimatiebewijs graveert het Centrum 
Fietsdiefstal uw tweewieler terwijl u wacht. 
 
Gegraveerde fietsen zijn herkenbaar en moeilijker te verkopen als ze 
gestolen zijn. Ook kan de politie bij het terugvinden van gestolen fiet-
sen de eigenaar eerder opsporen. 
Fietsen die niet of niet goed op slot zijn gedaan vormen een makkelij-
ke buit voor fietsendieven. Het Centrum Fietsendiefstal informeert u op 
24 oktober bij het NS-station graag over de beste manier om uw fiets 
goed en veilig te stallen. 
Tips ter voorkoming van fietsendiefstal:
•	Zet	uw	fiets	altijd	op	slot.	Gebruik	twee	sloten	en	zet	uw	fiets	altijd	
 vast aan een fietsenrek of een andere daarvoor bestemde plaats.
•	Noteer	de	unieke	kenmerken	van	uw	fiets	(bijvoorbeeld	chipnummer,	
 framenummer). Hiermee kan de politie uw fiets sneller identificeren.
•	Ziet	u	dat	een	fiets	gestolen	of	vernield	wordt?	Bel	dan	112	(bij	spoed	
 of heterdaad). Denk wel aan uw eigen veiligheid. Meld verdachte za-
 ken bij de politie of uw wijkagent via 0900 - 88 44. Let op signale-
	 menten,	eventuele	kentekens	en	andere	aanwijzingen	die	u	kunt	
 doorgeven.
•	Is	uw	fiets	gestolen?	Doe	altijd	aangifte	bij	de	politie.	Dit	kan	per-
	 soonlijk,	telefonisch	of	via	internet.	Uw	fiets	staat	binnen	10	dagen	
 na aangifte in het fietsdiefstalregister.
•	Koop	nooit	een	gestolen	fiets.	U	kunt	dit	nagaan	bij	het	fietsdiefstal-
 register via https://fdr.rdw.nl.
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Een portret in waterverf door Marjan de Gilde, te zien in het gemeentehuis. 

Gevarieerde kunst in het gemeentehuis
Vanaf donderdag 20 oktober is in het gemeentehuis tijdens de ope-
ningsuren een groepsexpositie te zien van drie kunstenaars uit onze re-
gio:	Marjan	de	Gilde,	Rob	Nan	en	Martin	Leek.

Marjan	de	Gilde	woont	sinds	2013	in	Uitgeest.	Zij	volgde	haar	oplei-
ding	aan	de	Koninklijke	academie	voor	beeldende	kunsten	in	Den	Haag,	
waar zij zich bekwaamde in alle technieken op de afdeling vrij tekenen 
en	schilderen.	Zij	gaf	les	in	aquarelleren,	figuurtekenen	en	zijde-schil-
deren	en	exposeerde	in	onder	andere	Soest	en	Zaltbommel.	In	opdracht	
maakt	zij	tekeningen	en	schilderijen	van	personen,	huizen	en	veel	bloe-
men.  

Martin Leek werd na het doorlopen van de Amsterdamse kunstacade-
mie etaleur voor grote warenhuizen. Daarnaast schilderde hij tal van 
aquarellen,	maar	werkte	ook	in	olieverf	en	acryl.	Hij	exposeerde	zijn	
werk	op	veel	plaatsen	in	Nederland.	‘Ik	heb	niet	echt	een	vaste	stijl,’	
zegt hij. ‘Wat op een bepaald moment goed voelt zet ik ook zo op doek 
of	papier.’	
 
Na	zijn	pensionering	in	2011	klopte	Rob	Nan	aan	bij	schilderdocent	
Joop	de	Beer	van		Stichting	De	Kuil.	Van	hem	leerde	hij	de	eerste	begin-
selen	van	tekenen	en	schilderen	met	waterverf.	Rob	Nan	ging	met	zijn	
werk deelnemen aan de jaarlijkse kunstroute in Uitgeest. Daarbij had 
hij	veel	steun	aan	het	schilderen	aan	de	hand	van	thema’s,	zoals	cul-
tuur,	sport	en	spel.	Na	de	kunstroute	is	dit	de	eerste	keer	dat	hij	zijn	
werk op een expositie laat zien.

Projectbureau a8-a9: laatste week 
assendelft
Vrijdag 28 oktober sluit het tijdelijke projectbureau Verbinding A8-A9 
zijn deuren. Met alle verzamelde ideeën keren het projectteam en de 
ontwerpers	terug	naar	Haarlem,	waar	alles	verder	wordt	uitgewerkt.	
Wilt	u	nog	iets	aan	hen	meegeven?	Dat	kan	tijdens	de	laatste	inloop	op	
dinsdag 25 oktober van 17.00 tot 19.30 uur. U vindt het projectbureau 
aan de Dorpsstraat 707 in Assendelft. 

In	november	en	december	worden	de	ideeën	getoetst:	wat	is	voor	ieder	
alternatief	de	meest	optimale	invulling?	De	keuzes	worden	eind	dit	jaar	
door de bestuurders van de samenwerkende partijen gemaakt en ge-
deeld met het publiek.

De drie alternatieven worden vervolgens opnieuw doorgerekend voor 
de milieueffectrapportage. Als die is afgerond kunnen de alternatieven 
goed met elkaar vergeleken worden. Dit stelt de bestuurders in staat 
om een voorkeursalternatief te kiezen. Dat gebeurt volgens de plan-
ning in de zomer van 2017. Het voorkeursalternatief wordt ter inzage 
gelegd,	zodat	betrokkenen	een	reactie	kunnen	indienen.	Naar	verwach-
ting kan in 2019 begonnen worden met de realisatie.

Vrijwilligers Bedankt: 
verrassende activiteiten
Inwoners	uit	de	gemeente	Uitgeest	die	actief	zijn	als	vrijwilliger	krij-
gen van 5 t/m 12 november een bedankje voor hun inzet. De gemeente 
Uitgeest organiseert samen met de vrijwilligers- en welzijnsorganisatie 
Stichting	Welzijn	Castricum	gratis	workshops,	presentaties	en	een	ex-
cursie in Uitgeest. 
 
Sinds 1 oktober kunnen vrijwilligers zich inschrijven voor één van vijf 
leuke activiteiten op de website www.vrijwilligers-bedankt.nl. Doet u het 
liever	telefonisch?	Dat	kan	bij		Stichting	Welzijn	Castricum:	tel.	0251	-	
656562. Langs komen bij Welzijn Castricum gedurende de openingstij-
den	(9.00	tot	12.30	uur)	is	ook	mogelijk:	Geesterduinweg	5	in	Castricum.	

natuurfotografie
De eerste activiteit is op zaterdag 5 november van 9.30 tot 12.00 uur: 
een	natuurfotografieworkshop	en	een	excursie,	begeleid	door	fotograaf	
en	docente	Annemiek	Zoetmulder.		Locatie	voor	de	workshop	is	de	his-
torische	Tweede	Broekermolen	in	Uitgeest.
Ook	op	zaterdag	5	november,	van	13.30	tot	15.30	uur,	wordt	een	inte-
ressante	presentatie	gegeven	in	Dorpshuis	De	Zwaan	door	archeoloog	
Jan de Koning. Hij kijkt terug op de prehistorie van het jongetje Aak en 
andere belangrijke vondsten in Dorregeest. 
 
Wie graag een bijzonder zilveren sieraad wil maken kan op dinsdag 8 
november van 14.00 tot 17.00 uur terecht bij sieradenvormgever Mir-
jam	Kruijff	van	byMirjam	uit	Uitgeest.
Op	woensdag	9	november	van	13.00	tot	15.00	uur,	kan	in	het	’t	Stok-
paardje deelgenomen worden aan een heerlijk creatieve herfstdecora-
tie	workshop	‘Vogelkrans	maken’	van	bloemiste	Janny	Dubbeld. 

Als laatste vindt op zaterdag 12 november van 16.00 tot 18.00 uur een 
Wijnproeverij plaats mét presentatie en overheerlijke hapjes in Dorps-
huis	De	Zwaan.	
Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.vrijwilligers-
bedankt.nl.




