
 
 

 

     
 
 

 

Geachte leden van onze buurtpreventievereniging, 
Mijn eerste positieve observatie is dat het dit jaar rustig is 
geweest in onze wijk. Meldingen van inbraken dan wel pogingen 
daartoe zijn er niet of nauwelijks. Ik hoop voor een ieder dat we 
zo het jaar 2013 ook kunnen afsluiten. Laten we echter wel alert 
blijven, zeker nu de donkere dagen zijn aangebroken. 
Positief is verder de grote belangstelling voor onze Zomerborrel 
gehouden in De Engel op 21 september. Deze samenkomst heeft 
wederom bijgedragen aan het onderling kennen en gekend 
worden van onze wijkbewoners. En ook de vele aanwezige 
kinderen hebben buiten genoten, mede door het mooi weer op 
die dag. Dank aan de feestcommissie, te weten de dames Joke 
Smit en Odylle van der Wardt en de heer Hugo Varekamp. 
 

Tot slot van deze inleiding een privé-bericht van uw voorzitter: ik 
ga op afzienbare termijn verhuizen naar een seniorenwoning 
elders in onze gemeente. Dat houdt in dat ik afscheid neem als 
voorzitter en als lid van de buurtpreventievereniging. 
Met groot genoegen kijk ik terug op mijn 4-jaarsperiode als 
bestuurslid, waarvan 3 jaar als voorzitter. Elk van onze leden 
dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen. Voorts meld ik u 
nog dat Monique van der Voort de functie van voorzitter a.i. en 
Joke Smit de functie van secretaris a.i. zullen gaan vervullen. 
Allen een goede jaarwisseling toegewenst en een rustig 
nieuwjaar.  
 
Dirk Kuin,  
Voorzitter Vereniging Buurtpreventie Sijsjesberg 
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Het einde van 2013 nadert nu met rappe schreden. Een 
mooi moment om de  financiële staat van onze 
Buurtpreventie vereniging voor het voetlicht te brengen. 
Wij hebben dankzij uw lidmaatschap bijdrage aan alle 
verplichtingen kunnen voldoen en er blijven ook nog 
voldoende middelen beschikbaar om een aantal 
plannen tot uitvoer te brengen. Zo zal de vernieuwing 
van de website niet meer lang op zich laten wachten. 
Wij denken u hiermee beter te kunnen informeren over 
onze BPV en alles wat er speelt in de buurt. Zodra wij 
‘vernieuwd’ in de lucht zijn, hoort u dat uiteraard van 
ons. Er is nog een (klein) aantal leden die de bijdrage 
van € 15,- over 2013 niet heeft overgemaakt. Wij zullen 
deze leden eerdaags nogmaals een herinnering sturen. 
In de ledenvergadering van afgelopen mei is besloten 
dat de contributie over 2014 ongewijzigd blijft op € 15,- 
per jaar. U ontvangt begin volgend jaar een 
betalingsverzoek. Bedankt voor het vertrouwen en alvast 
mooie en veilige feestdagen gewenst. 
 
Frank Bakker, Penningmeester 

Van de penningmeester 
 

Nieuwe activiteiten vanuit het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon  
Bestuur VBP Sijsjesberg 
Dirk Kuin – Voorzitter  
Monique van der Voort – Secretaris  
Frank Bakker – Penningmeester  
Lucie van Cranenburgh – Bestuurslid  
Joke Smit – Bestuurslid 
Jan van der Wardt – Bestuurslid 
www.buurtpreventiesijsjesberg.nl 
Reacties: 
info@buurtpreventiesijsjesberg.nl  

• Bij deze nieuwsbrief ontvangt 
u ook stickers om op uw 
kliko’s te plakken met daarop 
de tekst: 

 “Attentie Buurtpreventie”. 
 

 
 
 

     

 Buurtpreventie Sijsjesberg  

Nieuw bestuurslid stelt zich voor 
 

Ik ben Joke Smit, geboren in Amstelveen. In 1988 zijn 
Jan Erik en ik met onze twee kinderen in Huizen 
komen wonen en genieten we volop van de mooie 
omgeving met bos, hei en water. De boot dichtbij. Wat 
wil je nog meer. Heb jarenlang een Talenpraktijk 
gehad, waar ik nu nog maar een beetje actief in ben. 
Mijn hobby’s zijn: zeilen, zeezeilen, ijszeilen, skiën, 
tuinieren, bridgen, koken, lezen, kunst en cultuur, 
teveel om op te noemen, en niet te vergeten onze 
kleinzoon Wessel. Dus altijd tijd te kort. 
De motivatie om actief te zijn binnen de BPV is dat als 
we een BPV willen voor een veiligere buur, er ook 
mensen bereid moeten zijn om daar iets voor te doen. 
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• Onze website wordt vernieuwd, we verwachten dat deze in het 
eerste kwartaal van 2014 in de lucht kan gaan. Wij houden u 
op de hoogte;  

 
• We hebben een aantal verkeersmaatjes 

“Victor Veilig” aangeschaft om te 
plaatsen op het trottoir t.b.v. het veilig 
op straat spelen van onze 
(klein)kinderen. Voor meer informatie 
zie de achterkant van deze nieuwsbrief. 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
                              

HartslagNu 

-  11 december: Periodiek - overleg met Politie Gooi &          
Vechtstreek 

- 11 januari: Nieuwjaarsborrel in De Engel 
- April 2014: Algemene Ledenvergadering  (datum volgt) 
 

In Huizen draait er al enige tijd een initiatief, waarbij er in 
het geval van een acute (hart)circulatiestilstand naast 
Ambulance en Politie ook een beroep gedaan wordt op 
vrijwilligers om evt. een reanimatie te starten. 
Deze vrijwilligers hebben een korte cursus gehad in het 
reanimeren en het gebruik van de AED (Automatische 
Externe Defibrillator). Na een melding bij het 
alarmnummer worden zowel de hulpdiensten als ook de 
‘HarslagNu’ vrijwilligers opgeroepen om in actie te komen. 
Via de aangesloten mobiele telefoons worden zij 
opgeroepen om of naar het adres van het slachtoffer te 
gaan om te gaan reanimeren of om de AED op te halen 
(bij ons in de buurt is een gecodeerde kast met AED bij de 
Goede Herderkerk en bij de Flevoschool). 
Omdat iedere minuut telt en zij mogelijk in de naaste 
omgeving van het slachtoffer zijn, kan het zijn dat uw 
buurtgenoten al voor de Ambulance of Politie aanwezig 
kunnen zijn om de reanimatie op te starten. 
Uiteraard hopen wij er nooit gebruik van te hoeven 
maken, maar het is een feit dat hoe meer vrijwilligers er 
zijn, hoe groter ook de kans is dat er snel gereanimeerd 
kan worden. En dat kan echt levensreddend zijn! 
Bij deze de oproep om eens na te denken of u als 
vrijwilliger ook op deze manier onze wijk Sijsjesberg nog 
veiliger kunt maken. 
Wilt u meer weten: informatie op www.harslagnu.nl of 
aanmelden voor een avondcursus bij Mevr. Klein-Veerman 
van de stichting reanimatie Huizen, tel. 5261884. U mag 
ook met mij bellen. 
 
Frank Bakker, Bachlaan 16. Tel 52 54 327. 

Zaterdag 11 januari nieuwjaarsreceptie !! 

Agenda VBP Sijsjesberg 2013/2014 

Zaterdag 11 januari 17.00 – 19.00 uur, organiseren wij een 
nieuwjaarsreceptie voor alle leden van de Vereniging 
Buurtpreventie Sijsjesberg. Deze wordt gehouden in De 
Engel. Wij hopen op een geanimeerde bijeenkomst waarmee 
de saamhorigheid en de onderlinge contacten tussen 
bewoners in onze wijk bevorderd wordt.  
Alle leden van de VBP Sijsjesberg zijn van harte welkom. 

Verkeersmaatjes 

Om de veiligheid in onze wijk voor 
spelende (klein)kinderen te 
verbeteren heeft Buurtpreventie 4 
"Verkeersmaatjes" aangeschaft. Deze 
willen wij ter beschikking stellen 
voor de hele wijk Sijsjesberg op 
gevaarlijke lanen, waar meerdere 
kinderen buiten spelen. U kent ze 
wel: de fluoriserende gele poppen 
met rode vlag. Wilt u in aanmerking 
komen voor een Verkeersmaatje in 
uw straat, stuur dan uw e-mail met 
uw naam en de straat waarom het 
gaat naar: 
info@buurtpreventiesijsjesberg.nl 
 

· Alarm politie/brandweer/ambulance              
· Politie: wijkagent dhr. A. Driessen                                                         

Anco.Driessen@gooi.politie.nl 
· Politie Anoniem 
· Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek 
· Dierenambulance Gooi en Vechtstreek 
· Gemeente Huizen receptie                          
· Wijkopzichter Groen (plantsoenen en 
  zwerfafval): dhr. R. Smits 
· Wijkopzichter Grijs (wegen, riolering): 
  dhr. H. van der Hulst                      

Nuttige adressen 

112 
0900 - 8844 

 
0800 - 7000 
0900 - 9359 

035 - 6830300 
035 - 5281911 

 
035 - 5281623 

 
035 - 5281532 
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Oude foto’s van de Sijsjesberg 

Voor onze nieuwe website zijn we op zoek naar leuke oude 
foto’s van onze wijk. Heeft u thuis nog wat liggen? Neem dan 
contact op met Lucie van Cranenburgh, luvacr@zonnet.nl    

Initiatief  Samen in Sijsjesberg 

De initiatiefgroep SiS heeft een middag in De Engel 
georganiseerd. Hier waren ongeveer 25 belangstellenden 
aanwezig. Na veel overleg en zoeken naar mogelijkheden 
om dit initiatief verder vorm te geven, is toch gebleken dat 
de belangstelling niet groot genoeg was in onze wijk. Om 
die reden is de initiatiefgroep gestopt met het project. 
 


