NIEUWSBRIEF JAARGANG 6 NUMMER 08
dec 2014
Beste%buurtbewoners,%
Voor% u% ligt% de% wintereditie% van% de% nieuwsbrief% van% de%
BPV% Sijsjesberg.% De% BPV% Sijsjesberg% heeft% dit% najaar%
haar% eerste% lustrum% gevierd.% Vijf% jaar% geleden% is% de%
vereniging% opgericht% door% een% paar% actieve%
buurtbewoners% n.a.v.% een% aantal% vervelende%
incidenten.%Inmiddels%is%de%BPV%Sijsjesberg%uitgegroeid%
tot% een% bloeiende% en% actieve% vereniging% die% haar% nut%
volop% heeft% bewezen.% Vanuit% het% periodieke% overleg%
met% politie% en% gemeente,% begrijpen% wij% dat% een% BPV%
helpt.% Bewoners% zijn% alert% en% melden% verdachte%
situaties% waardoor% minder% inbraken% en% pogingen%
gedaan%worden.%%
Het%bestuur%heeft%dit%jaar%weer%een%aantal%activiteiten%
ondernomen.% % % Sinds% april% hebben% we% een% nieuwe%
website:% www.sijsjesberg.info.% Hierop% vindt% u%
belangrijke% informatie% die% onze% buurtbewoners%
aangaat.%U%ontvangt%zo%nu%en%dan%een%alertmail%waarin%
we% uw% medewerking% vragen% of% u% willen% wijzen% op% een%
verdachte%situatie%in%onze%wijk%Kijkt%u%regelmatig%op%de%
site%om%die%nieuwtjes%te%lezen?%%
Ik%hoop%u%allen%%te%zien%op%de%nieuwjaarsreceptie%op%9%
januari% om% 20.00% in% De% Engel,% dan% luiden% we%
gezamenlijk%het%nieuwe%jaar%in.%
%
Een%toost%op%een%goed%en%veilig%2015%!!!%
Lucie%van%Cranenburgh%
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Van onze penningmeester

In%deze%laatste%nieuwsbrief%van%het%jaar%2014%vragen%
wij%u%ook%weer%om%het%lidmaatschapsgeld%2015%voor%
onze% Buurt% Preventie% Vereniging% aan% ons% over% te%
maken.% Het% afgelopen% jaar% hebben% wij% de% website%
(www.sijsjesberg.info)% geheel% vernieuwd% en% ook% in%
2015% zullen% wij% weer% een% aantal% initiatieven%
ontwikkelen% die% ondersteunend% zullen% zijn% aan% onze%
preventie%doelstellingen.%In%de%ledenvergadering%van%
afgelopen% jaar% is% wederom% besloten% dat% de%
jaarbijdrage% ongewijzigd% blijft.% Tegelijkertijd% met%
deze% nieuwsbrief% dan% ook% het% verzoek% om% uw%
bijdrage% over% te% maken% op% onze% rekening.% Rest% mij%
nog% om% iedereen% te% bedanken% voor% het% vertrouwen%
in%en%de%ondersteuning%van%onze%BPV.%Wij%wensen%u%
mooie%en%veilige%feestdagen.%
%
Frank0Bakker,%Penningmeester%
%
Terugblik op Zomerborrel 1e lustrum
%
%
Op% zaterdag% 6% % september% hebben% we% tijdens% de% traditionele%
e
Zomerborrel%ons%1
%
% %lustrum%gevierd.%De%Feestcommissie%bestaande%uit%
Monique% Hobbelink,%
Caroline% Smaal% en% Ellen% Visser,% % hebben% hun%
%
uiterste%best%gedaan%om%daar%een%extra%mooi%feest%van%te%maken%voor%
%
groot%en%klein.%Er%was%een%optreden%van%Eemjazz%die%dit%alles%van%een%
%
vrolijke% noot% voorzag.%
Voor% de% kinderen% een% springkussen% en% andere%
%
spelletjes.%Ook%voor%de%inwendige%mens%werd%goed%gezorgd%met%een%
%
rijk% voorzien% buffet.%
De% opkomst% was% dit% keer% zeer% goed% en% de%
%
stemming% zat% er%%al% snel% in.% % De% voorzitter,% Lucie% van% Cranenburgh,%
even% stil% bij% dit% 5_jarig% bestaan.% We% kunnen%
%
%% stond% bij% haar% toespraak%
terugkijken%op%een%geslaagd%feest,%met%dank%aan%alle%helpers!%%
%
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Lang%Leve0BPV0Sijsjesberg!%
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Veiligheidstips voor de winterse dagen

Verkeersmaatjes

! Voorzie'uw'woning'van'hang/'en'sluitwerk'volgens'het'
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Politiekeurmerk' Veilig' Wonen.' Het' is' bewezen' dat' dit'
de'kans'op'inbraak'verkleint;''
Laat'geen'sleutels'aan'de'binnenzijde'van'sloten'zitten;'
Zet' ladders,' vuilcontainers' en' andere' dingen' waar' op'
geklommen' kan' worden,' weg.' Laat' geen'
schuren/tuinhuisjes' openstaan' waar' ladders' of'
gereedschap'voor'het'grijpen'ligt'waarmee'ingebroken'
kan'worden.'
Bij'afwezigheid:'laat'uw'woning'er'‘bewoond’'uitzien;'
Informeer'uw'buren'als'u'er'niet'bent;'
Meld'uw'afwezigheid'nooit'op'‘sociale'media’;'
Laat' de' brievenbus' regelmatig' legen' en' laat' de' post'
neerleggen' op' plaatsen' waar' deze' van' buitenaf' niet'
zichtbaar' is.' Vraag' de' buren' een' oogje' in' het' zeil' te'
houden' en' laat' de' buren' weten' waar' u' te' bereiken'
bent.''
Zorg'voor'goede'verlichting'rondom'uw'woning'en'laat'
verlichting'en'eventueel'radio'/'muziek'/'televisie'aan.'
Gebruik'timers,'zodat'lampen'niet'constant'branden;'
Houd' sleutelbossen,' portefeuilles,' navigatiesystemen'
etc.'uit'het'zicht,'ook'in'uw'auto;'
Kopieer' uw' persoonlijke' computerbestanden' naar' een'
USB' stick' of' externe' harde' schijf' en' berg' deze' ergens'
anders'op,'zodat'bij'diefstal'van'uw'computer'u'niet'al'
uw'bestanden'kwijt'bent.'
Registreer' uw' belangrijke' goederen' met' bijv.' het'
serienummer,' of' maak' foto’s' van' waardevolle'
bezittingen'(sieraden,'kunst,'etc.);'
Laat'bij'afwezigheid,'zo'mogelijk,'een'auto'op'de'oprit'
staan;'
Haal'containers'na'reiniging'zo'spoedig'mogelijk'weer'
naar'uw'huis.'
Geef'verdachte'situaties'door'aan'de'politie:'112;'

Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 20.00 uur

Op% 9% januari% om% 20.00% uur% zullen% we% het%
nieuwe% jaar% met% elkaar% inluiden% op% onze%
nieuwjaarsreceptie.% % Dit% jaar% hebben% we%
gekozen% voor% een% avondbijeenkomst.% U% bent%
allen% van% harte% welkom% bij% De% Engel% om%
gezamenlijk% te% proosten% op% een% gezond% en%
veilig%2015.%%%%%%%%%%%
%
Een0gezond0en0veilig020150
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Ook% verkeerveiligheid% is% in% onze% wijk% een% belangrijk%
gegeven.%De%wijk%is%een%30%km%zone%en%dat%wordt%nog%
wel% eens% vergeten.% Verkeersveiligheid% is% met% name%
voor%de%kinderen%een%belangrijke%zorg.%Daarom%is%op%
de% jaarlijkse% ledenvergadering% besloten% om%
verkeersmaatjes%aan%te%schaffen.%%
De% verkeersmaatjes% zijn% tijdens% de% jaarlijkse%
buurtborrel%onder%direct%beheer/toezicht%van%enkele%
leden% gesteld.% De% locaties% zijn% Bachlaan% ,% % Boslaan% /%
Ericaweg,%%Nieuwe%Bussumerweg%/%Imkerweg.%%
Het% 4e% verkeersmaatje% wacht% nog% op% een%
bestemming.% Voorstellen% voor% een% locatie% (en% direct%
toezicht)%kunt%u%indienen%bij%het%bestuur.%
%
Mocht% u% een% verkeermaatje% (tijdelijk)% gratis% willen%
gebruiken% bij% uw% huis% /in% uw% straat,% dan% kunt% u%
contact%met%ons%opnemen:%info@sijsjesberg.info%%
%
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Nuttige adressen

1120
d%Alarm%politie/brandweer/ambulance%%%%%%%%%%%%%%
090005088440
d%Politie:%wijkagent%dhr.%A.%Driessen%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
Anco.Driessen@gooi.politie.nl%
0800%_%7000%
d%Politie%Anoniem%
0900%_%9359% ! V
d%Huisartsenpost%Gooi%en%Vechtstreek%
o
d%Dierenambulance%Gooi%en%Vechtstreek% 035%_%6830300%
o
035%_%5281911%
d%Gemeente%Huizen%receptie% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
r
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%
d%Wijkopzichter%Groen%(plantsoenen%en%
i
035%_%5281623%
%%zwerfafval):%dhr.%R.%Smits%
e
%
d%Wijkopzichter%Grijs%(wegen,%riolering):%
u
035%_%5281532%
%%dhr.%H.%van%der%Hulst%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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