NIEUWSBRIEF JAARGANG 6 NUMMER 09
juli 2015
Beste%buurtbewoners,%
%
Voor%u%ligt%de%zomereditie%van%de%nieuwsbrief%van%de%
BPV% Sijsjesberg.% Deze% valt% bij% alle% buurtbewoners% van%
onze%wijk%in%de%bus%om%u%allen%uit%te%nodigen%voor%de%
jaarlijkse% buurtborrel% en% ook% alle% niet=leden% te%
interesseren% voor% lidmaatschap% van% onze% vereniging.%
In% deze% nieuwsbrief% zijn% wij% gestart% met% een% nieuwe%
rubriek:%“Bijzondere+wijk+met+bijzondere+bewoners”.%
Heeft%u%een%idee%voor%deze%rubriek,%een%bewoner%met%
bijzondere%of%interessante%activiteiten,%dan%kunt%u%dit%
melden%via%ons%emailadres:%info@sijsjesberg.info.%%
Het%bestuur%heeft%dit%jaar%weer%een%aantal%activiteiten%
in% de% planning.% Een% nieuw% initiatief% is% de% WhatsApp%
Buurt% Alert.% Dit% is% een% WhatsApp=groep% voor% de%
inwoners% van% de% wijk% Sijsjesberg% waarbij% we% elkaar%
snel%op%de%hoogte%kunnen%stellen%als%er%iets%op%gebied%
van% veiligheid% aan% de% hand% is.% Verder% in% deze%
nieuwsbrief% meer% daarover% en% leest% u% ook% hoe% u% zich%
hiervoor%kunt%opgeven.%%
Rest%mij%nog%u%een%fijne%en%veilige%zomervakantie%toe%
te% wensen% en% ik% hoop% u% allen% % te% zien% op% de%
buurtborrel%op%5%september%om%17.00%in%De%Engel.%
%
Lucie%van%Cranenburgh,%%
Voorzitter%%
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Nuttige telefoonnummers
_%Alarm%politie/brandweer/ambulance%%%%%%%%%%%%%%
112+
_%Wijkagent%dhr.%Anco%Driessen%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
0900+:+8844+
Anco.Driessen@gooi.politie.nl%
%
_%Politie%Anoniem%
0800=7000%
_%Huisartsenpost%Gooi%en%Vechtstreek%
0900=9359%
_%Dierenambulance%Gooi%en%Vechtstreek% 035=6830300%
_%Gemeente%Huizen%receptie% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
0800=0233490%
_%Wijkopzichter%Groen%(plantsoenen%en%
gratis%
%%zwerfafval):%dhr.%R.%Smits%
0800=0233490%
_%Wijkopzichter%Grijs%(wegen,%riolering):%
gratis%
%%dhr.%H.%van%der%Hulst%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
0800=0233490%
%
%

Ook+BuurtWhatsApp+in+de+wijk+Sijsjesberg++

%

In%% verschillende% kranten% en% op% social% media% is% er% de%
laatste%tijd%aandacht%gegeven%aan%het%initiatief%om%in%de%
Gooi%en%Vechtstreek%‘Whatsapp’%groepen%te%starten%als%
aanvulling% op% buurtpreventie% initiatieven.% Ook% de% BPV%
Sijsjesberg% zal% dit% initiatief% gaan% volgen% en% heeft%
inmiddels%de%eerste%stappen%gezet.%Het%%betekent%dat%in%
geval% van% onraad% via% WhatsApp% met% elkaar%
gecommuniceerd% kan% worden% over% zaken% die%
criminaliteit% gerelateerd% zijn% (inbraak,% beroving,%
vandalisme).% Als% u% iets% in% uw% omgeving% ziet% wat% u% niet%
vertrouwt,% kunt% u% dit% melden% in% de% Whatsapp% groep.%%
Alle% aangesloten% leden% worden% op% dat% moment% dus%
onmiddellijk% geïnformeerd% via% hun% telefoon% en% kunnen%
reageren%op%de%melding.%Als%u%over%WhattsApp%beschikt,%
kunt%u%zich%aanmelden%bij%info@sijsjesberg.info.%%
Geef%uw%naam,%adres%en%mobiele%telefoonnummer%dan%
%
door.% Voor% eventuele% vragen% kunt% u%% terecht% bij% de%
beheerder% van% de% WhatsApp% groep:%% Frank% Bakker%
%
(bestuurslid%BPV)%tel.%035%5254327%of%06%12792415.%

Bijzondere wijk met bijzondere bewoners

Smiley: Denk aan je snelheid !
Op%de%Bachlaan%hangt%sinds%kort%een%zgn.%‘SMILEY’%
snelheidsbord.% Er% waren% klachten% uit% de% buurt%
gekomen%over%het%harde%rijden%in%onze%wijk,%terwijl%
het% grootste% gedeelte% toch% echt% een% 30% kilometer%
zone%is.%Als%BPV%hebben%wij%de%gemeente%gevraagd%
om% ook% in% onze% wijk% de% SMILEY% te% plaatsen.% Dit%
tijdelijke% radarbord% gaat% ons% hopelijk% helpen% om%
bezoekers% en% bewoners% van% Sijsjesberg% bewuster%
te%maken%van%hun%snelheid%in%de%wijk.
%

+

Ank+ Kooijiman+ een+ van+ de+
oudste+ bewoners+ in+ de+ wijk+
Sijsjesberg%%
%
In% onze% wijk% woont% Ank+
Kooijman% al% vanaf% 1951% op% de%
Cesar% Francklaan% (toen% nog%
Imkerweg% geheten).% Zij% weet%
precies%hoe%deze%wijk%in%de%loop%
der% jaren% meer% bebouwing%
heeft% gekregen% en% kan% daar%
%
veel%over%vertellen.+

%
Vanaf% haar% woning% keek% ze% uit% % op% de% heide% (toen%
waren% er% nog% geen% hoge% heggen),% waar% de% kinderen%
konden% spelen% en% waar% iedereen% elkaar% toen% kende.%
Ank% vertelde% dat% een% heel% stuk% van% de% Crailoseweg%
nog% niet%% verhard% was.% We% kunnen% ons% deze% situatie%
amper%voorstellen.%Ook%was%er%een%semi=permanente%
kleuterschool%op%de%Bachlaan.%%
Ank% Kooijman% is% raadslid% geweest% en% ook% de% eerste%
vrouwelijke% wethouder.% Dit% was% beginjaren% ’70% en% is%
nu% nog% steeds% een% zeer% actieve% vrouw% die% het% van%
veel% belang% vindt% buurtgenoten% onderling% goede%
contacten%hebben%en%dat%je%iets%kunt%betekenen%voor%
elkaar.%%
Ank%is%intussen%89%jaar%en%gaat%binnenkort%verhuizen.%
%%
Ank,%bedankt%en%het%allerbeste%op%je%nieuwe%plek.%

Buurtborrel op 5 september 17.00 uur
Wij% houden% ook% dit% jaar% weer% de% inmiddels% traditionele% zomerborrel.% Wij+ nodigen+ alle+ buurtbewoners+ van+
onze+ wijk+ Sijsjesberg+ uit% om% met% elkaar% (voor% het% eerst% of% opnieuw),% ervaringen,% interesses% en% zomerse%
verhalen%te%delen%onder%het%genot%een%hapje%en%een%drankje%op%zaterdag+5+september%van+17.00+tot+19.00+uur%
bij%het%kerkje%‘De%Engel’%op%de%César%Francklaan.%%
Voor%de%kinderen%hebben%wij%weer%spelletjes%en%een%springkussen%staan.%%
Om%de%kosten%te%dekken%vragen%wij%een%bijdrage%van%€%10%per%volwassen%deelnemer%(kinderen%gratis).%Om%onze%
planning%zo%goed%mogelijk%te%kunnen%maken,%verzoeken%wij%u%zich%vooraf%aan%te%melden%d.m.v.%de%antwoord%
%
strook%bij%deze%nieuwsbrief%of%via%info@sijsjesberg.info%%Graag%tot%de%5e+september!%
%
%
%
Meldt u hier aan voor de zomerborrel op 5 september
%
%
Naam:%% %
%
___________________________________________________________________________________________________% ! V
o
%+
O

Adres:%
%
%
E=mailadres:%%%%

%

___________________________________________________________________________________________________%

%

___________________________________________________________________________________________________%

Ik%kom%met%……………………(aantal)%volwassen%personen%naar%de%buurtborrel%en%maak%€%10,=%per%volwassene%over%op%
rekeningnummer%IBAN/rekeningnummer%NL93%RABO%0152%3664%66,%T.n.v.%Vereniging%Buurtpreventie%Sijsjesberg%
%

Stuur%naar:%Joke%Smit,%Bachlaan%9,%of%email%naar:%info@sijsjesberg.info%
%
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