Nieuwsbrief Buurtpreventievereniging De Ploeg te Laren
oktober 2018
www.bpvdeploeg.nl

Beste buurtbewoners,
U leest onze 3de nieuwsbrief van dit jaar. Wij hebben niet stil gezeten
de afgelopen maanden. Zo is onze website geheel vernieuwd:
www.bpvdeploeg.nl. En wij kunnen u alvast de datum doorgeven van
de volgende Algemene Ledenvergadering: donderdag 29 november
2018. Meer informatie volgt hieronder.

Algemene Ledenvergadering
Noteert u alvast in uw agenda: donderdag 29 november 2018, Algemene Ledenvergadering in De Blokhut
van “Ons Genoegen”, Smeekweg 104 te Laren, inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. U ontvangt hiervoor
nog een aparte uitnodiging in november.
Sprekers zijn onder andere Remco Wessels, wijkagent te Laren. Remco zal iets vertellen over veiligheid
en de privacywetgeving. Uiteraard kunnen er vragen gesteld worden. En oud-wethouder Leo Janssen
vertelt over – en laat beelden zien van wetenswaardigheden over onze buurt, zeer interessant en
interactief. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een drankje.

Bijdrage leden
Ons ledenbestand bestaat momenteel uit 217 huisadressen. Inmiddels hebben wij van
140 leden/huisadressen de jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap mogen ontvangen.
In januari 2019 zullen wij u een apart betaalverzoek sturen inzake 2019, los van de
nieuwsbrief.
Hopelijk mogen wij dan iets meer respons krijgen. De bijdrage voor het jaar 2019 is
wederom € 7,50 per huisadres. Mocht u dit jaar nog niet hebben betaald, dan kunt u
dat alsnog in orde maken, waarvoor alvast dank namens de penningmeester.
Onze gegevens:
IBAN NL 32 INGB 000 740 8013
ten name van BPV De Ploeg
en belangrijk: onder vermelding van uw huisadres.

Even voorstellen: de websitemaker
“De BPV was op zoek naar iemand die een website voor ze wilde maken. Omdat ik zelf mijn twee eigen
websites heb gemaakt (www.paleo-lifestyle.nl en www.lifestyle-photography.nl) kon ik ze daarmee helpen.
Ik vind het leuk om in verschillende werkgebieden bezig te zijn. Naast mijn gewone werk in het notariaat,
ben ik orthomoleculair therapeut en (culinair)fotograaf. En naast deze werkzaamheden zal ik de website
van BPV de Ploeg blijven onderhouden. Mijn naam is Wendy Mijnheer, maar ik word door vrienden vaak
Wendelijn genoemd.”
Voortaan kunt u alle informatie over de buurtpreventie vereniging De Ploeg rustig nalezen op
www.bpvdeploeg.nl. We zijn heel blij met al het werk dat onze buurtgenoot Wendelijn heeft gedaan voor de
website!

Informatie van de politie Laren
De inbraakcijfers laten een forse daling zien ten opzichte van vorig jaar. Per oktober
2017 was het aantal inbraken en/of pogingen 69. Momenteel staat de teller dit jaar op
43. Tevens meldt de politie dat er meerdere incidenten zijn geweest met het gooien
van eieren tegen woningen, met alle nare gevolgen van dien. Namens de politie graag
aandacht voor auto’s (met kentekens) en personen die zich hiermee bezig houden. Bij
een heterdaadsituatie graag 112 bellen.

WhatsApp groep BPV De Ploeg
Graag brengen we nogmaals onze " Ploeg WhatsApp groep" onder de aandacht. Dit kan gewoon naast
lidmaatschap van andere WhatsApp groepen. Een BPV WhatsApp groep krijgt actuele informatie van de
politie. Zij zorgt voor een groter bereik en door toepassing van regels bij meldingen wordt men minder vaak
gestoord. Deze WhatsApp groep is uitsluitend bedoeld voor zaken die reeds gemeld zijn bij 112. (Dus niet
dat bijvoorbeeld uw huisdier zoek is of dat u iets te verkopen hebt.) Meer informatie kunt u vinden op onze
website
Indien u lid wilt worden van onze BPV WhatsApp groep kunt u dit doen door uw naam, adres en 06
nummer door te geven via het mailadres: whatsapp@bpvdeploeg.nl. Beheerder van de BPV WhatsApp
groep is Jules Sol (bestuur).

Mailt u ons alstublieft als u nieuwe buren krijgt
In dat geval graag een berichtje naar ons e-mailadres
secretariaat@bpvdeploeg.nl. Uw nieuwe buren krijgen dan van ons een
welkomstbericht in de brievenbus zodat wij ze kunnen informeren over
de buurtpreventievereniging.

Dank voor uw aandacht en graag tot ziens op de Algemene Ledenvergadering.
Buurtpreventievereniging De Ploeg
Jules Sol, voorzitter
Auguste Glastra, vicevoorzitter
John Roovers, penningmeester
Franciska Waas, secretaris
IBAN NL 32 INGB 000 740 8013
ten name van BPV De Ploeg

Bereikbaarheid politie en overige belangrijke telefoonnummers.

Politie spoed, ook bij verdachte situaties
Als elke seconde telt

112 (ZOWEL POLITIE, BRANDWEER ALS AMBULANCE)

Voor doven en slechthorenden

0900-8112 (ZOWEL POLITIE, BRANDWEER ALS
AMBULANCE)

Geen spoed, wel politie (bijvoorbeeld informatie,
Aangifte doen)
Voor doven en slechthorenden

0900-8844 (POLITIE)
0900-1844

Aangifte doen bij de politie kan in veel gevallen ook via internet: zie www.politie.nl/aangifte.
De politiepost Laren is gevestigd op: Groene Gerritsweg 2b (bij de brandweerkazerne) en geopend op maandag en donderdag van
9.00 uur tot 12.30 uur en bereikbaar via 0900-8844.

Politiepost Laren

Misdaad anoniem:

Remco Wessels, wijkagent

Hans Post, wijkagent

0800-7000 (geen politie, wel gaat uw informatie naar de
politie)

Veilig thuis
(voorheen kindermishandeling/huiselijk geweld)

0800-2000

Buro Slachtofferhulp Gooi & Vechtstreek

035-6556199

Blokkeren bankpas
Blokkeren mobiele telefoon

0800-0313
neem contact op met uw provider

Huisartsenpost Laren NH

0900-1515

Spoedeisende hulp Tergooi Ziekenhuis
Dierenambulance Gooi & Vechtstreek

088-753 16 60
035-683 03 00

Meldpunt Openbare Ruimte (gemeente)

14035 (verkort nummer, zonder 035 ervoor)

