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Rookmelders vanaf 1 juli verplicht

Metrozuilen krijgen kleur

Vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht dat er op elke verdieping in huis een rookmelder
hangt. Met de slogan ‘Check - Koop – Plak’ roept Brandweer Nederland bewoners op om
minimaal één werkende rookmelder op te hangen op elke verdieping in huis.

Op woensdag 8 juni worden de eerste voorbereidingen getroffen voor het beschilderen
van een aantal metropalen tussen metrostation Heemraadlaan en Spijkenisse-Centrum.
Vanaf die dag zorgen in totaal elf kunstenaars ervoor dat de palen voorzien worden van
een eigen unieke beschildering. De kunstenaars werken in hun eigen tempo en ze hebben
tot 23 juni de tijd om hun kunstwerk, met als thema natuur, af te maken.

Het is heel makkelijk
Ophangen was nog nooit zo eenvoudig. De rookmelders van nu hebben vaak een plakker
op de achterkant. U kunt makkelijk het plaatsingsadvies checken op www.rookmelders.nl.
Binnen een paar minuten weet u dan precies hoeveel er nodig zijn in uw thuissituatie.
Rookmelders zijn al te koop vanaf ongeveer 16 euro. Die kosten zijn te overzien omdat
veel rookmelders 10 jaar meegaan zonder dat u batterijen hoeft te vervangen.
Meer tijd om te vluchten
Nog steeds zijn er mensen die denken dat ze wel wakker worden van rook. Maar als
we slapen, ruiken we niets. Een rookmelder maakt u wél wakker en daarom is die zo
belangrijk. U houdt meer kostbare tijd over om uzelf in veiligheid te brengen en de
brandweer te waarschuwen. De meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook.
Met het eenvoudig ophangen van rookmelders kunt u veel ellende voorkomen.

Zelf de spuitbus in handen? Volg een workshop
Altijd al eens een gaaf graffiti kunstwerk willen maken? Dat kan tijdens een gratis
graffiti workshop op zaterdag 18 juni in Skatepark Groenewoud in Spijkenisse. De eerste
workshop vindt plaats van 10.30 tot 12.30 uur en de tweede workshop 13.30 tot 15.30
uur.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar combinatiefunctionaris@nissewaard.nl.
Let op, er is maar een beperkt aantal plaatsen.

Check, koop en plak rookmelders
Weten hoeveel rookmelders u in huis nodig heeft en waar ze moeten hangen? Check
www.rookmelders.nl. Binnen een paar minuten weet u dan precies hoeveel er nodig zijn
in uw thuissituatie. Koop ze online, in een bouwmarkt of elektronicawinkel en plak ze op.
Zo zorgt u voor uw veiligheid èn die van uw dierbaren.

Op ontdekkingsreis langs de waterkant
Ga op ontdekking naar het leven langs de waterkant. Trek je laarzen aan en kom samen
met een begeleidende volwassene naar de Bernisse! Tijdens de landelijke Slootjesdagen
van het IVN kunnen kinderen zelf op zoek gaan naar waterdiertjes en ontdekken ze op
een laagdrempelige manier het leven in het water.
Deelname is gratis, onder begeleiding volwassene. Schepnetten, loeppotjes en zoekkaarten zijn aanwezig.
Datum: Zondag 12 juni 2022
Tijd:
10.00 – 12.00 uur
Adres: Barnisse, Oud Hoenderhoeksedijk 1, Geervliet

SpijkenisseFestival: 26 t/m 28 augustus
Het SpijkenisseFestival is ook in 2022 te vinden in het centrum van Spijkenisse. Op
een schitterende locatie, tussen de Dorpskerk en Boekenberg Spijkenisse, de fraaie
bibliotheek van de gemeente Nissewaard.
Op dit plein wordt dit jaar een fantastisch SpijkenisseFestival neergezet met artiesten
van naam en faam. Wat te denken bijvoorbeeld van Rolf Sanchez, Jamai, Crazy Pianos
en The Kik. De nostalgische souljazz is op zondagmiddag vertegenwoordigd met de Sven
Hammond Band. De DJ-avond op vrijdag is inmiddels een mooie traditie geworden.
Ook op zaterdag- en zondagmiddag zijn er tal van muzikale activiteiten op het Marktplein.
De Boekenberg Spijkenisse is open en ook daar vinden activiteiten of optredens plaats.
Kijk voor informatie en het programma op spijkenissefestival.nl.
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