Nieuwsbrief
Februari 2017-02
VOOR DE AGENDA:
Zaterdag 18 februari, Open Tafel
Zaterdag 25 maart: Opschoondag
Donderdag 6 april: Ledenvergadering
Woensdag 10 mei, Wijkplatform
Maandag 30 oktober, Wijkplatform

OPEN TAFEL: INDISCH BUFFET
Op 18 februari om 18.30 uur is het weer zover! Ditmaal
biedt Annette Brattinga haar woning op de Drift 5 aan om
samen van een heerlijke Indisch buffet te genieten.
De open tafel is een initiatief van en voor Kootwijkers, die zin
hebben om elkaar op deze manier te ontmoeten, samen te eten
en te kletsen over de dagelijkse dingen van het leven.
Jan Krijgsman, die een Indonesisch huiskamerrestaurant
heeft, zal bij Annette vlees-, kip- en groentegerechten klaarmaken voor maximum 20 personen. De
prijs per maaltijd is € 15 inclusief een drankje. Je bent welkom vanaf 18.00 uur. Ben je met de auto,
graag parkeren op de Drift. Als je het leuk vindt om te komen eten op 18 februari a.s., stuur dan
vóór 11 februari een mail naar annetteb@dds.nl

Tips voor het gebruik van de Whatsappgroep Kootwijk
Naar aanleiding van de themabijeenkomst van het wijkplatform op 23 januari jl. zetten we hieronder
tips en regels voor het gebruik van de WhatsAppgroep nog een keer op een rijtje.
Als er iets verdachts opvalt, gebruik dan de SAAR-volgorde:
S = Signaleer
A = Alarmeer de politie via 1-1-2 of 0900-8844̽
A = App naar de deelnemers in de WhatsAppgroep om je waarneming bekend te maken
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte
persoon

̽ Voor spoedeisende zaken kan (moet) 112 worden gebeld en voor het melden van verdachte zaken zonder spoed kan

(moet) 0900-8844 worden gebeld.











Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan
zonder risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
Foto’s van een verdacht persoon versturen aan de deelnemers van de WhatsAppgroep mag alleen
voor het doorgeven van een signalement en als dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde
is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht van een verdacht persoon kunnen ook
goed beschreven worden. Bij voertuigen: noteer het kenteken, de kleur, het merk en type.
Gebruik de WhatsAppgroep alleen voor verdachte situaties en als het om de veiligheid in de
buurt gaat om de attentiewaarde hoog te houden*.
Wijkagenten zitten niet in WhatsAppgroepen: bij verdachte situaties bel je de politie via 1-1-2
of 0900-8844. Onze wijkagent zit alleen als bewoonster in de appgroep!
Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Denk ook aan je eigen veiligheid.
Houd bijvoorbeeld ook geen mobiele telefoon vast tijdens het besturen van een voertuig.
Aan- of afmelden voor de whatsappgroep Kootwijk gaat via de beheerder Simone van de Lindt
06-53209816.
Hou er rekening mee dat alle berichten die je in de appgroep zet door meer dan honderd
medebewoners gelezen worden!
Meer informatie vind je op http://www.barneveld.nl/veiligheid/whatsapp-groepen_47537/

* Daarnaast is onze WhatsAppgroep natuurlijk ook bedoeld voor sociale doeleinden. Maar wees zorgvuldig in je berichtgeving!

