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Technische Commissie. 
 
De TC verzoekt de bewoners van de toren de 
branddeuren links en rechts van de liften niet 
handmatig te sluiten. Dit om te voorkomen dat de 
elektronische deurdranger kapot gaat. 
 
De TC wil de bewoners van de Rokade een 
contactmogelijkheid bieden. Een aantal maanden 
(het gaat om een proef) wil de TC een maandelijks 
spreekuur houden. In de maandbrief zal het 
contactmoment worden vermeld. 
Eerstvolgende contactmoment: 24 september 
tussen 19.00 – 19.30 uur.  
Plaats: Technische ruimte op de begane grond 
achter de liften. 
 
Als er nummers op meterkastdeuren en andere 
naambordjes losraken, dan graag de 
nummers/bordjes aan de TC doen toekomen, 
zodat ze weer teruggeplaatst kunnen worden. 
 
. 

Activiteitencommissie. 
 
We hebben op zaterdag 21 juli met 76 bewoners 
genoten van een barbecue op het Schaakdek. De 
weergoden waren ons redelijk goed gezind. Het 
was droog, de zon scheen, er stond wat wind en 
dus gingen sommigen toch even naar boven om 
een vest/jasje te halen omdat de temperatuur iets 

aan de lage kant was. Maar 
dat maakte het er niet 
minder gezellig om. Henk 
Roos had werkelijk een 
schitterende en heerlijke bbq 
voor een ieder bereid. Het 

zag er prachtig uit, smaakte voortreffelijk en er was 
voldoende voor iedereen. Alle aanwezigen hebben 
onder het genot van een lekker drankje genoten 
van het gezellige samenzijn.  
 

 
Wij, van de Activiteitencommissie hebben vele 
complimenten ontvangen en dit motiveert om 
weer om verder te gaan met het organiseren van 
verschillende activiteiten voor de komende 
maanden. Wij zullen u hiervan op de hoogte 
houden. 
 

Voor een aantal bewoners staat de Brunchcruise 
op zondag 2 september op de kalender. De 
inschrijftermijn is verstreken en de betaling is 
gedaan. In de volgende nieuwsbrief leest u de 
ervaring van deze tocht.  
Misschien maakt de kapitein wel een kleine omweg 
langs “onze Rokade” omdat hij weet dat er een 
groep bewoners aan boord is. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wij hopen u allemaal bij de komende activiteiten 
te ontmoeten. Wij proberen voor ieder wat wils te 
organiseren. 
“De Schaakstukken” 
 

 
Mededeling Bestuur. 
 
Het is nog steeds mogelijk om de 
bewonersenquête in te vullen. Graag voor 21 
augustus deponeren in de daarvoor bestemde 
brievenbus. Van harte aanbevolen. 
 
Laatste nieuws op www.derokade.eu  
 


