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 Activiteitencommissie. 

 

Op de enquête, die  in de maand  mei  verstuurd is 

hebben wij totaal  88 reacties ontvangen. Er zijn 

nog meer leuke ideeën binnen gekomen. Wij zullen 

de activiteiten verdelen zodat alles een keer aan 

bod komt.  

Het FRANKEN blijkt een succes te zijn, er komen 

steeds meer bewoners borrelen op de laatste 

vrijdagmiddag van de maand. In de enquête werd 

aangegeven dit te blijven continueren….Nou dat 

doen we zeker. Vrijdag 27 juli is het volgende 

FRANKEN. Bij goed weer,  buiten zoals de laatste 

keer. Er werd toen genoten van de heerlijk haring 

en saté waar Henk Roos spontaan voor gezorgd 

had. Henk bedankt!! 

 

 De eerste externe activiteit was de historische 

tocht op woensdag 4 juli. 

Om 10.30 vertrokken we 

met 12 bewoners en 2 

gidsen vanaf de 

Biesenschuur voor een 1,5 

uur durende wandeling 

door Spijkenisse. Het was 

leuk om te zien en te horen dat bewoners die hier 

al ruim 40 jaar wonen , wetenswaardigheden 

hoorden die zij niet wisten. De 2 vrijwilligers 

waren, net als de bewoners,  erg enthousiast, zeker 

toen bleek dat er nog meer verschillende tochten 

zijn . Er komt dus een vervolg zodat er nog meer 

mensen kunnen genieten van deze rondleidingen 

door Spijkenisse. 

Op dit moment zijn we druk bezig met de BBQ op 

zaterdag 21 juli en natuurlijk hopen we dat de 

weergoden ons goed gezind zijn. Wij kijken al uit 

naar deze middag met tot nu toe 76 aanmeldingen. 

Voor de Fortuna Brunch Cruise hebben zich  tot op 

heden 26 mensen opgegeven en dat wordt ook 

zeker een middag genieten. Van ons het advies om 

de mail en de informatieborden in de gaten te 

houden.   

 

 

Als  Activiteitencommissie hebben wij aangegeven 

bij het bestuur van de VvE dat wij het 

informatiebord graag bij de liften op de begane 

grond geplaatst zouden zien. Er zal dan meer 

gelezen worden terwijl men bij de liften staat te 

wachten. Wij hebben hiervoor toestemming, maar 

vragen de Technische Commissie ons te helpen 

zodra de hal aangekleed wordt. We kunnen zo 

gelijk de reeds gemaakte gaten bedekken met de 

aankleding van de hal waar we momenteel druk 

mee bezig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuincommissie. 

 

Een grote pluim voor Cor en Aad van de 

tuincommissie. Cor en Aad zijn bezig geweest op 

het parkeerdek en hebben overal waar ze bij 

konden het  hoge onkruid verwijderd. In een vorige 

nieuwsbrief stond dat de bewoners zelf hun 

parkeerplek onkruidvrij moeten houden. Een 

oproep aan alle bewoners: houdt uw plaats 

onkruidvrij! Deze keer heeft de tuincommissie 

het voor u verwijderd. 

Volgende week gaan Cor en Aad de rijbanen te lijf 

met de "" spuit"". 

Over de bankjes zijn heel veel mensen zeer te 

spreken.Nu nog wat beter weer zodat ze er ook 

kunnen gaan zitten. 

 
 

Laatste nieuws op www.derokade.eu 

 

Al uw vragen voor de VvE? Brievenbus 650 

 

 


