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Geen grof vuil in de keldergangen dumpen 
Wij treffen in de keldergangen regelmatig grof 
vuil aan. Grof vuil dient u zelf bij Reinis te 
brengen (slechts 500 m). Als u belt met Reinis 
kunnen zij het ook ophalen. (Grof) vuil naast 
de ondergrondse vuilcontainers wordt niet 
meegenomen !! 
 
Lampen vervangen 
De Technische commissie vervangt in een 
periodieke cyclus de kapotte lampen in de 
algemene ruimtes van het gehele complex. 
Dus niet elke kapotte lamp wordt direct 
vervangen. 
 
Glazenwasser 
De glazenwasser heeft nog niet alle balkons 
kunnen bereiken. Het bestuur is hierover 
wederom in overleg. 
 
Barbecue 
De door de AC georganiseerde BBQ was een 
groot succes. Meer dan honderd bewoners 
hebben genoten van de heerlijke spijzen 
verzorgd door onze cateraar Henk Roos. Een 
bijzonder dankwoord gaat ook naar alle 
vrijwilligers die dit jaarlijks terugkerend 
evenement weer tot een succes hebben 
gemaakt.  
 
Burendag 26 september  
Op zaterdag 26 september is het weer de 
jaarlijkse Burendag van 09.00 uur tot 13.00 uur 
Met bewoners willen we enkele schoonmaak- 
klusjes aanpakken en de ochtend gezellig 
afsluiten. Binnenkort komt een aanmeldings-
brief in alle brievenbussen. 
 
Nieuwe vlag in top 

Bij Rokade 
evenementen wordt 
in het vervolg de 
eigen Rokade vlag 
gehesen. 
 
 

 
Nieuwsbericht van ETECK 

 
 
Beste bewoners, 
 
Inmiddels hebben we dit jaar al enkele dagen kunnen 
genieten van zomers weer. Wist u dat: Hoe meer koude 
er in de zomer gebruikt wordt, hoe optimaler het 
systeem in de winter functioneert? 
Het is echter nog steeds zo dat van de koeling geen 
wonderen verwacht mogen worden. Het werkt via de 
slangen in de betonvloer, en is daardoor, net als bij de 
verwarming die door dezelfde slangen gaat, traag.  
Daarnaast kan de temperatuur van het koelwater niet zo 
laag zijn, omdat er anders condens op de vloer zou 
kunnen ontstaan. Veel vloeren zouden hierdoor 
spiegelglad worden. Daarom spreken wij liever van 
verkoeling. 
Let wel:  
Hoe meer warmte u buiten houdt, zoveel prettiger zal 
het klimaat zijn. 
 

 
Thermostaat 
Bijgaand nog even een overzicht van de 
basisbediening van de thermostaat in uw 
woning. Knop 3 is voor onze woningen niet van 
toepassing. 
 

 

Maak	  vooral	  gebruik	  van	  de	  mogelijkheid	  om	  

koeling	  in	  uw	  woning	  te	  gebruiken,	  hiermee	  

draagt	  u	  bij	  aan	  een	  beter	  milieu!	  	  


