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Burendag 
Dankzij de inzet van vele Rokade bewoners is 
de burendag, gehouden op zaterdag 26 
september, wederom bijzonder geslaagd te 
noemen. Dankzij de inzet van onze bewoners 
zijn er weer vele schoonmaakwerkzaamheden 
verricht waar normaal niet of niet voldoende 
aan wordt toegekomen.  
 
Het zal niemand ontgaan zijn dat het 
achterterrein weer van heel veel onkruid is 
ontdaan. Ook de liften en de centrale hallen 
zijn aangepakt incl. de ramen binnen en 
buiten. Ook de wanden van de in- en uitgang 
van de speedgates zijn schoongemaakt. Al 
met al weer een prachtig resultaat. Dank aan 
allen voor hun specifieke bijdrage. Nog een 
speciaal bedankje aan de dames van de AC 
en Henk Roos die perfect hebben gezorgd 
voor de inwendige mens. Bovenal was het een 
hele gezellige ochtend en dat is ook een 
belangrijk onderdeel van burendag.  
 

 
 
Kapotte lampen 
Als u ziet dat er één of meerdere lampen kapot 
zijn dan dit graag per e-mail melden aan de TC 
(technischecomm@gmail.com).  
De Technische commissie vervangt in een 
periodieke cyclus deze kapotte lampen in  de 
algemene ruimtes van het gehele complex 

 
 
Grof vuil 
Regelmatig wordt er grof vuil aangetroffen in 
de keldergangen. Misschien een misverstand, 
maar het is niet de taak van het Bestuur of de 
Technische Commissie om dit voor u af te 
voeren. U bent zelf verantwoordelijk! Als u het 
niet zelf kunt afvoeren dan kunt u een 
grofvuilafspraak maken op www.reinis.nl of 
bellen op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 
uur  met (0181) 61 28 64. Zij komen het dan bij 
u ophalen. 
 
 
Huishoudelijk Reglement (HHR) 
Vooral voor nieuwe bewoners willen wij 
nogmaals het Huishoudelijk Reglement onder 
de aandacht brengen. Het wonen  in een 
appartementencomplex zoals De Rokade, 
vergt van de bewoners begrip voor de regels 
die het Huishoudelijk reglement stelt. Dit geldt 
ten zeerste voor geluidoverlast bij o.a. 
boorwerkzaamheden. Het HHR, versie 10 
oktober 2012, is te vinden op de website van 
De Rokade (www.derokade.eu). Leest u het 
a.u.b. (nog) eens door. 
 
 
Balkons 
Balkons zijn uitermate geschikt om er van alles 
en nog wat overheen te gooien. Bij een hoog 
gebouw als De Rokade is het echter zo dat 
i.v.m. wervelingen van wind etc. veel van wat 
er over de balkons wordt gegooid op een lager 
gelegen balkon van één van de onderburen 
terechtkomt. Wij hebben wederom diverse 
klachten van bewoners van de hogere etages 
ontvangen dat er weer sigarettenpeuken zijn 
geland (met het sigarettenmerk erbij), of dat 
veel water naar beneden komt omdat dit over 
de rand wordt gewist als het balkon met water 
of zelfs met veel water wordt schoongemaakt.  
Op ieder balkon is een afvoer aanwezig. Graag 
die afvoer gebruiken en niet de rand van het 
balkon om het water kwijt te raken. De 
onderburen zijn er niet blij mee. 


