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Vervangen verlichting door LED 
Op maandag 21 augustus 2017 zal worden 

begonnen met het vervangen van de 
algemene verlichting in de openbare 

ruimtes, zowel binnen als buiten, door LED-
verlichting. De verwachting is dat deze 
werkzaamheden 4 à 5 weken in beslag 

zullen nemen. 
 

Zoals ook bij de vervanging van de 
vluchtwegverlichting het geval was, zal er 
gestart worden op de 33e verdieping. Van 

boven naar beneden dus. 
  

Dit betekent ook dat tot die tijd kapotte 
lampen nog worden vervangen zolang de 
voorraad strekt. Kapotte armaturen worden 

niet meer vervangen. 
 

BBQ 22 juli 2017 
Veel voorbereidend werk door de Activiteiten 
Commissie heeft er toe bijgedragen dat de 

barbecue zeer succesvol en gezellig is 
verlopen. Namens het bestuur hartelijk dank 

aan alle vrijwilligers. 
 
“Marktplaats” 

Het wordt bijzonder gewaardeerd als 
bewoners gebruikte spullen aanbieden. 

Echter absoluut niet in de hallen zetten of 
leggen. Dat is beslist niet de bedoeling. Een 
ander moet het weer opruimen. 

 
Ontruimingsinstallatie  

Op 5 september, vanaf 08.00, uur worden 
in alle woningen de brandmeld luidsprekers 

getest. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken. 
Bij voorbaat excuus. Gaarne de monteurs 
binnenlaten voor controle als zij bij u 

aanbellen. 
 

Burendag 23 september 2017 
Het aanmeldingsformulier voor deelname 
aan de Burendag wordt eerdaags in alle 

brievenbussen gestopt. Deze dag kan slechts 
slagen met ieders deelname. Vele handen 

maken licht werk. 

 
Balkon Roestvorming  
Het bestuur maakt een inventarisatie van 

roestvorming op de balkon hekken. Indien u 
ook last heeft van roestvorming dan graag 

een e-mail naar vve.derokade@gmail.com, 
voorzien van een foto, uw huisnummer en  
etage. De resultaten worden naar de bouwer 

gestuurd. 
 

Schoonhouden parkeerplaats 
Vrijwilligers van de Technische Commissie en 
Tuincommissie hebben de openbare 

gedeeltes van het parkeerterrein onkruidvrij 
gemaakt. Zij hebben heel veel werk verzet.  

Hartelijk dank daarvoor. Het bestuur hoopt 
dat dit een stimulans is voor de bewoners 
om ook hun eigen parkeerplaats onkruidvrij 

te maken. Laten we het met z’n allen netjes 
houden a.u.b. Met een oplossing van water, 

strooizout en azijn worden prima resultaten 
bereikt. Strooizout is verkrijgbaar bij de TC. 
        

 
 

 
 
 

 
 

Verhuizen 
S.v.p. NIET vergeten de TC in te lichten 
i.v.m. de schuifdeuren. 

 
Galerie The Window 

Het bestuur ontving een verzoek van The 
Window (No. 1002) om GEEN motorfietsen 

en scooters voor de ramen te plaatsen. 
Hetzelfde geldt voor de ramen van de 
hoofdingang. 

 
Belangrijke e-mailadressen 

Bestuur VvE: 
 vve.derokade@gmail.com 

Technische Commissie: 

 technischecomm@gmail.com  
Schoonmaak Commissie: 

 schoonmaakcomm@gmail.com 
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