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JAARWISSELING 
En dan is er weer een jaar voorbij. Kerst 
ligt voor ons, evenals de jaarwisseling. 
Ondanks dat wij het de voorgaande jaren 
hebben gevraagd blijkt het voor 
sommigen toch moeilijk te begrijpen. 
Vuurwerk gooien van het balkon is niet 
normaal.  Dat weet ieder normaal 
denkend mens. Tevens zijn het ieder jaar 
vrijwilligers die de restanten van het 
vuurwerk, welke in de nabijheid van het 
wooncomplex liggen, opruimen. Eigenlijk 
ook te gek voor woorden. Steekt u a.u.b. 
uw vuurwerk af ter hoogte van het 
voet/fietspad bij de Oude Maas of op de 
rijweg. Wilt u dan ook op 1 januari 2019 
de door u veroorzaakte restanten 
opruimen? Vuurwerk binnen 40 meter 
van de pui is niet toegestaan. Mensen 
moeten veilig het pand in en uit kunnen. 
Wij danken eenieder alvast voor de 
medewerking. We wensen u allen een 
vrolijk kerstfeest en een veilige 
jaarwisseling. Tot ziens in het nieuwe 
jaar. 
 
Evacuatie tijdens brandalarm 
Mocht u niet in staat zijn om tijdens een 
brandalarm zelfstandig het gebouw via 
de noodtrappen te verlaten, of bent u 
tijdelijk niet in staat dit te doen, 
bijvoorbeeld vanwege een operatie o.i.d., 
dan wordt u dringend verzocht dit via e-
mail kenbaar te maken aan het bestuur 
onder vermelding van uw naam en 
huisnummer en, indien relevant, de 
periode dat u niet mobiel bent. Deze 
informatie zal dan aan de brandweer ter 
beschikking worden gesteld ingeval van 
een calamiteit. Zij kunnen dan 
zorgdragen voor uw evacuatie. Het e-
mailadres van het bestuur vindt u rechts 
onderaan deze pagina. 
 

Anti-ets behandeling 
De anti-ets behandeling verloopt 
voorspoedig. De woningen die waren 
aangemeld vanuit de toren zijn inmiddels 
behandeld. Het resultaat is uitstekend. 
De codestroken kunnen, indien dat nog 
niet is gebeurd, van de ruiten worden 
gehaald. De behandeling van de 
aangemelde woningen in de 
laagbouw/plinten zullen spoedig volgen. 
Deze bewoners krijgen op zeer korte 
termijn de code en de bijbehorende brief. 
 
Verhuizen  
Verhuizingen a.u.b. tijdig via e-mail 
doorgeven aan de Technische Commissie 
via onderstaand e-mailadres, met 
vermelding van naam, huisnummer, 
datum en gewenste tijden voor de 
verhuisstand van de schuifdeuren. Dit 
geldt ook voor de toekomstige bewoners 
die een appartement gaan bewonen in de 
Rokade. Het gaat nog wel eens mis. 
 
Fijne decembermaand gewenst 
Helaas zijn enkele bewoners van de 
rokade ons dit jaar ontvallen. Voor de 
achterblijvende dierbaren een heel 
gemis. Voor hen is de decembermaand 
des te zwaarder om door te komen. 
Het bestuur van de VvE Rokade wenst u 
en uw dierbaren goede Kerstdagen en 
een voorspoedig en gezond 2019. 
Alle commissies worden hartelijk bedankt 
voor hun inzet het afgelopen jaar. 
 
Belangrijke e-mailadressen 
Bestuur VvE: 

• vve.derokade@gmail.com 
Technische Commissie: 

• technischecomm@gmail.com  
Schoonmaak Commissie: 

• schoonmaakcomm@gmail.com 


