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Burendag 23 september 2017 
De Burendag is een geslaagd evenement 

geworden, mede door de grote opkomst en 
bijdrage van onze bewoners. Er is bijzonder 

veel werk verzet voor de Rokade. Hartelijk 
dank voor ieders inzet en medewerking aan 
deze gezellige ochtend. De ochtend werd 

afgesloten met een lunch van luxe broodjes. 
De heerlijke erwtensoep werd verzorgd door 

onze huiscateraar Henk Roos, waarvoor 
hartelijk dank. Er werd voorgesteld om ook 
in het voorjaar een opschoon-ochtend te 

gaan houden. Het Bestuur zal hierover 
nadenken. 

 
Niet berijdbare fietsen 
De afgelopen weken zijn controle inspecties 

gedaan naar permanent gestalde 
onbruikbare fietsen. Momenteel staan er in 

de fietsenstallingen weer enige onberijdbare 
fietsen. Deze zijn voorzien van een sticker. 
De betreffende eigenaren worden verzocht 

hun fiets op te knappen of af te voeren. In 
januari worden alle fietsen opnieuw 

gecontroleerd en, bij geen tussentijdse 
reactie van de eigenaar, worden deze fietsen 
afgevoerd. De ruimte is al schaars genoeg. 

Als u vragen heeft s.v.p. een e-mail sturen 
aan: technischecomm@gmail.com 

 
Nog even voor de nieuwkomers: 
 Geen fietsen langs de ramen zetten en op 

plekken waar een verbodsbordje hangt. 
Deze plekken zijn alleen bestemd voor 

brommers en scooters.  
Let op: Uitlaat aan de raam/muurkant! 

 Zoveel als mogelijk uw fiets in uw eigen 
kelderbox plaatsen, zeker die met grote 
manden voorop. We hebben simpelweg 

niet genoeg ruimte. 
 

Batterij handzenders en lamp berging 
Als  u een nieuwe batterij nodig heeft voor de 
afstandsbediening van de speedgate (€ 5,00) 
of een lamp in uw berging (€ 2,00) kunt u een 
e-mail sturen naar  de Technische Commissie. 
Er wordt contact met u opgenomen. 

 
Vervangen verlichting door LED 
De oude verlichting, zowel binnen als buiten, 

is inmiddels geheel vervangen door LED-
verlichting. Het project is dus afgerond. 

 
Klachten over glasbewassing 
Als er klachten zijn over de glasbewassing, 

van welke aard dan ook, dan graag deze 
melden bij de schoonmaakcommissie. 

Melden bij andere bewoners die u tegenkomt 
of kent helpt u niet en ook de schoonmaak-
commissie niet. E-mail sturen aan: 

schoonmaakcomm@gmail.com 
 

Aanvulling TC leden 
De Technische Commissie zoekt uitbreiding 
vanuit de bewoners die mee willen helpen 

met hand- en spandiensten. Ook op 
incidentele basis is ieders hulp of expertise 

welkom. 
 
Etsen van ramen 

De schoonmaakcommissie heeft een 
inventarisatie gemaakt van de ontvangen 

meldingen. Tijdens de reguliere 
zeembeurten zullen bij toerbeurt de ramen 
van één of meerdere woningen worden 

schoongemaakt. 
 

Mechanisch afzuigsysteem 
Momenteel wordt wederom op diverse 
etages geklaagd over kook- en bakgeuren.  

In alle woningen moet om het mechanisch 
afzuigsysteem goed te laten werken een 

motorloze afzuigkap in het keukendeel 
hangen en deze mag niet vervangen worden 

door een motorafzuigkap, waardoor de 
braadlucht- en kooklucht bij andere 
bewoners naar binnen wordt geblazen. 

 
In het huishoudelijk reglement op pagina 12 

(artikel 4, Gebruik privégedeelten, sub 6) 
staat vermeld dat het niet is toegestaan 
apparaten die voorzien zijn van een motor 

aan te sluiten op het mechanische 
afzuigsysteem 

 

mailto:technischecomm@gmail.com
mailto:schoonmaakcomm@gmail.com

