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Stand van Zaken Groot Onderhoud aan Buitengevels Rokade 

Gebouwdeel Locatie Datum uitvoering 
Toren (wit & zwart) Parkzijde 02-12-2019 t/m 13-12-2019 
Witte & Zwarte plint Parkzijde 02-12-2019 t/m 13-12-2019 
Zwarte gedeelte toren Balkonzijde  06-01-2019 t/m 31-01-2019 

 
Vragen, opmerkingen en klachten over de gevelreiniging s.v.p. direct sturen naar 
info@kokshoornbouwadvies.nl 
 
Kerstversiering: 
Even opletten voor de bewoners van de 
E- en F-appartementen. Zoals u op de 
planning kunt zien wordt vanaf 
06.01.2020 begonnen met het zwarte 
gedeelte van de toren aan de 
balkonzijde. Gaarne zorgdragen dat de 
Kerstversiering dan weg is. 
 
Balkonreiniging laagbouw (plinten)  
Alleen de aluminium balustrade van de 
laagbouw wordt schoongespoten. Als de 
werkzaamheden aan de balkons gereed 
zijn, worden de ramen aan de 
binnenkant van deze balkons niet 
gewassen. De glazenwasser start vanaf 
16 december met een normale 
zeemronde. 
 
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 2020. 
Alle commissies worden weer hartelijk 
bedankt voor hun inzet het afgelopen 
jaar. 
 
 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
De Nieuwjaarsbijeenkomst zal worden 
gehouden op zondag 5 januari 2020 
van 15:00 tot 17:00 uur in de grote hal 
van de toren. De centrale ingang wordt 
vanaf 14:00 uur gesloten. De toren is 
dan slechts bereikbaar via de 
postbusruimte. Noteert u deze datum 
alvast in uw agenda. 
 
LIFTEN TOREN BUITEN BEDRIJF !!! 
In verband met een technische 
omschakeling zullen op woensdag 11 
december de drie liften in de toren 
buiten dienst zijn van 11:30 tot 11:50. 
Pas uw planning hierop aan a.u.b. 
 
JAARWISSELING 
Betreffende het gebruik van vuurwerk 
tijdens de jaarwisseling en het opruimen 
daarvan volgt later deze maand nog een 
apart schrijven. 
 
Belangrijke e-mailadressen 
Bestuur VvE: 

• vve.derokade@gmail.com 
Technische Commissie: 

• technischecomm@gmail.com  
Schoonmaak Commissie: 

• schoonmaakcomm@gmail.com 
 


