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Corona maatregelen aanhouden  

De liften dienen slechts met twee personen 
gebruikt te worden om de ingestelde Corona-

virus maatregelen in stand te kunnen 
houden. Een echtpaar of partners worden als 
twee individuele personen in de liften 

gerekend. Dus op dat moment kan geen 
derde persoon instappen gezien het ontstaan 

van meerdere aerosolen, vochtdruppels in de 
lucht. Alle regels, zo ook die van het dragen 
van de  mondkapjes van het R.I.V.M en de 

regering gelden ook in ons gebouw.  
 
Roken verboden binnen de openbare ruimtes  

Er werd geconstateerd dat er in het trappen- 
huis wiet is gerookt. Het is verboden om in 

de openbare ruimten te roken. 
 
Vacatures binnen VvE-bestuur 

Het bestuur is toe aan aanvulling van enkele 
bestuursleden. Omdat er structureel heel 

veel bestuurlijke werkzaamheden zijn, 
blijven diverse zaken  liggen. Graag uw 
aanmelding via mail of brievenbus 650.  

 
Eventuele storing rookmelder 

Bij een bewoner werden in de woning in de 
leiding zilver-/papiervisjes ontdekt, die 
leidden tot een storing van de rookmelder. 

Hierop werd in de leiding HG tegen visjes 
gespoten en sindsdien ging de rookmelder 

niet meer in storing. 
 
Documentatie Rokade  
Veel handleidingen zijn te vinden op de 
website www.derokade.eu onder het kopje 

‘Elementen’. 
 

Verhuizingen  

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. 

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 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. 
 

 
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 en 

wensen wij hen heel veel sterkte. 
Het bestuur van de VvE Rokade wenst u 

en uw dierbaren goede Kerstdagen en 
een voorspoedig en gezond 2021. 

 
 
Commissies binnen de Rokade 
Alle commissies worden hartelijk bedankt 

voor hun inzet het afgelopen jaar.  
Wat zou de Rokade zijn zonder deze 

vrijwilligers! 
 

Belangrijke e-mailadressen 
Bestuur VvE: 

 vve.derokade@gmail.com 

Technische Commissie: 
 technischecomm@gmail.com  

Schoonmaak Commissie: 
 schoonmaakcomm@gmail.com  


