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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. Alle regels, zo ook die van het 
dragen van de  mondkapjes van het RIVM en 

de regering gelden ook in ons gebouw.  
 

Burendag 26 september  
De Burendag is heel gezellig en met goed 
samenwerken verlopen. Alle deelnemers 

hiervoor hartelijk dank. Er waren traktaties 
van zowel Henk Roos met verrukkelijke 

erwtensoep, alsmede van Minibakes winkel 
op 638 met heerlijke cupcakes. Hartelijk 
dank aan de gulle gevers. 

  
 
Vervanging rookmelders in de woningen 

Nog niet alle bewoners hebben hun 
gedateerde oude rookmelders laten 

vervangen. Om de rookmelders alsnog te 
laten vervangen dient u hiervoor opnieuw 

een afspraak te maken met de firma FHK via 
telefoonnummer 0181-674690. 
Indien de nieuwe rookmelder een storend  

geluid maakt, kunt u in de 
meter/groepenkast groep nummer drie even 

uit- en weer aanzetten als een reset. 
Op www.derokade.eu vindt u nadere uitleg.  
 

Verkeersveiligheid op parkeerterrein    
Bij binnenkomst door de ingaande speedgate 

staat halverwege een bord dat de verplichte 
rijrichting aangeeft, namelijk rechtdoor. 
 

Om de veiligheid van zowel voetgangers als 
fietsers en scooterrijders verder te 

vergroten, worden er onderaan de ingaande 
speedgate aan de rechterzijde 2 paaltjes 
geplaatst. Dezelfde als aan de linkerzijde. 

 
Hiermede wordt het dan fysiek onmogelijk 

om onderaan de ingaande speedgate 
rechtsaf te slaan met de auto. 

Parkeerplaats reiniging 

Ondanks het binnengekomen aantal 
hulpvragen, zijn er nog van diverse bewoners 
parkeerplaatsen, die ernstig vervuild zijn. 
De Technische Commissie (zijn vrijwilligers) 
kunnen dit voor u doen. De kosten, (slechts 
materiaalkosten ter vervanging  messen van de 
machine worden berekend) bedragen € 10,00 
per parkeerplaats per keer en dienen vooraf te 
worden voldaan. Het bankrekeningnummer van 
de Technische Commissie is 
NL40INGB0007632521. Vergeet niet uw 
parkeerplaatsnummer te vermelden. 
 
Zilvervisjes 
Diverse bewoners hebben regelmatig last van 
zilvervisjes in de woning. Tips tegen 
zilvervisjes:  Ventileer de ruimtes goed  Zet de 
verwarming niet te hoog Kit eventuele naden 
en kieren dicht. Droog de badkamer na het 
douchen 

Hoe kom je van zilvervisjes af? 

Wil je de zilvervisjes weg hebben, is het 
raadzaam om daar dan ook iets mee te doen. 
De chemische middelen uit de supermarkt kan 
je gewoon laten staan. "Zilvervisjes leggen 
eieren in naden en kieren. Dat kunnen er 
honderd per keer zijn en die komen in de juiste 
omstandigheden na zo'n vier weken uit. Een 
spray behandelt alleen de zilvervisjes die nú in 
je huis lopen, niet die nog uit de eieren komen. 
Dan blijf je dus bezig met giftige stoffen in je 
huis brengen. Zo loop je achter de feiten aan." 
Door een situatie met een lage luchtvochtigheid 
en temperatuur te creëren, zullen de oude én 
nieuwe zilvervisjes niet overleven. "Ons advies 
luidt dan ook: ventileren. Pak de lucht- 
vochtigheid aan, dat is het medicijn."Zet een 
vochtvreter in je huis 
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