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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.  

 

Onderhoud WTW door de firma 

Bokhorst 
De firma Bokhorst heeft laten weten dat 

zij bij bewoners, die een onderhouds- 
contract hebben afgesloten, vanaf de 

maand April gaan starten met het 
jaarlijks onderhoud van de WTW.  Het 

onderhoudscontract bevat onderhoud 

WTW unit, filters vervangen, vervangen 
batterijen, meten ventielen.  

 
 

Dakterras tuinen 
Een verzoek aan de bewoners om 

kinderen niet te laten voetballen in de 
terrastuinen of de grasdruppel. Alle 

ramen op deze terrassen zijn NIET  
tegen glasschade verzekerd. Een 

toegebrachte schade zal dan ook op de 
veroorzaker verhaald moeten worden.  

 
Batterij handzenders   

Als u een nieuwe batterij nodig heeft 
voor de afstandsbediening van de 

speedgate of een lamp in uw berging, 

dan kunt u een email sturen naar: 
technischecomm@gmail.com  waarna 

met u contact wordt opgenomen. 

 

Voorzitter TC treedt af 
De voorzitter van de Technische 

Commissie, Huig van Wijnen, heeft 
besloten om per eerstvolgende ALV af te 

treden. Dit betekent dat in zijn opvolging 
moet worden voorzien. Aanmeldingen 

voor de TC-functie kunt u zenden naar 
mailadres vve.derokade@gmail.com 

  
Koeling vloerverwarming 

In de zomermaanden is het van belang 
om de thermostaat in de woonkamer op 

koelen te zetten. De warmte wordt dan 
in de grond opgeslagen om in de winter-

periode weer gebruikt te kunnen worden. 

 
Glasvezel  KPN 

Het bestuur is op dit moment nog in 
contractuele onderhandelingen met KPN 

over de voorwaarden en de te volgen 
kabelroutes. 

Op dit moment moet KPN het contract 
aanpassen en zorgen voor voldoende 

tekeningen/stukken waarop de 
werkzaamheden gespecificeerd zijn, 

zodat er achteraf geen discussie kan 
ontstaan.  

Na goedkeuring door het bestuur zullen 
de contractstukken ter goedkeuring 

voorgelegd worden aan de eerstvolgende 

ALV.  
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