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Laten we samen de Rokade netjes houden!  
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Jaarlijks onderhoud brandmeld- en   Onderhoud kitnaden en voegen tegelwerk 

ontruimingsinstallatie inclusief certificering Slechte kitnaden kunnen de nodige kosten,  

De hercertificering BMI/OAI/RWA vindt plaats op: lekkages en zelfs gezondheidsproblemen met zich  

22-7-2022 meebrengen.  

Dit geldt voor de bewoners die ondanks alle In vochtige ruimtes zoals de badkamer zijn deze eerder 

inspanningen van het bestuur niet !!  thuis waren. aan vervanging toe dan andere ruimtes. 

De kosten van dit extra bezoek zal op deze  Vervang iedere vijf tot zeven jaar de kitnaden in  

bewoners verhaald worden. de badkamer i.v.m. lekkages naar de onderburen,  
 welke momenteel sporadisch voorkomen - te 

Vrijwilligers voor piketdienst t.b.v. de BMI  voorkomen !! Want elke lekkage is er één teveel. 

Ons appartementencomplex is voorzien van een  

brandmeldinstallatie die staat doorgeschakeld via Onderhoud daktuinen 

de meldcentrale van Siemens naar de brandweer. Sinds eind vorig jaar zijn we overgegaan naar een 

Zodra er een melder in de algemene ruimten afgaat andere tuinman. Deze tuinman is bezig om onze 

wordt de brandmeldcentrale en het achterliggende tuin weer op orde te krijgen op een duurzame en 

systeem geactiveerd. biologische manier. 

Iederen maand heeft een van onze vrijwilligers een Door deze aanpak zal ook de aanblik van de  

maand lang piketdienst  "druppel" verbeteren. Inmiddels zijn hiervoor al 

( 24 uur per dag / 7 dagen per week ) wilde bloemen ingezaaid en wordt er een nieuwe 

We willen het aantal vrijwilligers graag uitbreiden  maaimethode toegepast. 

om de belasting op de huidige groep te verminderen Dit proces heeft circa 1.2/ jaar de tijd nodig om  

en daarvoor hebben we jou nodig ! zich goed te kunnen ontwikkelen en zichtbaar te  

Uiteraard krijg je hiervoor een passende instructie. verbeteren. 

Wil jij ook je bijdrage leveren voor de veiligheid van  
 onze bewoners meldt je dan aan op: Geen ongenode gasten binnenlaten 

vve.derokade@gmail.com  
Er lopen met enige regelmaat mensen zonder 

 
geldige reden rond in de Rokade. 

Burendag 2022 Graag uw aandacht om dit goed in de gaten te 

Burendag is dé dag waarop we met alle bewoners houden voor ons aller veiligheid. 

gezellig samenkomen. De Rokade wordt leuker, Vaak houden jongeren zich op in het noodtrappen- 

socialer en veiliger wanneer buren elkaar  huis. Het zou fijn zijn als iedereen daar bij tijd en 

ontmoeten en elkaar beter leren kennen in een  wijle een blik werpt en, indien aanwezig, deze 

gemoedelijk sfeer. personen vordert om te vertrekken. 

Dit jaar vindt de burendag plaats op zaterdag  
24-9-2022 Omnummering liften 

Meeriformatie volgt eind augustus/begin september. De nummering van de liften zijn voor de oplettende 

Leuk als je hieraan meedoet. bewoners aangepast.  

We rekenen op jou ! Op advies van de brandweer is dit uitgevoerd. 
 

Dit is wenselijk i.v.m. mogelijke calamiteiten. 
  




