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Laten we samen de Rokade netjes houden!  

 
Nieuwsbrief Oktober 2022 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Burendag 2022 Vrijwilligers gezocht 

Burendag, een dag waarop bewoners samenkomen Ondanks eerdere oproepen zijn alle aanvullingen 

en iets goeds doen voor elkaar en voor "De Rokade" in de commissies of bestuur van harte welkom. 

Ook dit jaar weer een geslaagd evenement.  Mede We wonen samen in een appartementencomplex 

door de flinke opkomst van enthousiaste bewoners. en het is daarmee een gezamenlijke verantwoor- 

Dag die in het teken stond van elkaar leren kennen delijkheid om het reilen en zeilen te regelen. 

en enige schoonmaakwerkzaamheden onder het  Ieders bijdrage, hoe klein of hoe groot, wordt zeer 

motto van niks moet, veel kan. op prijs gesteld en kan ontlastend werken voor de 

Hartelijk dank voor ieders bijdrage aan een  anderen die het nu doen. 

gezellige en productieve ochtend.    Zonder inzet van vrijwilligers zullen de kosten van 
 de maandelijkse bijdrage drastisch omhoog gaan. 

Verbouwingen en veranderingen Probeer u eens te beseffen hoeveel geld er wordt 

Het aanbrengen van veranderingen in of aan het bespaard door de werkzaamheden die worden 

gebouw waardoor het architectonisch uiterlijk  uitgevoerd door al die vrijwilligers wat niet door  

wordt aangetast zonder toestemming van de ALV   professionele bedrijven hoeft te worden uitgevoerd. 

en architect is niet toegestaan. Zeker in deze tijd waar de prijzen de pan uit rijzen. 

Ook het tijdelijk demonteren van delen, Wij kunnen jullie hulp hard gebruiken in de diverse 

eigenhandige werkzaamheden aan  commissies. 

balkonafscheidingen is uit den boze. Vrijwilligers worden niet betaald,  

Dit kan zeer gevaarlijke situaties veroorzaken.      niet omdat ze waardeloos zijn, 

          maar omdat ze onbetaalbaar zijn 

Glasvezel KPN Geef je vandaag nog op voor een vrijblijvend  

Er komen klachten van bewoners binnen over  gesprek wat jouw mogelijkheden zijn binnen de  

werkzaamheden van KPN aangaande het aansluiten Rokade om een bijdrage te leveren. 

van de appartementen, c.q. oplossen van storingen vve.derokade@gmail.com  

waarbij de medewerking nodig is van andere   
bewoners i.v.m. boven- of onderliggende  Mededelingenbord 

meterkasten. Wil je iets kwijt ? Iedere bewoner mag hiervoor de 

Het Bestuur en de Technische Commissie is hier  mededelingenborden gebruiken op voorwaarde,  

géén partij in.  dat dit geen beroepsmatige advertenties zijn. 

U dient dit zelf te regelen met KPN. De mededelingen moeten voorzien zijn van de 

 datum van plaatsing en mogen maximaal 5 dagen 

Gebruiksaanwijzing bijvullen CV-installatie blijven hangen 

Het bijvullen van de vloerverwarmingsinstallatie  

is een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Schoonmaak 

Bij vullen is noodzakelijk bij een druk van minder Heeft u vragen, opmerkingen of gegronde 

dan 1,2 Bar. Bijvullen tot een max van 2 Bar klachten over de schoonmaak en/of de glas- 

Instructie is te vinden op de Rokade website bewassing. Deze kunt u sturen naar: 

https://derokade.eu  schoonmaakcomm@gmail.com  

  




