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Laten we samen de Rokade netjes houden!  
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Burendag 2022 Kitten glaslatten balkons Witte zijde Toren 

De aanmeldingen voor burendag druppelen binnen Van 19-09-2022 t/m circa 27-09-2022 worden er 

maar er mogen er zeker nog wel wat bij. werkzaamheden uitgevoerd aan de balkons in de 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd ;-) toren alleen aan de Witte Zijde van de Rokade. 

Zaterdag 24-9-2022 Al deze bewoners hebben inmiddels een brief gehad 

De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. met een datum en tijdsblok. 

Schrijf je in, d.m.v. de flyer,deze is ook te vinden  Het verzoek om die datum met tijdsblok te  

op:             www.derokade.nl  bevestigen, mailen naar vve-beheer@vestia.nl 
 Deze werkzaamheden zijn niet vrijblijvend maar  

Schilderwerkzaamheden zijn verplicht i.v.m. de veiligheid! 

Van 19-09-2022 t/m circa 14-10-2022 zullen er Wanneer u op genoemde datum en/of tijdsblok niet  

schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd aan  thuis kunt zijn kunt u wellicht uw sleutel afgeven 

de wanden in alle entrees op BG en -1. bij de buren. U kunt ook uw sleutel afgeven aan een  

U zult in deze periode enige overlast kunnen  van de vrijwilligers van de Technische Commissie. 

ervaren. Het bestuur doet dan ook een dringend beroep 

 op uw medewerking. 

Vrijwilligers voor piketdienst t.b.v. de BMI  U dient volgens het huishoudelijk reglement H 4.4 

Ondanks deze oproep in de nieuwsbrief van Juli, toegang te verlenen voor deze werkzaamheden. 

heeft nog niemand zich aangemeld.  

We willen het aantal vrijwilligers graag uitbreiden  Vrijwilligers 

om de belasting op de huidige groep te verminderen Zonder inzet van vrijwilligers zullen de kosten van 

en daarvoor hebben we jouw hulp hard nodig! de maandelijkse bijdrage drastisch omhoog gaan. 

Uiteraard krijg je hiervoor een passende instructie. Probeer u even te beseffen hoeveel geld er  

Je wordt niet in het diepe gegooid en je wordt goed bespaard wordt door de werkzaamheden die worden 

begeleidt! uitgevoerd door al die vrijwilligers wat niet door  

Wil jij ook je bijdrage leveren voor de veiligheid  professionele bedrijven hoeft te worden uitgevoerd. 

van onze bewoners of wil je eerst meer informatie           Vrijwilligers worden niet betaald,  

meld je dan aan op: vve.derokade@gmail.com           niet omdat ze waardeloos zijn, 

                            maar omdat ze onbetaalbaar zijn ;-) 

Onkruidgroei parkeerplaatsen   
Elke bewoner is verplicht om de eigen parkeer- Naderende herfst 

plaats schoon en onkruidvrij te houden, ook al  In september treedt de herfst weer aan. 

bezit u geen auto of staat de auto aan de voorzijde   Houdt u er rekening mee, om storm en wind 

geparkeerd. gevoelige spullen zoals bijv. bloembakken,  

Mocht u het niet kunnen of willen doen dan zijn de kussens, tuinmeubelen binnen te halen en/of  

vrijwilligers van de Technische Commissie die dit Goed vast te zetten. 

tegen betaling van € 10,00 per keer voor u  Dit zodat er geen schade kan ontstaan door dit 

kunnen doen. soort rondvliegende spullen. 

Bankrekeningnummer van de T.C. Wellicht ten overvloede, plantenbakken mogen  

NL40INGB0007632521  o.v.v. uw huisnummer. ook nooit over de balkonrand hangen. 

  




