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Beste medebewoners, 
 
HELAAS  kunnen alle activiteiten in het trefcentrum, dus ook de spreekuren, voorlopig niet 
doorgaan. U zult wel begrijpen waarom. Ook hebben wij besloten om de Algemene 
Ledenvergadering, gepland voor 16 april, uit te stellen. Het is niet verantwoord om met veel 
mensen bij elkaar te gaan zitten. Alleen het wandelen op 20 maart gaat wel door. 
 

LANTAARNPALEN  Er is ook goed nieuws: de nieuwe lantaarnpalen zijn geplaatst. Wij hebben 
verschillende positieve reacties gekregen. De palen zullen nog geschilderd worden. 
 

BEUK  Op het moment dat ik dit schrijf is de firma Copijn bezig met het verwijderen van dode 
takken, begeleiding-snoei aan jonge bomen, het inspecteren van spechtengaten, het verwijderen 
van de dode top uit een spar en er is in een hoge beuk een zogenaamd ‘anker’ geplaatst. Dit 
verbindt boven in de boom twee dikke takken, om te voorkomen dat de hele boom in tweeën 
splijt (okselvorming), waarbij de helft naar beneden zou komen. 
Ook zijn er drie bomen gekapt en een nieuwe beuk geplant. Omdat er een grote beuk verwijderd 
is, was het nodig een gedeelte van de stam van een andere beuk in de pakken, dit om 
zonneschade te voorkomen. 
 
VOEGEN  Onderzoek heeft uitgewezen dat enkele knelpunten wat betreft vochtoverlast in 
woningen, veroorzaakt worden door slechte voegen. Het gaat om de laag tussen de bakstenen van 
de muren. Het buitenste stukje van die laag heet de voeg. Wij hebben advies gevraagd aan een ter 
zake kundig bureau, en vervolgens besloten om bij enkele woningen een proef te doen. De voegen 
worden daar vernieuwd en daarna geïmpregneerd. 
 

INGANG  Wij blijven in overleg met de wijkmanager over de ingang van het Park. Men heeft ons 
nu beloofd dat het in april zal worden afgemaakt. 
 

EIKENPROCESSIERUPS  Er zijn onlangs veel nieuwe nestkastjes voor mezen opgehangen in het 
Park. Deze vogeltjes hebben als taak om zoveel mogelijk rupsen op te eten. Tevens hebben wij 
met het bedrijf Ro-Insect bekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de rupsen te 
bestrijden. 
 

WANDELAARS  Vanuit De Horst kwam het verzoek of zij met hun bewoners in rolstoelen door ons 
Park mogen wandelen. Wij hebben hierin toegestemd. Dus het kan zijn dat u hen (te zijner tijd) op 
een woensdag tegenkomt. 
 

Verder wensen wij u veel sterkte in deze ongewone tijden. Veel dingen kunnen tijdelijk niet. Maar 
misschien zijn er dingen waar u nooit aan toe kwam, en die nu juist wel kunnen? 
Probeer er een positieve draai aan te geven! 
 

met vriendelijke groet, bestuur Park Rodichem 


