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Beste medebewoners, 
VIJVER  De laatste jaren is het in de zomer lang droog, warm en zonnig geweest. Dat heeft gezorgd 
voor veel alg in de vijver. Om de kwaliteit van het water te verbeteren zijn er door onze hovenier 
16 bakken met blauwe irissen en waterlelies in de vijver geplaatst. Ook wordt er een systeem 
aangelegd waarbij het water uit de vijver gepompt wordt, dan langs een UV lamp stroomt die de 
alg doodt, waarna het water schoon terugkomt in de vijver. Deze apparatuur wordt onzichtbaar 
tussen de begroeiing aan de overkant van de vijver geplaatst. Het is energiearm en maakt geen 
geluid. 
PARKZAKEN  We bedanken Wim Brinkhorst voor het opknappen van het beeldje van de ijsvogel 
dat aan de vijver staat. En we willen alle bewoners bedanken die alweer geruime tijd met name de 
rododendrons en de jonge aanplant besproeid hebben. 
 
BOUWCOMMISSIE  Het verheugt ons dat Jan Stoffelen is toegetreden tot de Bouwcommissie. 
Deze bestaat verder uit Wim Brinkhorst. De commissieleden ondersteunen en adviseren 
bestuurslid René Griffioen op het gebied van onderhoud van de huisjes en technische zaken. 
TEGELPAD  Het tegelpad langs PR 53 tot 56 zal opnieuw worden bestraat. 
 
NIET VOEREN !!  Al eerder is gevraagd om de vogels niet te voeren. Er zijn nog meer redenen bij 
gekomen om dit niet te doen. Namelijk: 
– De mezen moeten geen pindakaas eten maar processierupsen. 
– Bij het voer kunnen de mezen elkaar besmetten met een heersende mezenziekte. 
– Op het vogelvoer komen muizen en ratten af! 
VLIESJES  Momenteel vallen heel veel vliesjes uit de bomen. Deze zijn afkomstig van de nieuwe 
blaadjes. Ze komen ook op de galerijen terecht en kunnen de afvoeren verstoppen. We kunnen 
niet elke week het schoonmaakbedrijf laten komen, daarom vragen we aan bewoners van 
bovenwoningen om af en toe zelf even te vegen, zodat de afvoeren niet verstopt raken. Na de 
periode van de jonge blaadjes zal B.S. de galerijen een schoonmaakbeurt geven. 
 

GROENAFVAL  Rondom het Park staan gft-bakken voor groente-, fruit- en tuinafval. Het komt voor 
dat hier ook plastic in zit, en in dat geval wordt zo’n bak niet geleegd. Zelfs een plastic zakje om 
het groenafval heen, kan reden zijn dat de bak niet wordt geleegd. Verzoek dus om het gft-afval in 
de bak te gooien zonder iets er omheen. 
Verder zoeken wij een vrijwillig(st)er die eens in de 2 weken op dinsdagmiddag wil kijken of de 
groenbakken langs de Hobbemalaan op de juiste wijze langs de weg staan om geleegd te worden. 
Meer informatie hierover bij het bestuur. 
 

NIEUWE TELEFOONLIJST  In de zomer zal de Telefoonlijst worden vernieuwd. We verzoeken om 
alle wijzigingen in uw gegevens (telefoon, mail, nummers van schuurtje en parkeerplaats) voor 1 
juli door te geven aan het bestuur. 
CRISIS  Er is versoepeling, maar de crisis is nog niet voorbij. Het blijft afwachten wanneer er weer 
spreekuren, activiteiten en een ledenvergadering gehouden kunnen worden. Wij wensen alle 
bewoners veel sterkte toe!       Bestuur Park Rodichem 


