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Beste medebewoners, 
 
 
MEZEN  De nieuwe nestkastjes voor mezen worden goed gebruikt. Wellicht daardoor valt het tot 
nu toe mee met de eikenprocessierupsen. 
 
KRUIDENBAKKEN  In de tuin achter het Trefcentrum staan kruidenbakken. U mag van deze 
kruiden plukken naar behoefte. 
 
FINANCIËN  Er kan voorlopig nog geen Ledenvergadering worden gehouden. Om u toch op de 
hoogte te houden van de financiën van de Vereniging zal, na controle door de Kascommissie, het 
concept van de Jaarrekening 2019 onder de leden verspreid worden. 
 
PAS OP !  Reageer niet op oproepen in uw mailbox of anderszins waarin gevraagd wordt om geld 
over te maken of uw pincode in te vullen. Dit zijn trucs van oplichters! 
 

NIEUWE TELEFOONLIJST  In de zomer zal de Telefoonlijst worden vernieuwd. We verzoeken om 
wijzigingen in uw telefoonnummer, mail-adres, nummer van schuurtje of parkeerplaats voor 1 juli 
door te geven aan het bestuur. 
 

SPROEIEN  Wij hebben een droge periode achter ons en de kans bestaat dat ook de zomer droog 
wordt. Vrijwilligers van het Park zorgen er dan voor dat bomen en struiken worden besproeid met 
water uit een bron die zich in het Park bevindt. Dit is dus geen kraanwater en het kost ons niets. 
Bij warm en droog weer kan het sproeien het beste ‘s nachts gebeuren, omdat er dan minder 
water verdampt. Vriendelijk verzoeken wij u om de kranen niet uit te zetten! Het is misschien een 
keertje hoorbaar vanuit uw slaapkamer, maar de sproeiers worden elke dag verplaatst. Wij vragen 
u om begrip, we doen het niet voor niks! 
 
PARKEREN BEZOEKERS  Wij vragen u dringend om uw bezoek te laten parkeren op een 
aangegeven bezoekersplaats, of waar het nummerbordje is omgekeerd, of langs de lanen aan de 
randen van het Park. Op de genoemde plekken binnen het Park graag maximaal een dagdeel. 
 
SPREEKUREN  Wij willen weer beginnen met spreekuren, met enkele corona-maatregelen. 
En wel op de maandagen 22 juni en 6 juli van 14 tot 15 uur. 
 
 
bestuur Park Rodichem 


