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Beste medebewoners, 
 
ALV  Vanwege de corona-maatregelen was het niet mogelijk om in het afgelopen voorjaar een 
Algemene Ledenvergadering te houden. Nu staat de vakantie-periode voor de deur en wij hebben 
mede daarom besloten om ons nu te richten op de ALV in november 2020. Om u toch op de 
hoogte te houden van de financiële situatie van de vereniging, zult u in juli het concept van de 
Jaarrekening 2019 ontvangen. 
 
ACTIVITEITEN  Er zijn nog geen activiteiten in het Trefcentrum, wij hopen dat deze in september 
weer kunnen beginnen. Een uitzondering vormen de maandelijkse wandelingen, die zijn in juni 
weer van start gegaan. In principe op de vierde vrijdag van de maand. 
 
INGANG PARK  Het bestuur voert momenteel intensief overleg met een ‘manager openbare 
ruimte’ van de gemeente over een fraaie afwerking van de ingang, die past bij ons monumentale 
Park. Ambtelijke molens draaien traag, helaas, maar er gaat zeker nog iets gebeuren. 
 
SCHILDER  Zoals elk jaar, zal in de zomer een aantal huisjes en schuurtjes worden geschilderd. Een 
grote schilderbeurt krijgen de huisnummers PR 24 t/m 40, dit gebeurt vanaf maandag 27 juli en zal 
enkele weken duren. U krijgt bericht van de schilder wanneer uw huisje aan de beurt is. 
In dezelfde periode zal ook een aantal huisjes en schuurtjes worden bijgewerkt. Daarvoor hoeft u 
niet thuis te blijven. 
 
GROENBEHEER  Na een lange periode van droogte heeft het de afgelopen tijd weer regelmatig 
geregend. Dit heeft ervoor gezorgd dat het park inmiddels weer fris en zomers oogt. Vooral het 
gras is gelukkig goed hersteld. 
Wellicht zijn we als gevolg van de Corona-perikelen deze zomer meer in het park dan anders. 
Laten we dan om ons heen kijken en genieten van deze prachtige plek! 
 
SPREEKUUR   Er zal een spreekuur gehouden worden op maandag 6 juli van 14 tot 15 uur. 
Daarna is het vakantietijd, dan is het bestuur alleen bereikbaar voor dringende zaken per mail, 
telefoon (voice-mail) of briefje in de brievenbus van het Trefcentrum. U krijgt antwoord, maar 
onze reactie kan iets langer duren dan gewoonlijk. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
bestuur Park Rodichem 


