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Beste medebewoners, 
 
APPELS  De appels zijn rijp! Op de bank bij het Trefcentrum staan weer bakken met appels 
waarvan u als bewoner een zakje mag meenemen. Met dank aan onze ‘boomgaardiers’ Ger 
Groenhuijzen en Wim Knaap. 
 
INGANG  In de week van 28 september zal een hoveniersbedrijf in opdracht van de gemeente 
Zeist het gras en onkruid bij de ingang verwijderen, de keien verwijderen en aarde aanbrengen. 
Kort daarna zal onze hovenier op dit stukje grond roosjes planten, zodat het er weer goed uitziet. 
Hennie Duenk zal dit perkje onderhouden, als vrijwilliger. Hiervoor wordt een zg. ‘sociaal contract’ 
opgesteld door de gemeente. 
 
NIEUWE BEWONERS  De heer Roger Saras gaat wonen op PR 38. Tineke Snel verhuist van PR 8 
naar PR 43. Per 1 december heeft mw. Marian Naerebout het woonrecht van PR 28 gekocht. Te 
koop staat nog PR 102. 
 
LANTAARNPAAL  De kap van een lantaarnpaal in de buurt van PR 86 is meegenomen door City Tec 
om hem te repareren. Tijdelijk zit er een andere kap op, de nieuwe zal terugkeren. 
 
GALERIJEN  Op de galerijen waar een nieuwe coating is aangebracht, zijn wat bobbels ontstaan. 
Deze zullen door het bedrijf ‘Betonbekleding’ worden hersteld en dit valt onder de garantie. 
 
BESTUUR  De Statuten schrijven voor dat bestuursleden voor drie jaar worden gekozen. Derhalve 
verlopen de termijn van de huidige bestuurders volgens onderstaand schema: 
 
Harry v.d. Zwet en Jannie Duenk: april 2021 

René Griffioen:   nov 2021 
Daphne van Houte:   april 2022 
Zeger de Jong:    nov 2022 
 

Voor de continuïteit van het bestuur is het belangrijk dat de vervanging van bestuursleden 
geleidelijk gebeurt, dus bij voorkeur niet meer dan één of twee tegelijk. Ook is het belangrijk dat 
geïnteresseerden in een bestuursfunctie zich ruim vóór een ALV bij het bestuur melden, zodat er 
gesprekken kunnen plaatsvinden. Voor alle regels betreffende het bestuur, zie de Statuten art. 18 
t/m 22. 
 

SPREEKUREN  vinden plaats op maandag om de twee weken, van 14 tot 15 uur. 
De eerstvolgende data zijn: 28 september, 12 en 26 oktober. 
 

met vriendelijke groeten, 
bestuur Park Rodichem 


