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Beste medebewoners, 
 

ALV  Wij doen ons best om de Algemene Ledenvergadering in november te laten doorgaan. 
Vanwege de corona-regels willen wij de vergadering twee keer houden, met elke keer een groep 
van maximaal 30 mensen. Tussen beide bijeenkomsten moet de zaal vier uren luchten. Het kan 
niet op de gebruikelijke plek. Het plan is nu als volgt: Op donderdag 26 november voor een eerste 
groep om 9.30 uur en voor een tweede groep om 16.00 uur, in de Maria Christinakerk in Den 
Dolder. 
Er zal een flink aantal regels gelden, die worden in de convocatie vermeld. We willen nu alvast 
doorgeven dat er van elk huisje slechts één persoon mag komen (om het aantal aanwezigen te 
beperken). Verder kunnen er op de vergadering geen voorstellen worden ingediend. Wel kunt u 
van tevoren voorstellen indienen. Dat kan nu al. 
Bovenstaande mededelingen zijn allemaal onder voorbehoud. U krijgt t.z.t. een officiële 
convocatie. Als gevolg van corona-regels kan alles nog veranderen. Wij houden u op de hoogte. 
 
FUNCTIE-OMSCHRIJVINGEN  van de verschillende taken in het bestuur kunnen opgevraagd 
worden bij het bestuur. 
 
LUIKEN  Sinds enkele dagen worden veel luiken beschadigd, waarschijnlijk door spechten of 
eksters. Als dat bij u het geval is, verzoeken wij u om glimmende dingen aan de luiken te hangen, 
bijv. aluminiumfolie, om de vogels te verjagen en schade te voorkomen! 
 
SCHUURTJES  Net zoals de huisjes, zijn ook de schuurtjes al bijna 70 jaar oud. Wij hebben 
geconstateerd dat sommige in zeer slechte staat zijn. Door verzakking en wellicht ook door 
ondergraving door ratten, zijn aansluitingen tussen muren en deurposten los geraakt. Bij sommige 
schuurtjes zou binnen enige tijd een muur kunnen omvallen. Binnenkort zal een bedrijf komen 
kijken en graven bij de schuurtjes nrs. 14 en 18 om te zien wat de beste oplossing hiervoor is. 
 
KEIEN   Vanaf de bocht bij PR 32 tot de bosborder liggen langs de weg keien om te voorkomen dat 
er op het gras gereden wordt. Uit reacties blijkt dit echter toch geen fraaie oplossing te zijn. 
Daarom zullen de meeste keien worden weggehaald en langs de weg een border aangelegd met 
dezelfde beplanting als rechts naast het laatste stuk weg naar de uitgang van het park. 
 
SPROEI-SYSTEEM  Zoals u waarschijnlijk weet zijn tijdens droge periodes vrijwilligers in het Park 
bezig met sproeien (met water uit onze bron). Daarvoor zijn enkele jaren geleden leidingen 
aangelegd met op verschillende plekken tappunten. Niet het hele Park wordt hiermee bereikt, 
zodat er veel met haspels en slangen gesleept moet worden. Om het werk voor de vrijwilligers 
gemakkelijker en lichter te maken, zullen wij volgend jaar extra leidingen en tappunten laten 
aanleggen. Bij het vernieuwen van het asfalt is hiermee al rekening gehouden. 
 

SPREEKUREN  vinden plaats op 26 okt, 9 en 23 nov, steeds van 14-15 uur. 
met vriendelijke groeten, bestuur Park Rodichem 


