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Beste medebewoners, 
 
KERST EN NIEUWJAAR  De lichtjes in de vorm van een Kerstboom branden weer bij de ingang van 
het Park om aan te geven dat de feestdagen naderen. Tijd om gezellig bij elkaar te komen, maar 
helaas… Herinnert U zich nog de Nieuwjaarsborrels in het Trefcentrum? Hutjemutje bij elkaar met 
een hapje en een drankje, voor sommigen zelfs een kwestie van ademnood! In het zaaltje van 
Dinslo, waar we de laatste twee jaar bij elkaar kwamen, was het een stuk prettiger, maar ook dat 
is nu helaas niet verstandig. 
 

GALERIJEN  Wel doen wij ons best om te zorgen dat het Park er netjes bij ligt deze dagen. Nu zo’n 
beetje alle bladeren gevallen zijn, zullen de galerijen op 8 december een schoonmaakbeurt krijgen. 
 

NIET VOEREN !! Hoewel wij ook de dieren een goede Kerst toewensen, willen wij U toch dringend 
vragen om ze niet te voeren!!  Want op het voer komen ook muizen en ratten af. Wij hebben deze 
beesten recentelijk weer gevangen in de bakken die in het Park staan. Ze zijn niet alleen voor veel 
mensen storend, maar ook ondergraven ze de schuurtjes, wat tot hoge kosten van herstel zal 
leiden! 
 

WELKOM  aan de volgende nieuwe bewoners: binnenkort komt Mevrouw Naerebout wonen op 
PR 28 en de heer Wissink op PR 102.  
Te koop staan op dit moment de bovenwoningen PR 91 en PR 8, en de twee-onder-een-kap PR 72. 
 

ZIGGO  Het Park heeft een collectief contract voor kabel-tv bij Ziggo. Nieuwe bewoners die 
bijvoorbeeld internet ook via Ziggo willen nemen, ondervinden wel eens problemen omdat de 
helpdesk van Ziggo niet op de hoogte is van onze situatie. Vanaf heden hebben wij voor nieuwe 
bewoners een bestelformulier van Ziggo. Als ze dat gebruiken, zullen ze niet dubbel betalen. 
Als bestaande bewoners problemen ervaren, wordt aangeraden om te bellen met 088 1212 500 
en het contractnummer van het Park door te geven: 1453 7672. Dit betreft een contract met de 
afdeling “Groot Zakelijk”. 
 
RECES  Van 22 december tot 4 januari is het bestuur alleen bereikbaar voor spoedgevallen. Dit kan 
via mail, inspreken van de voice-mail of een briefje in de bus bij PR 42. 
 
De eerstvolgende SPREEKUREN zullen plaatsvinden op de maandagen 7 en 21 december van 14 
tot 15 uur. 
 

met vriendelijke groet,  
bestuur Park Rodichem 


