Elk seizoen een prach0ge plek om te wonen!

Nieuwsbrief juli 2021
Beste Ockenroders,
Wij hopen dat iedereen geniet van het zomerweer, van onze mooie wijk en van de vrijheid die we
naar verwach9ng meer en meer gaan krijgen.
Twee nieuwe bestuursleden
Op de jaarvergadering op 19 april jl. is Eduard Dame
teruggetreden als voorziAer. De ledenvergadering
heeB twee nieuwe bestuursleden benoemd. We
stellen ze hiernaast graag aan jullie voor.
Hanging baskets
Zoals jullie allemaal hebben gezien hangen intussen
een 12-tal bloembakken aan lantaarnpalen in de wijk.
Ze beginnen er al mooi vol uit te zien en ﬂeuren Ockenrode nog meer op.
Zomerfeest, 5 september, Save the date!
De ac9viteitencommissie is druk bezig met het organiseren van een evenement op zondagmiddag 5
september. We houden jullie op de hoogte.
Veilige en sociale wijk
Ockenrode heeB twee apps. De eerste is een preven9e-app die beperkt is tot het waarschuwen/
informeren van andere bewoners over veiligheid, criminaliteit en vermiste huisdieren. Een andere
app is in gebruik om algemene informa9e te delen, om hulp te vragen of iets anders. Beide apps gaan
via Telegram. Stuur een mail naar Regina (r.van.rijckevorsel@casema.nl). Als je haar je mobiele
telefoonnummer(s), je naam en huisadres stuurt, maakt ze je lid van de groep(en).
AED
Op ini9a9ef van de Bewonersvereniging hangt op Alexine Tinnepad 55 een AED. Deze is bestemd voor
bewoners en/of hun gasten in geval van acute hartproblemen.
ContribuDe
Bijna 2/3 van de inwoners is lid en je bent van harte welkom om mee te doen. De contribu9e
bedraagt € 25 per jaar. De contribu9e kan worden overgemaakt op: NL51 INGB 0006 9306 25,
t.n.v. Bewonersvereniging Ockenrode, onder vermelding van naam en adres.
E-mailadres
Wij krijgen heel graag jullie e-mailadres om jullie op de hoogte te houden van wat er speelt in de wijk.
Stuur je naam en emailadres naar bestuur@ockenrode.nl.
Wij wensen jullie een fantas9sch mooie zomer toe.
Bestuur Ockenrode

Every season a beau0ful place to live!
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Newsletter July 2021
Dear Ockenroders,
We hope everyone is enjoying the summer weather, our beau9ful neighborhood, and the freedom
we are slowly regaining.
Two new board members
At the annual mee9ng on April 19, Eduard Dame stepped
down as chairman. The members' mee9ng has consequently
appointed two new board members, whom we would like to
introduce with a photo herewith.
Hanging baskets
As you will have all seen, 12 baskets with ﬂowers are now
hanging from lampposts in Ockenrode, paid for thanks to the neighbourhood fund contribu9ons. We
hope you enjoy them as the ﬂowers are star9ng to bloom more and more, brightening up Ockenrode.
Summer party, September 5th, Save the date!
The ac9vi9es commiAee is organizing a summer party on Sunday 5 September in the aBernoon. We
will keep you posted.
Safe and social neighborhood
Ockenrode has two apps: a preven9on app to alert/inform other residents about safety, crime and
missing pets. Another app is to share general informa9on, ask for help or something else. Both apps
go through the Telegram app. Should you like to join the group(s), please send an email to Regina
(r.van.rijckevorsel@casema.nl) with your mobile phone number(s), your name and home address.
AED
Following an ini9a9ve from our Associa9on, an AED deﬁbrillator is located at Alexine Tinnepad 55.
This life saving device can be used for the residents and/or their guests in case of acute heart
problems.
ContribuDon
Thanks to all those who have sent us their contribu9ons. Almost 2/3 of the inhabitants are now
members. Should you like to join as well, the contribu9on is € 25 per year and can be transferred to:
NL51 INGB 0006 9306 25, aAn. Residents' associa9on Ockenrode, sta9ng name
address.
E-mail address
We would very much like to receive your email address to keep you informed of what is going on in
Ockenrode. Please send your name and email address to bestuur@ockenrode.nl.
We wish you a fantas9c summer.
The Ockenrode Board
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