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geef Uw e-mailadres, naam & adres 

door en maak kans op 

gratis 12 flessen (van 75 cl.)  
heerlijk KASTEELBIER ! 

 

Beste inwoners en zielsverwanten van Groot-Oekene, 
 

Er gebeurt veel in Oekene, meer dan u denkt! Veel Oekenaars en sympathisanten vinden het evenwel jammer dat zij niet 
weten wat er gebeurt omdat zij simpelweg niet  geïnformeerd  worden. Anderzijds willen zowel privépersonen als  
verenigingen af en toe iets adverteren of afficheren dat iedere Oekenaar moet weten. 
Zo ook wil de vereniging ‘OekeneNV’ haar topconcerten en theateropvoeringen aankondigen. Vandaar het idee van haar 
dorpsgazetje ‘De LINK’, dat dan wel meteen ten dienste staat van IEDEREEN en àlle Oekense verenigingen!   
Wil u ’t gazetje ‘De LINK’ ontvangen, stuur dan Uw e-mailadres + naam & adres naar oekeneNV@live.be zodat u regelmatig 
geïnformeerd wordt over alles wat reilt en zeilt in Oekene.  
Voor wie geen e-mailadres heeft kunnen gedrukte versies van ‘De LINK’ toegestuurd worden per Post (zie keerzijde). 

Uw eigen verhaal, mededeling, foto’s e.d. kan u tevens kwijt via oekeneNV@live.be, per tel. of via gewone Post. 
Naast uw aankondigingen zal het niet ontbreken aan lokaal nieuws met sappige interviews en passende foto’s met 
verscheidenheid aan standpunten. Kortom, ‘De LINK’, een heus dorpsgazetje op maat van Oekene. 
Wie  zijn/haar  e-postadres,  naam  &  adres  doorstuurt  naar  oekeneNV@live.be  maakt  kans  op  een  GRATIS  krat met  
12  flessen  van  75 cl.  heerlijk  Kasteelbier t.w.v. 45 euro!  
Denk er aan dat alle gezinsleden, ook de kinderen graag geïnformeerd worden via hun e-postadres waarbij ook zij kans 
maken op een gepast cadeautje!  
Ook de mensen die geen e-postadres hebben en louter hun gewoon adres doorgeven maken kans op het cadeau.    
De loting gebeurt door een onschuldige kinderhand waar iedereen mag bij zijn.  
 

Medewerkers gevraagd: 
hebt U voeling met nieuwsgaring en Oekene, laat dan niet na U aan te melden als LINK-medewerker. 
 

Voor elkander, namens Collectief ‘OekeneNV’. 
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Dorpsgazetje 

- De LINK - 

? per POST of e-post ? 

 

U wilt op de hoogte blijven van Groot-Oekene en omliggende? 
U wilt een advertentie plaatsen? 
U hebt iets te vertellen of U wil ronduit Uw mening kwijt? 
U hebt ludieke of interessante foto’s? 
 
Dit kan straks allemaal via Uw dorpskrant ‘De LINK’ 
 
Stuur Uw e-mailadres, naam én adres naar oekeneNV@live.be en ’t dorpsgazetje De LINK wordt U regelmatig per  
e-mail toegestuurd. Interessant om meteen àlle e-mailadressen door te sturen van àlle gezinsleden!!  
 
Voor wie geen e-mailadres heeft kunnen gedrukte versies van De LINK per post toegestuurd worden door onderstaand 
aanvraagformulier ingevuld te versturen naar de LINK-redactie of af te geven in de buurtwinkel ‘Bij Anne-Mie’ nabij 
Oekene-Kerk.   
 
Uw eigen mededelingen, advertenties, foto’s,… kunt U tevens versturen ter publicatie naar onze redactie 
oekeneNV@live.be of per tel. of per gewone Post (zie gegevens onderaan). 
 
 
Ondergetekende, 
 

 Naam:……………………………………………………………………………………… 
 
 adres:……………………………………………………………………………………… 
 
 Tel. en/of GSM:………………………………………………………………………. 
 

Wenst ‘t dorpsgazetje De LINK per post te ontvangen.  
 

  Datum:……………………   Handtekening: ………………………………… 
 
 
Suggesties steeds welkom! 
 
 
 
Voor elkander, 
 
Collectief ‘OekeneNV’ 
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