
 
 
Beste OKA leden, 
 
Wij vinden het van belang dat onze activiteiten zoveel mogelijk doorgaan en blijven ontmoetingen 
tussen leden initiëren. Uiteraard houden wij ons aan de maatregelen die er op dat moment gelden 
en kijken er naar uit jullie weer te ontmoeten op 5 oktober a.s.  

 
UITNODIGING OKA Inhouse 

SAVE PLASTICS 
 
Op 5 oktober is het zo ver, dan wordt de Save Home 
officieel geopend en jullie krijgen als eerste de kans 
om rondgeleid te worden. Initiatiefnemers Bram en 
Marlous wonen met hun twee zoons in de “Tesla 
onder de huizen.” Met plastic recyclingbedrijf Save 
Plastics (beste Arnhemse onderneming van 2019) 
hebben ze hun droom waargemaakt: een 
architectonische en verplaatsbare woning die niks 
inboet op luxe en comfort, gemaakt van lokaal 
geproduceerd afvalplastic. Peters: “Waarom zou je al 
die grondstoffen importeren als je ze ook in je 
plasticbak hebt zitten.?” 

 
 

 

 
Bij de Save Home wordt een open tent geplaatst (wel een dak) met max. 50 zitplaatsen op 1½ meter. 
Na afloop is er een netwerkmoment met een aangeklede borrel in de tent. 
 
Programma 
17.00 – 17.15 uur Inloop 1e groep 
17.15 – 17.40 uur Bestuursmededelingen voorzitter OKA 
   Presentatie over de Save Home door Marlous Bordes en Bram Peters 
17.40 – 18.00 uur Rondleiding  
18.00 – 18.30 uur Netwerkmoment in de tent 
18.45 – 19.00 uur Inloop 2e groep 
19.00 – 20.15 uur herhaling programma 1 
 
Toelichting op het programma: 

 In verband met de coronamaatregelen is het van belang dat je op tijd aanwezig bent. 
 Wij verzoeken je bij binnenkomst je handen te desinfecteren. 
 Het kan fris zijn begin oktober, dus pas je kleding hierop aan. 
 Bij klachten blijf je thuis. 
 Er worden foto’s gemaakt. Indien bezwaren graag een bericht.  

 
Aanmelden: 
Wij ontvangen graag je aanmelding uiterlijk 1 oktober via de website of door een mail te sturen naar 
aanmelden@oka.nl. Geef hierbij duidelijk aan voor welk tijdslot je inschrijft.  
 
Parkeren: 
Je kunt parkeren aan de Klingelbeekseweg 29 te Oosterbeek. Wij verzoeken je de aanwijzingen van 
de parkeerwachters te volgen.  
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