
                    

                   De LINK  

De LINK BOBt je 

Nieuwjaarscadeau   
 

Gratis vervoer ‘De LINK’ n.a.v. de jaarwende 2018 - 2019 
!!! DRINK & BEL ‘De LINK’ !!!  

0474 - 714 114 
 

 

Wie kan beroep doen op ‘De LINK’? 
iedere inwoner van ‘Groot-Oekene’ = Oekene en aanpalende straten 

(= gebied gelegen tussen E403, RijkswegN36, Moorseelsesteenweg 
en op Ledegem Roeselarestraat, Geuzesmissestr. & Knokstraat). 

 

Wanneer rijdt ‘De LINK’? 
‘De LINK’-minibus rijdt op 31 dec. vanaf 17u00 2018 tot 05u00 ‘s ochtends 1 jan. 2019. 

 

Procedure: 
• Reservatie: bel ‘De LINK’ op 0474 - 714 114. 
• Reserveren kan vanaf 30 dec. 2018 om 08u00 tot 05u00 ‘s ochtends 1 jan. 2019.  

   Tijdig reserveren per e-post  kan ook via oekeneNV@live.be. 
• ‘De LINK’ rijdt in een straal van 10,-km rond Oekene-kerk (10,-km volgens GPS). 

   Wat niet kan is bv iemand vervoeren van Moorslede naar Ledegem. 
   Wel vervoert ‘De LINK’ iemand heen en terug van Groot-Oekene naar bv Izegem.  

• Wie een heenreis boekt heeft voorrang op een terugreisreservatie. 

  Wie in de vooravond niet meekan met De LINK, wegens te druk, rijdt met zijn eigen wagen naar het feest.  

   Glaasje op na het feest? Laat Uw wagen staan, bel De LINK en De LINK brengt U naar huis. U spreekt af met  
   De LINK-chauffeur om ’s anderendaags Uw wagen terug op te halen met De LINK.  

• De LINK-chauffeur zal zo veel als mogelijk Uw wensen inlossen en vraagt om Uw flexibiliteit om iedereen te  
   kunnen bedienen. Heb begrip bij winters weer. 

 Heirkracht (ongeval, defect, weersomstandigheden, …) kan de LINK-service verstoren en zelfs doen stoppen. 

Vervangvervoer wordt helaas niet ingezet. Reizigers zijn dan op zichzelf aangewezen. 

• Drink & bel ‘De LINK! Nog een goeie veilige reis en prettige feesten vanwege vzw Gardeboefeesten! 
 

Zegge het voort aan verwanten, vrienden-kennissen en buren en vooral aan mensen,  

voornamelijk senioren, die geen computer hebben!  

 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

'De LINK' is een gratis dienstbetoon van vzw Collectief ‘De LINK’ in samenspraak met vzw Gardeboefeesten 

- info: www.oekeneNV.be (rubriek De LINK) & 0475 23 98 01 - 

http://www.oekenenv.be/

