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Nu zeker met de jaarwende wordt het cordon sanitair rond beschonken chauffeurs drastisch 

aangehaald. Met een GSM-berichtje vrienden waarschuwen voor een alcoholsperactie helpt niet meer 

omdat mobile brigades nu ook de populaire sluipwegen controleren. Terecht! Echter hoeven sociale 

gebruiken en de horeca daaronder niet te lijden. BOB kan inderdaad soelaas brengen. Maar de BOB-

campagne is soms zoveel als het celibaat prediken want iedereen weet het dat het voor BOB verleidelijk 

koorddansen is om niet toe te geven aan een pekelzonde, zij het slechts twee pintjes. En wat met de 

meeste chauffeurs die een solo-stapje riskeren zonder BOB?   

Collectieve Dorps-BOB - Drink & Bel De LINK 

Vandaar dat men in ons landelijk Oekene consequent voor een collectieve Dorps-BOB kiest onder de 

motiverende leuze 'Drink & Bel De LINK'.  

Trouwens is het LINK-minibusje in Oekene al langer bekend in het straatbeeld als lokaal collectief huis-aan-

huis vervoer op afroep, dit als pendeldienst tussen woonst en bushalte, als boodschappendienst en 

nu temeer als eindejaars-BOB. Ook thuisvierende ouders zijn maar al te blij omdat ze zelf onbekommerd 

verder kunnen toasten en 's nachts hun fuivende kroost niet hoeven op te halen want De LINK doet dit 

veilig in hun plaats. Het LINK-dienstbetoon kan gratis omdat de organisatie kan rekenen op onbezoldigde 

vrijwillige LINK-chauffeurs. De fooien dekken de brandstofkost. Andere kosten worden opgehoest via 

sponsoring en concertinkomsten. 

Origineel nieuwjaarscadeau 

Hoe het precies in zijn werking gaat: klik op http://oekenenv.wordpress.com/de-link/nieuwjaarscadeau/ 

De voorbije jaren kende De LINK een dermate stijgend succes zodat de chauffeur de oproepen amper kon 

noteren. Vandaar dat de vele reservaties dit jaar verwerkt worden via een vrijwillige dispatcher die de 

LINK-chauffeur verder begeleidt.       

Dit gratis nieuwjaarscadeau is een initiatief van vzw Collectief 'De LINK'. 

'Drink & Bel De LINK - 0474 714 114' - info: www.oekeneNV.be  

  
LINK-chauffeurs welkom 
Het is de bedoeling om onze collectieve dorps-BOB ieder weekend in te zetten om weekendongevallen te 
voorkomen want ondermeer onze jeugd is ons dierbaar. 
Vandaar de oproep opdat vrijwillige LINK-chauffeurs zich aansluiten bij ons korps... en verdien een mooie 
fooi!  
Voorwaarden & info: http://oekenenv.wordpress.com/de-link/word-linkchauffeur/  
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De LINK overleeft met concertinkomsten! 

Steun De LINK en geniet meteen van een top-kerstconcert  

zond. 28 dec. 2014 - 20:30 u. - Oekene-kerk 

koor en een orkest met wereldfaam! 

Totale bezetting: 40 uitvoerders 

 

 
  
INFO & TICKET-RESERVATIE 
klik op www.oekeneNV.be (alle info op intropagina van de webstek). 
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