
 
 
- Aan alle verenigingen en sympathisanten van Oekene - 
 
Vrienden, 
 
Het zal u maar overkomen.   
Als chauffeur was mijn neefje onlangs betrokken bij een weekendongeval ...  
   … net iets te veel gedronken ... mèt passagiers!  
Zij kwamen er gelukkig met de schrik en enkele schrammen van af. Hij zelf: wekenlang in een onwrikbare 
houding met gespalkte ledematen waarna een lange revalidatie zal volgen. De auto op de schroothoop. 
 
Waar was BOB? Iedereen weet dat de BOB-campagne helaas  veel weg heeft van destijdse zinloze 
pastorale donderpreken tegen voorhuwelijks-paren. Met de beste voornemens start men de wagen, naar 
een receptie, restaurant, een babyborrel, België-Brazilië, de Gardeboefeesten, ... Via sluipwegen tracht men 
de alcoholcontroles te verschalken, maar ooit loopt het mis met een goeie vriend/-in of familielid zoals 
mijn neefje. Complete levenslange gezinsdrama's, sociaal en financieel! 
 
VOORSTEL: een collectieve dorps-BOB - Drink en Bel 'De LINK'. 
Inmiddels kent iedereen 'De LINK': het lokaal huis-aan-huis vervoer op afroep. 
In zuidelijk Roeselare (Oekene, Vossemolen, Beitem en de Zilverberg) belt men rechtstreeks de lokale 
vrijwillige LINK-chauffeur (0474 – 714 114) die  de dorpelingen  met het LINK-minibusje (8+1)  thuis 
ophaalt om hen op en af naar hun bestemming te vervoeren. De LINK rijdt momenteel iedere weekdag van 
8:00 tot 18:00 u.. 14 vrijwillige chauffeurs garanderen dit dankbaar succes! 
 
Uitbreiding in 't weekend! ... Jij wordt onze vrijwillige LINK-chauffeur! 
de bedoeling is om het LINK-aanbod uit te breiden in en rond Oekene op zaterdagavond vanaf 17:00 tot 
minstens 03:00 u. in de ochtend. 
Stel dat wij een team hebben van 10 LINK-chauffeurs, dan hoeft een chauffeur hoogstens om de twee 
maanden 's zaterdags te rijden.  
 
Welkom op de info-vergadering: 
op vrijdag 27 juli 2018 om 20:00 u. in het Gardeboe-clublokaal 'De Platte Tube' Oekensestraat 171 Oekene. 
Er is een drankje en een hapje voorzien! 
Geef vooraf jouw naam op, ook van vrienden-geïnteresseerden die meekomen: olivier-joris@hotmail.com 
of 0475 23 98 01. 
 
Verzoek aan de lokale horeca & verenigingen: 
In het belang van de lokale horeca wordt hen gevraagd om chauffeurs te helpen rekruteren.  
Het zelfde verzoek aan de verenigingen om dit e-bericht door te sturen naar hun bestuur en leden. 
 
... alvast een interessante test om onze lokale solidariteit te testen!   
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'De LINK' 's zaterdags - praktisch 
Wie geïnteresseerd is woont best in Oekene of de nabije omgeving. Een rijbewijs B volstaat. 
Als vrijwilliger LINK-chauffeur heb je het LINK-minibusje aan jouw voordeur, eventueel vooraan jouw Oekens 
stamcafé (uiteraard met de belofte dat je geen alcohol consumeert. Trouwens zullen de uitbater 
en omstaanders er jouw op spreken gezien je een LINK-badge draagt).  
Het LINK-minibusje is eigendom van vzw Collectief 'De LINK'. 
De LINK-oproepen op het algemeen oproepnummer (0474 714 114) worden doorgeschakeld naar jouw 
persoonlijke GSM. 
Iedereen binnen Oekene en binnen een straal 10 km rond Oekene-Kerk kan beroep doen op De LINK. Dus is 
de startplaats en eindbestemming steeds Oekene. Wat niet kan is bv iemand vervoeren van Moorslede naar 
Ledegem. Wel vervoert ‘De LINK’ iemand heen en terug binnen Oekene, tevens vanuit Oeken naar bv Izegem 
of vanaf Izegem naar Oekene. 
De reiziger betaalt 2 euro opstapgeld + 0,40 euro per kilometer ongeacht het aantal inzittenden. De afstand 
vanaf de startplaats van de chauffeur tot aan de eindbestemming van de reiziger wordt 2 maal gerekend 
gezien de chauffeur moet terug keren. 
De vrijwillige LINK-chauffeur behoudt de fooi bovenop de gevraagde ritvergoeding. 
Er is een tracking-systeem aan boord van de minibus waarbij het afgelegde traject geregistreerd wordt. 
 
____________ 
 
'De LINK', 
een dienstbetoon van vzw Collectief 'De LINK' 
Contactpersoon: 
Joris OLIVIER 
0475 23 98 01 
www.oekeneNV.be  
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http://www.oekenenv.be/

