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Mindermobielenvervoer Link58 

Hier komt bureel Link58 in de toekomst 

 

Prettig eindejaar 
Het team van Link58 wenst u een zalig kerstfeest, een prettig 

eindejaar en een gelukkig nieuwjaar. Samen met u hopen we op 

een voorspoedig en gezond 2022 waarbij we covid-19 steeds 

beter onder controle krijgen … 

Covid Safe Ticket 
Via deze websites kan u het CST of de zogenaamde coronapas 

aanvragen. U moet zich aanmelden via een kaartlezen en de 

identiteitskaart van de persoon. U hebt hiervoor ook de pincode 

van de identiteitskaart nodig. Indien u deze code niet meer hebt, 

kan u deze aanvragen bij het gemeentehuis. 

https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel 

https://mijngezondheid.belgie.be 

U kan ook een papieren versie van uw vaccinatiecertificaat 

aanvragen met uw rijksregisternummer via een helpdesk van de 

Vlaamse overheid op het nummer 078/78 78 50 (bereikbaar van 

9u tot 19u op weekdagen). U ontvangt het certificaat dan enkele 

dagen later per post. 

 

Beste klant, 

Wij vervoeren met onze 

aangepaste voertuigen zowel 

jonge mensen met een beperking 

als zorgbehoevende senioren uit 

Ardooie, Koolskamp en omgeving. 

Wij helpen u  met boodschappen , 

doktersconsultaties, familie- of 

vriendenbezoek, enz.   

We rijden elke dag behalve op 

zon- en feestdagen, zowel zittend 

als rolwagenvervoer. We steunen 

Open Kring vzw met vervoer voor 

WZC Sint-Vincentius, dagcentrum 

‘De Kim’, inloophuis ‘De Loods’ en 

de assistentiewoningen ‘Hof Ter 

Linden’. Mits overleg helpen we 

eventueel buiten de normale 

werkuren van 8u tot 18u. 

Onze ‘Link’ staat voor de 

verbondenheid met zij die 

behoefte hebben aan meer 

mobiliteit. Onze chauffeurs 

hebben een sociale contactsleutel 

om mensen bewegingsvrijheid te 

schenken! ‘58’ verwijst naar het 

huisnummer. Het vervoer wordt 

betaald met dienstencheques 

(verplaatsingstijd) en er wordt 

bijkomend 0,50 euro per 

kilometer aangerekend.  

Vzw Link 58 

Kortrijksestraat 58 

8850 Ardooie 

051 74 02 67 

post@link58.be 

www.link58.be  
 

Zit je met een vraag? 

Aarzel dan niet om ons te 

contacteren!  

 

Link-58-Flash 

https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel
https://mijngezondheid.belgie.be/
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Klooster maakt plaats voor veelzijdig project

Het klooster van de Zusters van Liefde, in het 

verlengde van het Woonzorgcentrum Sint-Vincentius 

in de Kortrijksestraat, werd onlangs afgebroken en 

maakt plaats voor een gloednieuw dienstencentrum. 

De bouwplannen zijn klaar en de weg naar een nieuwe 

uitbreiding van het WZC ligt open. 

Directeur Renaat Lemey stelt samen met zijn bouwteam ons het vernieuwende project voor. “In de 

plaats van het huidige klooster van de Zusters van Liefde komt het lokale dienstencentrum De Loods, 

het centrum voor dagverzorging De Kim dat zich nu in een vleugel van ons WZC bevindt, een ruimte 

voor Link58 die instaat voor het vervoer van mindermobiele mensen en een centraal marktplein met 

een brasserie en ontmoetingsruimtes. Hier zullen ook 19 assistentiewoningen worden neergepoot”. 

 “De architect en enkele medewerkers van ons WZC hebben samen met verschillende experten al hun 

kennis samengelegd om van dit project een modern, eigentijds en efficiënt complex te maken. Het 

nieuwe gebouw zal aanleunen bij het huidige 

woonzorgcentrum en aan de voorkant zal de nieuwe 

ruimte voor Link58 gevestigd zijn. Ook de kiné krijgt 

hier een plaats met een afzonderlijke doorgang. Dit kan 

ons in de toekomst toelaten, mensen uit de omgeving 

van dienst te zijn. Het lokale dienstencentrum krijgt er 

ook een centrale plaats. Achteraan voorzien we het 

centrum voor dagverzorging met veel lichtinval en 

grote vensters die uitgeven op de tuin”.  

Open markt  

Een opvallende nieuwigheid is te verwachten bij het 

betreden van het nieuwe gebouw. Er komt een open overdekte marktplaats die een belangrijke 

ontmoetingsplaats wordt voor de buurt, families, cliënten, vrijwilligers en alle werkingen van Open 

Kring. “Er komt op de marktplaats een dorpsrestaurant dat door onze eigen keuken zal worden 

bediend. Deze keuken zal dagelijks service verlenen. Nu al geven we daar met de succesvolle projecten 

‘Samen Eten’ en ‘Samen Tafelen’ een aanzet toe in De Loods”.  

Op de eerste en tweede verdieping komen 19 assistentiewoningen. “Het zal hier een circulair en 

milieuvriendelijk gebouw worden. Er wordt maximaal gewerkt met herbruikbare materialen en geen 

klassieke airco bijvoorbeeld maar een ondergronds geplaatste waterpomp voor warmte in de winter 

en aangename koeling in de zomer. Er wordt ook een groendak geïnstalleerd”.  

De timing? Als alles meezit zal de ruwbouw van het gelijkvloers en de verdiepingen klaar zijn in de loop 

van 2022. Daarna begint de afwerking. De huidige assistentiewoningen blijven. Dit is het Hof ter Linden 

in de Cardijnlaan. Pas in 2030 zullen deze assistentieflats een andere bestemming krijgen. Al 

naargelang de maatschappelijke behoefte kunnen ze de bestemming dan invullen. Het gebouw van de 

Loods, de voormalige dokterswoning in de Kortrijksestraat, blijft behouden. Wat de bestemming 

wordt, ligt nog niet vast. Maar de directeur denkt samen met zijn team aan vernieuwende vormen van 

wonen.  


