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Mindermobielenvervoer Link58 

Covid Safe Ticket 

Het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST, of de zogenaamde 

coronapas) wordt uitgebreid in Vlaanderen. Het CST zal vanaf 

1 november verplicht zijn in de horeca en in fitnesscentra. In 

Brussel en Wallonië was dat al het geval, nu zal Vlaanderen 

dus volgen. 

Hieronder wat hulp om ook voor jullie een coronapas aan te 

vragen, zodanig dat ook jullie nog kunnen genieten van een 

hapje en een drankje op café of restaurant. 

 

Optie 1: 

 

U of uw familie surft naar één van de twee onderstaande 

websites en de persoon aanmelden via een kaartlezen en de 

identiteitskaart van de persoon. U hebt hiervoor ook de pin-

code nodig van de identiteitskaart. Indien u deze niet meer 

hebt, kan u deze aanvragen bij het gemeentehuis. 

 

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

 

https://mijngezondheid.belgie.be  

 

Optie 2: 

 

Als u de pin-code van uw identiteitskaart niet kent, of geen 

smartphone hebt, wat bij veel oudere mensen het geval is, 

kan u ook een papieren versie aanvragen: 

 

U kan 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. Wij 

staan bijvoorbeeld tot uw dienst 

voor boodschappen of voor een 

doktersconsultatie of voor een 

familiebezoek, enz. 

We richten ons tot inwoners van 

Ardooie, Koolskamp en omgeving.  

We rijden elke dag behalve op 

zon- en feestdagen, zowel  zittend 

als rolwagenvervoer. We doen ook 

vervoer voor onder meer 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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Link58 vzw en Open Kring vzw 
 

Velen hebben het wat moeilijker om zich te verplaatsen 

door hoge leeftijd of beperkingen. Link58 biedt daarom 

een oplossing op maat en vervoert met aangepaste 

voertuigen zowel jonge mensen met een beperking als 

zorgbehoevende senioren. 

Link58 vzw ondersteunt sinds mei 2009 Open Kring vzw. 

Vandaar dat Link58 rijdt voor WZC ‘Sint-Vincentius’, centrum voor dagverzorging ‘De Kim’ en de 

assistentiewoningen ‘Hof Ter Linden’. Deze bijzondere historiek zorgt dat Link58 goed aanvoelt hoe 

de doelgroep veilig kan vervoerd én begeleid worden. Zo kan je met Link58 ook talrijke privéritten 

doen bijvoorbeeld boodschappen, een doktersconsultatie, familiebezoek, enz. Link58 richt zich tot 

inwoners van Ardooie, Koolskamp en randgemeenten. Link58 rijdt elke dag behalve op zon- en 

feestdagen, zowel zittend als rolwagenvervoer. Er is steeds overleg mogelijk om buiten de normale 

werkuren van 8u tot 18u te helpen. Onze ‘Link’ staat voor de verbondenheid met zij die behoefte 

hebben aan meer mobiliteit uit noodzaak of om er even tussenuit te zijn. 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. Indien nodig adviseert Link58 tevens bij de 

aanvraagprocedure voor de dienstencheques. Voor meer inlichtingen en 

reservatie kan u terecht op het nummer 051 74 02 67 of via de website  

www.link58.be 

  

Waardennamiddag Open Kring en Vincenthove 

Op 1 januari 2022 worden woonzorgnetwerk Vincenthove vzw (Roeselare) en Open Kring vzw 

(Ardooie) één organisatie. In september kwamen de medewerkers van beide organisaties samen om 

na te denken over de waarden die belangrijk zijn in beide organisaties. Tijdens een interessante 

uitwisseling werden mooie verhalen uit beide organisaties gedeeld. Uit deze namiddag bleek dat er 

heel wat gedeelde waarden zijn in Vincenthove en Open Kring. Beide organisaties vinden 

vriendelijkheid en respect heel belangrijk, willen dat de bewoners en bezoekers en de medewerkers 

kunnen zijn wie ze echt zijn en verwachten dat medewerkers met goesting en enthousiasme komen 

werken. In oktober kregen ook de bewoners en de familieleden en bezoekers van De Kim de kans om 

hun mening te zeggen. Aan de hand van getuigenissen van bewoners, familie en kim-bezoekers 

konden momenten van klein geluk vastgelegd worden. Bewoners en bezoekers vinden het vooral 

belangrijk dat ze nog van betekenis kunnen zijn en erkenning krijgen voor wie ze zijn. Ze hechten veel 

belang aan verbondenheid met andere bewoners. Ze wensen vooral dat het gewone leven zoveel als 

mogelijk kan doorgaan, bijvoorbeeld door zelf keuzes te mogen maken rond maaltijden, activiteiten, 

zorg… Een werkgroep zal met deze resultaten verder aan 

de slag gaan om een nieuwe visie en missie uit te schrijven 

voor de nieuwe organisatie. Ook zal er uit deze waarden 

een passende nieuwe naam gezocht worden. Wij 

communiceren deze graag in december aan jullie allemaal. 

http://www.link58.be/

