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Mindermobielenvervoer Link58 

 

Op deze foto zien we de plaats waar, tot voor kort, nog het 

klooster stond van de Zusters van Liefde die indertijd het 

aanpalende Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius te Ardooie 

hebben opgericht en er veel jaren werkten. Na verloop van tijd 

kwam het kloostergebouw leeg te staan en werd er gezocht 

naar een nieuwe bestemming voor deze locatie. 

Men kwam tot de vaststelling dat het klooster van de Ardooise 

Zusters van Liefde moeilijk kon gerenoveerd worden in functie 

van het doel dat men voor ogen had, namelijk een uitbreiding 

van het WZC met onder meer een nieuw dagcentrum ‘De Kim’ 

en een dienstencentrum ‘De Loods’. Vandaar de 

afbraakwerken en de keuze voor een nieuwbouw. Bovenop de 

gelijkvloerse verdieping waar ‘De Kim’ en ‘De Loods’ zich  op 

termijn zullen bevinden, komen in een latere fase nieuwe 

assistentiewoningen. Het nieuwe geheel zal verbonden 

worden met het bestaande WZC ‘Sint-Vincentius’ via een 

ruime centrale marktplaats waarrond zich onder meer het 

nieuwe bureel van Link58 zal bevinden en een vernieuwde 

cafetaria. Het wordt een energiezuinig en milieuvriendelijk 

gebouw met aan de achterzijde een tuin. 

Sinds de zomer werden, aan de overkant van de vzw Open 

Kring, mobiele kantoorunits geplaatst, namelijk op de vroegere 

bezoekersparking van het WZC langs de Kortrijksestraat. 

Daarin werden enkele burelen gevestigd zoals dat van Link58 

om jullie, ook de komende jaren tijdens de bouwwerken, 

steeds te kunnen blijven van dienst zijn. 

 

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 
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Rittenverdeling van Link58 volgens bestemming in 2020 

 

We rijden onder meer voor dagcentra ‘De Kim’ en ‘Noah’ en inloophuis ‘De Loods’. Link58 doet ook 

talrijke privéritten voor minder mobiele personen zoals jonge mensen met een beperking of 

zorgbehoevende senioren uit Ardooie, Koolskamp en omgeving. De meest gekozen bestemmingen 

zijn allerhande uitstappen in het kader van vrije tijd, op de tweede en derde plaats gevolgd door 

achtereenvolgens diensten en doktersconsultaties. Verder worden er met Link58 heel wat 

boodschappen gedaan en familiebezoeken afgelegd. Tot slot is er het woon-werk verkeer.  

Vrije tijd Diensten Dokter Boodschappen Familiebezoek Werk


