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Roeselare/Ardooie, 10 december 2021 

Vincenthove Roeselare en Open Kring Ardooie 

vormen samen BEN Woonzorgnetwerk 

 

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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Vincenthove Roeselare en Open Kring Ardooie  

vormen samen BEN Woonzorgnetwerk 

 

Het Woonzorgnetwerk Vincenthove uit Roeselare en Open Kring vzw uit Ardooie beslisten in 2019 tot 

een verregaande samenwerking. Beide organisaties hebben een lange traditie in de ouderenzorg en 

hebben elk op eigen kracht een netwerk van diensten uitgebouwd. De samenwerking leidt vandaag 

tot een fusie. Aanleiding voor de organisatie om op zoek te gaan naar een nieuwe naam. Er werd van 

deze denkoefening gebruik gemaakt om ook de huisstijl te restylen én de kernwaarden te 

herdefiniëren. 

 

BEN Woonzorgnetwerk is de nieuwe naam. De keuze voor BEN komt voort uit de belangrijkste 

kernwaarde van het woonzorgnetwerk: eigenheid. Ieders eigenheid staat centraal bij BEN. BEN staat 

voor zijn wie je écht bent. Je authentieke zelf. BEN maakt duidelijk dat de bewoners ertoe doen. Dat 

de medewerkers hen zien voor wie ze zijn. En zo moet het zijn. 

 

“We zijn er rotsvast van overtuigd dat deze nieuwe stap ons versterkt  

en meer dan ooit ons warm DNA blootlegt. Ons woonzorgnetwerk verwelkomt iedereen.” 

 

Zowel voor de bewoners als voor de medewerkers en vrijwilligers werd een boekje uitgewerkt waarin 

het engagement nogmaals benadrukt wordt om te handelen en te leven volgens de BEN-

kernwaarden: 

 

EIGENHEID 
Je authentieke zelf is je 
beste zelf. 
 

VERNIEUWEN 
Streven naar het beste. 

HUISELIJKHEID 
Gemoedelijkheid en 
gezelligheid troef. 

GOESTING 
Graag doen wat je doet. 

RESPECT 
Een onmisbare 
basishouding. 

VRIENDELIJKHEID 
Een oprechte glimlach doet 
wonderen. 

  

De nieuwe baseline “BEN, je mag er zijn” benadrukt bovendien de ‘eigenheid’ als belangrijkste 

kernwaarde. 


