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Mindermobielenvervoer Link58 

 
Dankjewel Karel 
 

Karel geeft na ruim tien jaar de fakkel door aan iemand 

anders die voortaan de taak van dienstverantwoordelijke op 

zich zal nemen. Karel gaat een nieuwe uitdaging tegemoet 

maar is trots op de realisaties van zijn team. Hij bedankt ook 

de talrijke klanten en de directie voor het jarenlange 

vertrouwen. We blijven jullie informeren en vervoeren.  

 

Feest: 10 jaar Link58 in 2019 
 

 
(Bron: KW ARDOOIE vrijdag 13/09/2019) 

 

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 

  

 

 

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. ‘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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Karel werd in 2020 Krak van de gemeente Ardooie 
 

 
 
"Toen men mij meldde dat ik tot de vijf genomineerden hoorde voor de titel van Krak van de 
gemeente, had ik geen al te hoge verwachtingen. Ik ben vooreerst geen echte Ardooienaar, 
maar werk er wel dagelijks. Bovendien is het publiek waar ik in de gemeente mee te maken 
heb niet het publiek dat dagelijks vertrouwd is met de computer." Maar de olympische 
gedachte dat deelnemen belangrijker is dan winnen zegevierde en we mochten Karel in de 
lijst van de vijf genomineerden opnemen. "Ik deed het niet voor mij persoonlijk, maar uit 
respect voor de medewerkers van onze dienst." 
 
Het is teamwerk 
Het succesverhaal van Link 58 is volgens Karel teamwerk. "Je moet een directie hebben die 
er in gelooft. Je moet kunnen rekenen op enthousiaste medewerkers. En je moet het 
vertrouwen hebben van een tevreden publiek." "Het was ex-directeur Marcel Vandamme die 
het idee om hier met de vervoerdienst te starten gestalte gaf. Hij gaf hiermee een antwoord op 
de mobiliteitsbehoefte van senioren. Dit was één van zijn initiatieven om het imago van 
rustoord om te bouwen tot een modern woon- en zorgcentrum in de regio. Onze huidige 
directeur, Renaat Lemey, ondersteunt met evenveel geloof de noodzaak van Link 58." 
 
Zelf achter het stuur 
Karel is ook fier te kunnen rekenen op gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. Zelf neemt 
hij zeer regelmatig plaats achter het stuur, naast zijn coördinerende opdracht. Kwestie van de 
pedalen niet te verliezen en feeling te houden met de opdracht die zij uitvoeren. Momenteel 
beschikt de dienst over acht chauffeurs en vijf minibusjes die uitgerust zijn om rolwagens te 
vervoeren. 
 

(Bron: KW ARDOOIE vrijdag 24/01/2020) 


