
Kom op dinsdag 24 december naar het sociaal 
restaurant en maak, bij een pannenkoek, kennis met  
je stadsgenoten. 
Geen mooier moment om eenzame inwoners een 
warm gevoel te geven, toch?

“We krijgen soms de vraag van inwoners wat ze kunnen doen om 
eenzame mensen te helpen in de periode van eindejaar”, zegt Sofie Van 
Keymeulen van vzw Teledienst Ninove. “Zo is het idee gegroeid om álle 
Ninovieters uit te nodigen voor een pannenkoek en een babbel. Of je 
nu rijk bent of arm, een grote familie hebt of alleen zit met eindejaar, het 
doet er allemaal niet toe. Iedereen schuift aan tafel, betaalt wat hij wil, en 
maakt kennis met wie aan tafel zit. Zo komen mensen die elkaar wellicht 
nooit zouden ontmoeten, toch met elkaar in contact.”

Feestmaaltijd
“En wij zorgen voor de pannenkoeken”, vertelt John Barbiaux. John werkt 
bij de sociale moestuin, maar op 24 december staat hij achter het fornuis, 
samen met de mensen die hij begeleidt. Ook Geert Crabbe, de kok van 
het sociaal restaurant, zal in de keuken rondlopen, maar dan niet voor 
de pannenkoeken: “Als de pannenkoeken op het vuur staan, ben ik de 
keuken nog aan het opruimen. (lacht) Op 24 december maken we ’s 
middags namelijk traditioneel een feestmaaltijd klaar. Wat het dit jaar zal 
worden, weet ik nog niet, maar de gasten mogen zich verwachten aan 
een lekker driegangenmenu.”

Sofie, Geert en John in de keuken van het sociaal restaurant.

KERSTBABBEL BIJ EEN PANNENKOEK

Praktisch
◆ Kerstbabbel bij een pannenkoek
◆ Dinsdag 24 december, van 14 uur tot 17 uur
◆ Sociaal restaurant, Oude Kaai 11, Ninove
◆ Kom je langs, mail of bel dan voor 23 december naar 
   sofie.van.keymeulen@teledienst-ninove.be of 054 32 24 54
◆ Wil je graag naar de kerstlunch, reserveer dan je plaatsje op
    054 32 24 54.


