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Woordje vooraf  

In deze editie laten we Karen, onze moestuinbegeleidster, aan het 

woord over haar seizoen in de sociale moestuin. 

Vanaf maart heb ik een heel groeiseizoen meegemaakt in de sociale 

moestuin en ook bij Teledienst Ninove vzw. Er werd gezaaid,  

verplant, water gegeven, vertroeteld, gewied en omgespit. Er werden 

veel verschillende gewassen geoogst en in de keuken werden ze 

omgetoverd tot de lekkerste gerechten. 

In de vereniging van Teledienst Ninove werden ook de vruchten 

geoogst van de noeste arbeid. Als je door deze nieuwsbrief bladert 

zie je een hele nieuwe werking: open onthaal, een nieuwe sociale 

kruidenier en een vernieuwde werking van Teledienst, lachende 

gezichtjes bij de Sint en ook een nieuwe moestuin (in wording). Dan 

op het einde van de nieuwsbrief is er de veelbelovende 

activiteitenkalender! Ook in 2023 gaan we onze werking verder 

uitbreiden, vernieuwen en verbeteren. Vanaf februari gaan we weer 

zaaien en daar oogsten we dan in het komende jaar heel veel 

vruchten van!!! We gaan ARM IN ARM VOOR GELIJKE KANSEN. 

 

We houden jullie op de hoogte in onze nieuwsbrief! Veel leesplezier. 

 
 

 
 
 
 
 



4 
 

Interne keuken 

 

Nieuwe collega - Lien 

Op maandag 9 januari 2023 is het dan zover, onze nieuwe collega 

Lien zal vanaf dan ons team vervolledigen.  

Lien zal de functie van Nele Striegel overnemen als brugfiguur van 

het CAW. Je kan terecht bij haar voor persoonlijke gesprekken, 

vragen omtrent UiTPAS, aanvragen voor de sociale kruidenier,… 

In een volgende nieuwsbrief stellen we Lien nog uitgebreid voor. 

Tot en met 8 januari mail je best nog even al je vragen rond UiTPAS, 

sociale kruidenier en andere dossiergerelateerde vragen naar 

info@teledienst-ninove.be. 

Vanaf maandag 9 januari kan je terecht bij Lien. Je kan haar bereiken 

via het mailadres kansen@teledienst-ninove.be voor alle vragen 

rond UiTPAS en sociale kruidenier, voor persoonlijke en 

dossiergerelateerde zaken kan je mailen naar lien@teledienst-

ninove.be. 

 

Verhuis sociale kruidenier ‘t Winkeltje 

Vanaf vrijdag 2 december kan je onze sociale kruidenier ’t Winkeltje 

vinden op de vernieuwde locatie! We hokken samen met een aantal 

andere organisaties zoals JIA (Jongeren In Actie), Groep Intro en 

Werklift in de sociale stadshub De Mallaard.  

De afgelopen weken vond de verhuis plaats en de eerste 

openingsmomenten zijn ondertussen ook al achter de rug. We 
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kunnen alvast meedelen dat tot hiertoe alles vlot verlopen is. 

Uiteraard was dit alles niet mogelijk zonder onze fantastische ploeg 

vrijwilligers die keihard gewerkt hebben om de verhuis tot een succes 

te maken. Dus aan alle onze vrijwilligers, heel erg bedankt! 

We hebben ook onze openingsuren uitgebreid. Vanaf vrijdag 2 

december kan je winkelen op vrijdag tussen 9u en 15u. Een keer per 

maand zijn we ook geopend op de donderdag van 17u tot 19u (iedere 

2e donderdag). 

Ons nieuw adres is Mallaardstraat 1. Zoek naar het grote bord van 

Stad Ninove met daarop De Mallaard. Daarachter kan je de loods 

vinden. 

Verdwaal je toch? Bel ons even op 054 32 24 54 of steek de parking 

even over en kom langs op Oude Kaai 13. Dan escorteren we je 

persoonlijk naar onze nieuwe locatie. 
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Donatie Soepcafé 

Afgelopen maand mochten we van het Soepcafé een hele fijn donatie 

ontvangen. Om onze sociale kruidenier beter uit te kunnen rusten 

qua apparatuur hebben de medewerkers van Soepcafé hun 

opbrengst gebruikt om een nieuwe koelkast aan te kopen voor ’t 

Winkeltje. Voor de vele etenswaren die we bij verschillende 

supermarkten mogen ophalen, hebben we uiteraard gekoelde 

opslagplaatsen nodig en daar hebben we de laatste tijd toch een 

tekort aan.  

We willen alle vrijwilligers van het Soepcafé dan ook van harte 

bedanken voor hun werk, inzet en steun waardoor wij onze 

bezoekers van de sociale kruidenier toch weer iets beter kunnen 

bijstaan. 
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Groene vingers 

Etentje moestuin 

 

 

Ninove, 14 december 2022 

 

Bevroren warmoes oogsten terwijl het vriest. Met het tuinteam duiken we 

de keuken in van Teledienst Ninove vzw en we toveren een vegetarische 

lasagne volgens het recept van Sofie Dumont! 

https://www.sofiedumont.be/nl/recept/vegetarische-lasagne-spinazie-en-

snijbiet/ 
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VEGETARISCHE LASAGNE MET SPINAZIE EN SNIJBIET 

INGREDIËNTEN (4 PERSONEN) 

1 snijbiet 

olijfolie 

400 g spinazie 

200 g champignons 

200 g ricotta 

1 bosje basilicum 

½ bosje munt 

1 bol buffelmozzarella 

250 g lasagnebladen 

200 g parmezaan 

peper en zout 

De tomatensaus 

2 uien 

4 teentjes knoflook 

2 eetlepels olijfolie 

2 eetlepels tomatenpuree 

1 takje tijm 

1 blaadje laurier 

1 takje rozemarijn 

1 theelepel chilivlokken 

250 ml groentebouillon 

800 g gepelde tomaten (uit blik) 

1 eetlepel balsamicosiroop 

peper en zout 

INSTRUCTIES 

Maak de tomatensaus. Pel de uien en de knoflook. Snijd de uien fijn. 

Verwarm de olijfolie in een pan. Doe de uien erbij, pers de knoflook  erover 

uit en laat stoven. 
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Voeg de tomatenpuree, de tijm, de laurier, de rozemarijn en de chili- 

vlokken toe. Laat even stoven. 

Voeg de groentebouillon en de gepelde tomaten toe. Breng aan de kook en 

roer af en toe door. 

Breng op smaak met de balsamicosiroop, peper en zout. Zet het vuur 

zachter en laat 10 minuten sudderen. 

Verwarm de oven voor op 200 °C. 

Snijd de snijbiet in kleine stukjes. Verwarm 2 eetlepels olijfolie in een 

kookpot en stoof de spinazie en de snijbiet aan. Als je diepvriesspinazie 

gebruikt, laat hem dan ontdooien. Kruid met peper en zout. 

Snijd de champignons in vieren. Stoof ze aan in olijfolie. Kruid met peper en 

zout. 

Meng de ricotta met de snijbiet en de spinazie. Kruid met peper en zout. 

Hak het basilicum en de munt fijn. Snijd de mozzarella in stukjes. 

Schep wat tomatensaus in een ovenschaal. 

Bedek de bodem met lasagnebladen. Verdeel het ricottamengsel erover. 

Schep de champignons in de ovenschaal en verdeel er het basilicum, de 

munt en de mozzarella over. Leg er lasagnebladen op. Schep er wat 

tomatensaus over. Rasp de parmezaan er strooi hem erover. 

Zet de ovenschaal ongeveer 25 tot 30 minuten in de oven tot de lasagne 

gaar is en je bovenaan een krokant korstje hebt. 

 

SMAKELIJK!!! 
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Vernieuwing moestuin 

Onlangs zijn we gestart met de vernieuwing van de bedden in de 

sociale moestuin. Met de opbrengst van het spaghettifestijn in 

september hebben we nieuw hout aangekocht om onze percelen af 

te bakenen. Met wat extra hulp van Koen Remans, niemand minder 

dan de broer van Karen, onze moestuinbegeleidster, is het helemaal 

goed gekomen! En zo kunnen we koude wintermaanden toch nuttig 

spenderen en wat onderhoudswerken uitvoeren in onze moestuin. 
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Dit was de herfst bij Teledienst 

Vetbollen maken 

Het wordt kouder en niet alleen wij merken dat, maar ook onze 

gevederde vrienden. Om hen wat troost te bieden tijdens de kille 

wintermaanden maakten we voedingsrijke vetbollen voor hen. We 

gebruikten een recept van Natuurpunt zodat we zeker de juiste 

voedingsstoffen aanbieden aan onze vogeltjes. 
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Zelf een vetbol maken 

 Smelt 0,5 kg ongezouten vast vet in een pan. Wacht tot het 
warm is, maar niet te heet. 

 Voeg al roerend een mengsel van ca. 120 g gebroken 
hennepzaad en 50 g zonnebloempitten aan toe. Voeg 
eventueel het vogelvoer van je favoriete vogels toe. 

 Giet de warme brij in een vorm, bijvoorbeeld een blikje, een 
melkkarton, een theeglas of een halve kokosnoot. 

 Voordat de brij stolt, leg je er een stevige katoenen draad in 
die er ruim bovenuit steekt (om de vetbol op te hangen). 

 Zodra de massa hard is geworden, kan je hem ophangen. 
 Soms is de vetbol moeilijk uit de vorm los te krijgen. Hou een 

glas of blik even in heet water, dan komt de vetbol 
gemakkelijk los. 

Bron: website Natuurpunt 
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Speelgoedbeurs 

Op vrijdag 25 november organiseerden we een speelgoedbeurs met 

tweedehands speelgoed aan kleine prijsjes. Mensen die het iets 

moeilijker hebben om met het bezoek van sinterklaas cadeaus voor 

de kleinsten te bekostigen konden bij ons terecht om tof speelgoed 

aan te kopen aan sterk verlaagde prijzen. De keuze was best 

uitgebreid en tal van mensen vonden zeker wat ze zochten. We 

plannen onze speelgoedbeurs op regelmatige basis in. Hou zeker 

onze Facebook-pagina in de gaten voor de correcte data. 
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Sinterklaasfeest 

Op vrijdag 2 december mochten we de sint verwelkomen bij 

Teledienst! Hij werd bijgestaan door de gekke malloten van Totoff 

Clowns. Het mag eens wat anders zijn dan roetpieten natuurlijk. 

We verwelkomden de bezoekers met warme chocomelk en 

pannenkoeken, er waren kleurplaten voorhanden om mee te geven 

aan de sint en na een opwarmende act van Totoff Clowns maakte de 

sint zijn intrede. Hij werd enthousiast onthaald door de kinderen en 

gelukkig kon hij vaststellen dat alle kinderen flink waren geweest. Na 

de vele foto’s -nog geen selfies want de sint is nog niet helemaal mee 

met de technologie- moest de sint haast maken want de vele pakjes 

bezorgen uiteraard zichzelf niet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Groepsuitstappen 

Op wandel 

Zo nu en dan gaan we eens op wandel en dat is altijd een heel 

avontuur! Maar vooral ook gezellig. 

Raspaillebos 

Afgelopen herfst kon je onze vrolijke stappers spotten in het 

Raspaillebos te Geraardbergen. Het zag er weer plezant uit! 
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Waar kon je ons nog vinden? 

Bezoek Fonteintjesmolen 

Op donderdag 15 december brachten we een bezoek aan de 

Fonteintjesmolen in Meerbeke. Johan heeft ons heel wat bijgeleerd 

over het proces van het malen. We mochten ook proeven van het 

zelfgemalen meel, ideaal om pannenkoeken mee te bakken! 
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Wasmiddel maken 

Op vrijdag 16 december leerde Katrien ons hoe we zelf wasmiddel 

kunnen maken. Dat scheelt alvast een pak in de portemonnee. We 

maakten ons wasmiddel op basis van marseillevlokken, 

natriumbicarbonaat, natuurazijn, water en wat druppels etherische 

oliën.  
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Waar zijn we nog mee bezig? 

Naai- en breiatelier 

Omdat we in deze tijden allemaal wel een beetje warmte kunnen 

gebruiken, hebben we onlangs met ons naai- en breiatelier een 

knusse sjaal gebreid. 

Tijdens het breien praten we over alles wat ons bezighoudt, kleine en 

grote beslommeringen, en dit in het gezelschap van een lekkere kop 

koffie en een koekje of gebak. 

Wat zijn we blij met onze fantastische groep creatievellingen! Telkens 

10 op 10 voor sfeer en gezelligheid. 
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Forumdag 

Op dinsdag 22 november namen Steven en Carine deel aan de 
Forumdag van het Netwerk Tegen Armoede om na te denken over 
het centrale thema Werk voor de Werelddag van Verzet tegen 
Armoede op 17/10 in 2023. We wisselden ervaringen uit, hadden het 
over drempels en stelden oplossingen voor rond de re-integratie van 
langdurig zieken op de arbeidsmarkt, goede tewerkstelling in de 
sociale economie, toegankelijke begeleiding naar werk en 
opleidingen menswaardig werk. Daarnaast gingen we aan de slag met 
het concept 'buurten zonder langdurige werkloosheid'. Professor en 
voorzitter van ATD Vierde Wereld Ides Nicaise gaf een toelichting 
over het concept. Als kers op de taart maakte we collages met goede 
en slechte voorbeelden voor de communicatiecampagne rond 17 
oktober.  

Eén van de deelnemers: "Ik heb geen diploma van het middelbaar. Ik 
wou via de VDAB mijn diploma behalen. In plaats daarvan kreeg ik 
jobcoaching. Voor mij voelde dat als bezigheidstherapie. Ik deed o.a. 
een stage van 6 maanden. Uit die trajecten kwam nooit iets. Ze 
stopten gewoon plots. Diploma’s primeren om werk te vinden, maar 
ik krijg die kans niet."  

Bron: Netwerk Tegen Armoede 
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CULTUURTIP 

Tour Surprise – Street Art Parcours 

Fan van graffiti? Ga op stap en laat je onderweg verrassen door 

de ludieke street art in de straten van Ninove. Vind je ze 

allemaal? 

Kunstenaarscollectief Treepack liet z’n creativiteit de vrije loop 

op gevels, elektriciteitskasten, voetpaden,… Er zijn 10 kleine 

interventies en 1 grote mural te ontdekken. 

Het parcours is 3.2 km lang en start aan het station van Ninove. 

Plannetjes kan je gratis afhalen op de dienst cultuur en 

evenementen (oud stadhuis) of bij de dienst toerisme 

(Hospitaalkerk). 

Alle info over het parcours vind je hier: 

https://www.ninove.be/streetart 

 Bron: website stad Ninove 
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17/10 – Dag van Verzet tegen Armoede 

Op maandag 17 oktober, de Dag van Verzet tegen Armoede, voerden 

we actie aan het stadhuis om aandacht te vragen voor het tekort aan 

betaalbare woningen in Ninove. Samen met heel wat partners en 

gemotiveerde vrijwilligers werd deze actie op poten gezet. We 

bouwden een tentenkamp om aan te tonen dat dit de toekomst is 

voor heel wat mensen indien er geen socialer woonbeleid wordt 

gevoerd in Ninove. In heel Vlaanderen staan er maar liefst 180 000 

gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Dit is 

onaanvaardbaar. 

Samen met mensen die deze problematiek aan den lijve ondervinden 

lazen we een openbrief voor en overhandigden deze aan 

burgemeester Tania De Jonge en schepen voor Sociale Zaken Veerle 

Cosyns. 

Onze actie trok ook heel wat media-aandacht. We hopen door de 

pijnpunten te blijven blootleggen, in overleg te gaan met betrokken 

(stads)diensten en oplossingen aan te reiken dat er eindelijk actie zal 

worden ondernomen. 

Hieronder kan je nog alle artikels en interviews nalezen en 

herbekijken: 

https://www.hln.be/ninove/teledienst-en-partners-voeren-actie-

voor-warmer-woonbeleid-meer-betaalbare-en-kwalitatieve-

woningen-

nodig~ae252f49/?cb=ad862aa7c4fe53632633e15ef284e8f4&auth_rd

=1 

https://www.ninofmedia.tv/nieuws/teledienst-kaart-armoede-aan-

met-tentenkamp-en-getuigenissen/?fbclid=IwAR33Qu-

LCZkedsAFlGBLr_QG_xvEMQecc6z1mjgvFWaAF2LX-oqs7eXBsqM 

https://www.hln.be/ninove/teledienst-en-partners-voeren-actie-voor-warmer-woonbeleid-meer-betaalbare-en-kwalitatieve-woningen-nodig~ae252f49/?cb=ad862aa7c4fe53632633e15ef284e8f4&auth_rd=1
https://www.hln.be/ninove/teledienst-en-partners-voeren-actie-voor-warmer-woonbeleid-meer-betaalbare-en-kwalitatieve-woningen-nodig~ae252f49/?cb=ad862aa7c4fe53632633e15ef284e8f4&auth_rd=1
https://www.hln.be/ninove/teledienst-en-partners-voeren-actie-voor-warmer-woonbeleid-meer-betaalbare-en-kwalitatieve-woningen-nodig~ae252f49/?cb=ad862aa7c4fe53632633e15ef284e8f4&auth_rd=1
https://www.hln.be/ninove/teledienst-en-partners-voeren-actie-voor-warmer-woonbeleid-meer-betaalbare-en-kwalitatieve-woningen-nodig~ae252f49/?cb=ad862aa7c4fe53632633e15ef284e8f4&auth_rd=1
https://www.hln.be/ninove/teledienst-en-partners-voeren-actie-voor-warmer-woonbeleid-meer-betaalbare-en-kwalitatieve-woningen-nodig~ae252f49/?cb=ad862aa7c4fe53632633e15ef284e8f4&auth_rd=1
https://www.ninofmedia.tv/nieuws/teledienst-kaart-armoede-aan-met-tentenkamp-en-getuigenissen/?fbclid=IwAR33Qu-LCZkedsAFlGBLr_QG_xvEMQecc6z1mjgvFWaAF2LX-oqs7eXBsqM
https://www.ninofmedia.tv/nieuws/teledienst-kaart-armoede-aan-met-tentenkamp-en-getuigenissen/?fbclid=IwAR33Qu-LCZkedsAFlGBLr_QG_xvEMQecc6z1mjgvFWaAF2LX-oqs7eXBsqM
https://www.ninofmedia.tv/nieuws/teledienst-kaart-armoede-aan-met-tentenkamp-en-getuigenissen/?fbclid=IwAR33Qu-LCZkedsAFlGBLr_QG_xvEMQecc6z1mjgvFWaAF2LX-oqs7eXBsqM
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https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221017_95502079 

https://www.tvoost.be/nieuws/dag-van-verzet-in-ninove-betrek-

mensen-met-armoede-ervaring-bij-woonbeleid-144868 

https://www.nuus.be/tag/teledienst-vzw/ 

https://editiepajot.com/regios/42/articles/75780 

 

Ook volgend jaar laten we van ons horen op 17/10! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221017_95502079
https://www.tvoost.be/nieuws/dag-van-verzet-in-ninove-betrek-mensen-met-armoede-ervaring-bij-woonbeleid-144868
https://www.tvoost.be/nieuws/dag-van-verzet-in-ninove-betrek-mensen-met-armoede-ervaring-bij-woonbeleid-144868
https://www.nuus.be/tag/teledienst-vzw/
https://editiepajot.com/regios/42/articles/75780
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Activiteitenkalender  

Activiteitenclub  

We komen samen met als doel: samen leuke, boeiende, creatieve 

groepsactiviteiten bedenken, organiseren en in goeie banen leiden 

(1e en 3e week uitdenken activiteiten en 2e en 4e week uitvoering 

activiteiten). Maar tussendoor babbelen we ook heel wat af! 

We spreken af op donderdag van 13u tot 16u. Om 12u kan je ook 

mee aanschuiven voor de lunch. 

Heb je zin om deel uit te maken van onze club? Dan kan je terecht bij 

Steven op het nummer 0496 27 06 99 of via 

steven.persijn@teledienst-ninove.be. 

Themagroep - Woonbabbels 

Tijdens deze werking willen we dieper ingaan op een bepaald thema 

(bv. energie, wonen,…) om hier beleidsgericht mee aan de slag te 

gaan. Op deze manier kunnen we bepaalde problemen aankaarten bij 

andere instanties (bv. stadsdiensten,…) op basis van een uitgewerkt 

dossier. 

We spreken af dinsdag van 13u tot 16 u (om de 2 weken – iedere 2e 

en 4e dinsdag van de maand). Om 12u kan je ook mee aanschuiven 

voor de lunch. 

Heb je zin om deel uit te maken van onze club? Dan kan je terecht bij 

Steven op het nummer 0496 27 06 99 of via 

steven.persijn@teledienst-ninove.be. 
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Kaffeeklesj 

Tijdens de kaffeeklesj praten we in groep over wat ons bezighoudt, 

welke problemen er zijn, hoe we deze kunnen oplossen en wisselen 

we ervaringen uit.  

We spreken af op dinsdag van 13u tot 16u (om de 2 weken – 1e en 

3e dinsdag van de maand). Om 12u kan je ook mee aanschuiven voor 

de lunch. 

Heb je zin om deel uit te maken van onze club? Dan kan je terecht bij 

Steven op het nummer 0496 27 06 99 of via 

steven.persijn@teledienst-ninove.be. 

 

Vrijdagactiviteit 

Op donderdagnamiddag wordt tijdens de activiteitenclub ook 

nagedacht over laagdrempelige activiteiten die we kunnen 

organiseren in ons open onthaal. Dit kan een vorming zijn, een 

ontspannend spel,… Je hoeft hier niet voor in te schrijven en je kan 

gewoon aansluiten.  

We spreken af iedere vrijdag van 13u tot 16u. Om 12u kan je ook 

mee aanschuiven voor de lunch. 
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Tournée Digitale 

Heb je een vraag over je smartphone (installeren apps, 

instellingen,…), je computer (mails,…) of andere digitale besognes? 

Kom dan langs tijdens ons digitaal vragenuurtje ‘Tournée Digitale’!  

Op maandag en vrijdag tussen 11u en 12u staan we je bij met al je 

digitale vragen.  

Wil je graag dieper ingaan op bepaalde zaken of van nul leren werken 

met je computer, smarthphone of tablet? Check dan zeker eens de 

lessenreeksen die Ligo aanbiedt in het Sociaal Huis via 

https://www.ligo.be/zuid-oost-vlaanderen/lesplaats/ninove-

lesplaatssecretariaat 

 

Binnenkort 

Een nieuw jaar, een nieuw project. Met onze naai- en brijclub starten 

we dit jaar met een nieuwe uitdaging. Dit maal gaan we een ??? 

maken. 

We spreken af op maandag 16 januari om 13u. Om 12u kan je samen 

met ons lunchen. We breien verder op maandag 23 januari, 

maandag 30 januari, maandag 6 februari, maandag 13 februari en 

maandag 20 februari telkens om 13u. 

Wil je graag deelnemen? Geef ons een belletje op het nummer 054 

32 24 54 of mail naar info@teledienst-ninove.be. 

 

 

https://www.ligo.be/zuid-oost-vlaanderen/lesplaats/ninove-lesplaatssecretariaat
https://www.ligo.be/zuid-oost-vlaanderen/lesplaats/ninove-lesplaatssecretariaat
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Naai- en breiclub 
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Komende activiteiten 

 Iedere 2e en laatste woensdag van de maand kan je genieten 

van een lekkere kom soep gemaakt met groetenoverschotten 

dankzij het Soepcafé. Locatie: Oude Kaai 11 te Ninove. 

Komende data: 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3 en 29/3 om 18u30 
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Wat kan jij doen? 

 Je kan ons steunen door: 

 Vrijwilliger te worden en mee te werken aan 

één van onze projecten 

 

 Een financiële gift te doen: 

 

1. Voor een gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Je 

kan storten op het rekeningnummer BE86 8939 4407 0450 

met vermelding “Project 601 TELEDIENST” 

 

2. Indien je geen fiscaal attest wenst, kan je storten op het 

rekeningnummer van Teledienst BE88 7370 3641 3641 met 

vermelding “Gift” 

 

3. Indien je ons maandelijks wil steunen kan je een permanente 

opdracht geven aan je bankinstelling. Neem gerust even 

contact met ons op en we bezorgen je het nodige formulier 

 

            Vecht samen met ons tegen het onrecht van armoede! 

 

 

 

 

 

TELEDIENST   

Oude Kaai 13         E-mail: info@teledienst-ninove.be 

9400 Ninove          Telefoon: 054 32 24 54  
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Teledienst vzw 
Vereniging waar armen het woord nemen 

 
Oude Kaai 13, 9400 Ninove 

054 32 24 54 (ma, di, vrij: 11u – 16u) 
info@teledienst-ninove.be 
www.teledienstninove.be 

 

Wij zijn geopend voor iedereen en alle 
vragen op maandag, dinsdag en vrijdag van 

11u tot 16u. 
 

Openingsuren ’t Contact 
 

Maandag 11u – 16u 
Dinsdag         11u – 16u 

Woensdag    Gesloten 
Donderdag   Gesloten 
Vrijdag            11u – 16u 

ARM IN ARM VOOR GELIJKE KANSEN 

Vzw Teledienst Ninove is een Vereniging Waar Armen Het Woord 

Nemen. Wij willen een warm onthaal bieden aan mensen in armoede, 

zonder drempels. Samen met hen gaan we op weg om hen uit hun 

sociaal isolement te halen, sterker te maken en na te denken over 

oplossingen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 


