
HEB JE ‘T PSYCHISCH 
SOMS LASTIG?

Wil je GRATIS eens kunnen ventileren of informatie, 
professioneel advies en tips krijgen?

KOM LANGS 
op woensdag 13.30-16.00u in 
’t Perspectief, een initiatief van 
TOV vzw in het Parochiaal Centrum 
Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1 
in Rumbeke!

KOM JE VAN WAT VERDER? KOM JE VAN WAT VERDER? 
Je kan je wagen kwijt op de gratis 
parking vόόr PC Den Hazelt.

Tot ziens in ’t Perspectief!

Elke woensdagnamiddag zijn er 2 
medewerkers van TOV vzw aanwezig: 
Peter en Sylvia heten je welkom!

We werken samen met alle partners 
in de regio, die actief zijn rond 
geestelijke gezondheidgeestelijke gezondheid om jou op 
de beste manier vooruit te helpen, 
hoop en perspectief te geven.

NOG VRAGEN? 
Bel naar TOV: 051/242.262 of mail naar hilde.vens@tov-vzw.be. 

We helpen jou zeker op weg!



Initiatiefnemer TOV vzw
   
TOV staat voor Talenten Ontwikkelen tot Vaardigheden.

TOV vzw is een psychosociaal revalidatiecentrum werkzaam voor de regio 
Roeselare-Izegem-Tielt vanuit Kloosterstraat 3 te Rumbeke.

Ons multidisciplinair team helpt iedereen uit de regio die het psychisch moeilijk Ons multidisciplinair team helpt iedereen uit de regio die het psychisch moeilijk 
heeft via een aanbod van psychosociale revalidatie-ateliers overdag en 
arbeidscoaching. We helpen jou om sterker in het leven te staan, terug een 
plekje in eigen gezin, buurt, maatschappij te creëren en ook weer voldoening te 
vinden in een passende job of opleiding. 

Onze ligging pal in het centrum van Rumbeke én de herstel- en toekomst-
gerichte werking maken TOV tot een  unieke stek om te werken aan ‘weer grip gerichte werking maken TOV tot een  unieke stek om te werken aan ‘weer grip 
op je leven krijgen’ en ‘deel uitmaken van de maatschappij’. 

Onze werking sluit naadloos aan op jouw eigen realiteit van het dagelijks leven 
en op jouw concrete noden en doelen. We betrekken graag jouw familie en 
andere belangrijke personen om jou samen weer op ’t goede spoor te krijgen.

NIEUWSGIERIG? 
Neem een kijkje op www.tov-vzw.be of bel voor informatie naar TOV op 051/242.262

V.U. HILDE VENS TOV VZW KLOOSTERSTRAAT 3, 8800 RUMBEKE


