
Geel komt op  
tegen kanker.
Samen kanker bestrijden, 
vermijden, verzachten 

Haal het gele lintje af en toon je solidariteit met Kankerpatiënten en hun 
naasten. Lintjes zijn van 18 tot 21 oktober ter beschikking in LDS Luysterbos in 
de voormiddag, en op het onthaal van het Bedrijvencentrum Kleinhoefstraat 
tijdens de openingsuren.

Woe 20/10 om 19u : Workshop - Hoe gezond is onze voeding ? 
In LDC Luysterbos (Lokaal Dienstencentrum) – zaal het pleintje – J.B. Stessenstraat 69 – Geel 

Op de vooravond van de Dag tegen Kanker organiseert de Stad Geel samen met Kom 
op tegen Kanker een avond over “gezonde voeding“. Het wordt een interactieve avond 
waarbij aanwezigen een gerecht en/of recept kunnen meebrengen waarop de gezond-
heidstoets zal toegepast worden door diëtiste Hanne Ketelslagers die verbonden is Logo 
Kempen. Hanne zal tips meegeven hoe we onze gerechten “gezonder” kunnen maken. 

Een gezondheidstoets op onze voeding niet onbelangrijk. Dat zal Veerle Maes aantonen 
in het eerste deel van de avond. Veerle is deskundige in kankerpreventie bij Kom op 
tegen Kanker. Ook om je risico op kanker te verminderen is een gezond voedingspatroon 
belangrijk. Welke gevaren schuilen er in onze voeding? Hoe kunnen we die vermijden? 
Wat kan je eten of net beter niet eten om je risico op kanker te verkleinen? Wat is lekker 
en gezond? Je komt het allemaal te weten. 

Er zal ook aandacht besteed worden aan cultuurverschillen. Hebben mensen met een 
migratieachtergrond andere eetgewoontes? kunnen we van elkaar leren? 

Deelnameprijs: vrije gift voor Kom op tegen Kanker.
Inschrijven via: eve.Schelles@geel.be

Do 21/10 van 19u tot 21u : Specia(a)l K life over “ Chemobrein” 
In Officecenter , Kleinhoefstraat 5 – Geel 

Een oncologisch traject laat sporen na: fysiek, emotioneel, gezin, relaties, sociaal leven, 
carrière… en ook op je brein. Door kanker of de behandeling ervan, kun je cognitieve 
problemen krijgen zoals geheugen – en concentratiestoringen. Chemotherapie kan een 
van de oorzaken zijn. 

Daar wil Let’s Goos het op de Dag tegen Kanker over hebben. We nodigen een spreker 
uit en geven trips en tricks om je terug beter te voelen. We maken er een gezellige 
avond van met kraampjes, hapjes, drankjes en een goodiebag voor alle aanwezigen. 

Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk via info@letsgoos.be

Met dank aan www.letsgoos.be
www.dagtegenkanker.be - www.komoptegenkankerbe


