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U hebt kanker? Of iemand om wie u geeft, heeft kanker?  
U bent op zoek naar informatie? Of u hebt vragen?  

Of u wilt eens van gedachten wisselen? 
  
 
 
 
 

 

    
          

Lotgenotengroep LotinCo organiseert een gezellige INFO- en 

babbelnamiddag voor kankerpatiënten en mensen uit hun omgeving. 
tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid met thema ‘samen veerkrachtig’ 

 

onderwerp en gastspreker: 

 ‘manieren om met stress en angst 
om te gaan bij de diagnose kanker’  

Pieter Mertens, psycholoog 
 
 
 

Wanneer:   dinsdag, 1 oktober 2019, 13.45 - 16.30 uur  (aanvang 14u) 

Waar:   LDC in WZC Ten Hove (z.1+2), Jacob Smitslaan 28, 2400 Mol 

Prijs:   gratis, iedereen welkom! 

Info:  Kris K. 0486 23 96 32 

 
  

 



 

Samenkomsten LotinCo     
  

 donderdag:  LotinCo-omnisport, 14u-15u in ‘Den Uyt’, gratis 

 maandag:  LotinCo-yoga, 14u-15u15 bij Rita Simonts te Rauw, gratis 

 zo. 24 nov.: jubileumviering 10 jaar LotinCo,  
     in ’t Getouw, 14u30, vrije gift, inschrijven 

= feestelijke boeiende namiddag: terug- en vooruit-
blikken bij 10j. LotinCo en ruim 20j. KomOp te MOL   
in woord en beeld, met info, getuigenissen, filmpjes, 
muzikale intermezzo’s… gezellig napraten bij hapje en 
drankje, iedereen welkom!    vooraf inschrijven! 
 
 

 
 

 
  

Infosessies Ziekenhuis  i.s.m. KotK      
 internistisch en oncologisch daghospitaal, 14u-16u, gratis, inschrijven: josefien.bongaerts@azmol.be 
 

 di. 26 nov.:   vermoeidheid en kanker, Femke L. en Josefien B. 
 
 
 
 

Acties t.v.v.  Kom op tegen Kanker                          
  

 13-15 sep.: plantjesweekend, verkoop azalea’s 

 do. 17 okt.: Dag tegen Kanker, gele lintje, + fakkeltocht armoede 19u 

 zo. 12.1.20: wandelen op De Maat, 3-6-9-16km, 10-15u, VVK € 5 / kassa € 7 
 
 
 

Open Huis Alegria MOL     
 nieuw adres vanaf juli 2019: Gasthuisstraat 14 

 ma. + do.:     welkom tussen 9u30 en 16u30, gratis, niet op feestdagen 

 1+3dema.:     verwensessies - massage, gratis, vooraf inschr. 0498772647 
 

 
V.U.: Mols Comité Kom op tegen Kanker 

 ‘Den Uyt’, Rode Kruislaan 20, 2400 Mol 
014 330503 ● tegenkanker@gemeentemol.be  

identificatienr.: 110-033-731 
IBAN: BE25 8334 8112 1882  
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