
Mols comité KotK en LotinCo 
‘Den Uyt’ ● Rode-Kruislaan 20 ● 2400 Mol     

014 330503 ● tegenkanker@gemeentemol.be  

www.allesoverkanker.be 
www.komoptegenkanker.be 

 

 
Iemand om wie je geeft, heeft kanker? Jij hebt kanker? 

Je bent op zoek naar informatie, je hebt vragen?  
Je wil eens van gedachten wisselen, eens samenzijn met lotgenoten? 

Zoek je wat steun, een luisterend oor? 
  
 
 
 
 

 

    
          

Lotgenotengroep LotinCo organiseert een gezellige INFO- en 

babbelnamiddag voor kankerpatiënten en mensen uit hun omgeving. 
 

 

 

 de helende werking van  
klank- en stemtherapie 

door  Geert Kumpen, Sound & Silence, adem & stemtherapie 
 
 
 

Wanneer? dinsdag,  9 juni 2020, 13.45 - 16.30 uur  (aanvang 14 uur) 

Waar?  LDC in WZC Ten Hove (z.1+2), Jakob Smitslaan 28, 2400 Mol 
Prijs? gratis 

Info? Kris K. 0486 23 96 32 
  

                                                                       iedereen welkom! 

  

 



 

Samenkomsten LotinCo     
  

 di. 6 okt.: info, mentale en emotionele gezondheid beïnvloedt de fysieke gezondheid 

   13u45-16u30 in Ten Hove, gratis 

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

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

 Kom Wel-Zijn Op zondag 29 november, verwendag voor dames en heren 
 
 

 
 

 
  

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

 
 
 
 
 

Acties t.v.v.  Kom op tegen Kanker                          
  

 zo. 12 jan.: Wandelen op De Maat, 3-6-9-16km, 10-15u, VVK € 5 / kassa € 7 

 za. 22 feb.: Café tegen Kanker, ’t Volkshuis, meer info volgt 

 zo. 15 maart: Spaghetti tegen Kanker, Ten Hove, mee info volgt 

 21-24 mei: 1000km KotK met 4 teams MOL, 32 fietsers en reserven 

 vr. 5 juni: info&cava-stand bij avondmarkt Ginderbroek vanaf 17 uur 
 

 
 
 

Open Huis Alegria MOL     
 Gasthuisstraat 14 

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

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

V.U.: Mols Comité Kom op tegen Kanker en LotinCo 

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

id.nr.: 110-033-731 
 BE25 8334 8112 1882  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW7ubzscTTAhXIPRoKHdQ5C2oQjRwIBw&url=http://www.alegriavzw.be/&psig=AFQjCNETwjphjgtB3tuoBnrShckQyr17OA&ust=1493374023934382
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiRrfqkn7DTAhWIYVAKHZU3BBQQjRwIBw&url=http://emotietherapeut.nl/contact/&psig=AFQjCNH0WY2ZZCJc3dfHmLOnWr0sRVEcIg&ust=1492681651103131

