
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. 
 

tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid met thema   

 

 “Hoe vertel ik slecht nieuws 

aan de kinderen / kleinkinderen?” 
door  Prof. dr. em. Manu Keirse, klinisch psycholoog en rouwspecialist 

 

Wanneer: woensdag,  5 oktober 2022,  13u45 - 16u30  

 iedereen welkom vanaf 13.30 uur 
Waar: Zaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol 
Prijs: gratis 

Info: Kris K. 0486 23 96 32 
      Graag INSCHRIJVEN vóór 1 oktober:  tegenkanker@gemeentemol.be, 014 33 05 03,  steeds welkom! 

 

                                                                             Alle informatie onder voorbehoud van actuele coronamaatregelen.  
  

 

 

mailto:tegenkanker@gemeentemol.be


 

Samenkomsten LotinCo       
  

 donderdag:  omnisport, 14u-15u in ‘Den Uyt’, gratis bij medisch attest (M.A.) 

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

 dinsdag: zwemmen, 19u30-20u15 bij Vita Den Uyt, gratis bij M.A. 
 2de zondag: wandelen, tss 14 en 16u, NIEUW, meer info volgt, gratis bij M.A. 

 do. 20 okt.: Dag tegen Kanker, we spelden het gele lintje op 
 
 
 
 
 

 

 
  

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

 do. 17 nov.:  sociale voorzieningen bij kanker, Els De Veuster, zaal 50 
 

Oncorevalidatie Ziekenhuis 
 di. + do.: info katrien.sannen@azmol.be 

 
 
 

Acties t.v.v.  Kom op tegen Kanker                     
  

 16-17 sep.: plantjesweekend, azalea, bij Molse warenhuizen 

 za. 8 okt.: Sofie Walk & Run, sofiewalkrun@gmail.com  

 zo. 20 nov.: ontbijtactie 
 

 
 

Open Huis Alegria MOL     
 Gasthuisstraat 14           
 

 ma. + do.:     welkom ma. 9u30-12u30, do. 9u30-16u30, gratis 

 1ste+2de+3dema.: verwensessies - massages, gratis, vooraf inschr. 0474 12 29 18 
 niet op verlof- en feestdagen 

 

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

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

enkel voor fisc. giften: attest vanaf € 40/jaar via 
BE14 7331 9999 9983 + 

 vermelden: ‘170 113 947 + gift’  
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