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

Haal het gele lintje af en toon uw solidariteit met kankerpatiënten en hun 
naasten. Donderdag 21 oktober van 9 u tot 12u en van 14 u tot 16 u in de 
hal van het gemeentehuis.

21/10 om 19u : Viering 25 jaar azaleaverkoop
De vrijwilligers en het gemeentebestuur worden om 19 uur in 
de bloemetjes gezet. Hilde Neven, regiocoördinator zal met 
een powerpointpresentatie een overzicht geven van de talrijke 
projecten die Kom op tegen Kanker heeft kunnen realiseren met 
de steun van de gemeente Laakdal. Alle vrijwilligers die zich in de 
loop van deze 25 jaar hebben ingezet mogen zich melden en zijn 
van harte welkom.

Zaal: Raadzaal gemeentehuis – Markt 19 – Laakdal
Inschrijven via: ilse.Vandeperre@laakdal.be

16/11 om 18u30: Lezing: Geef darmkanker geen kans!
Als je je vijand niet kent, kan je nooit de oorlog winnen , dat is het motto van 
darmspecialist Dr. Luc Colemont. 

Wist je dat de iFOB-test eigenlijk “poepsimpel” is? Wist je dat het 8 à 10 jaar duurt 
vooraleer een kleine poliep eventueel uitgroeit tot een kwaadaardig gezwel? Wat zijn 
de symptomen van darmkanker? Hoe kunnen we darmkanker vermijden? Wat is de 
rol van een gezonde levensstijl? Hoe vaak komt darmkanker voor? Is het altijd erfelijk 
of familiaal? Wat is het prijskaartje van de behandeling? Hoe zit het met het Vlaams 
bevolkingsonderzoek ? Wat zijn de complicaties van een coloscopie? Wanneer is de 
Internationale Darmkankermand? enz.

Op deze en vele andere vragen geeft Dr. Colemont een duidelijk en helder antwoord in 
“mensentaal”. Een boeiende uiteenzetting, met een lach en een traan, die slechts één 
doel voor ogen heeft: minder leed door darmkanker, méér gezonde levensjaren!

Spreker: Dr. Luc Colemont
Zaal: In de Bib, gemeentehuis – markt 19 - Laakdal 
Inschrijven via: onthaal van het gemeentehuis, 013/670110 of www.laakdal.be

Met dank aan www.komoptegenkanker - www.dagtegenkanker.be


