Sociaal Huis Erpe-Mere
In het Sociaal Huis werken het OCMW en het gemeentebestuur
samen aan een toegankelijke en klantvriendelijke sociale
dienstverlening.
Je kan er terecht met al je vragen rond welzijn. Iemand die
het Sociaal Huis binnenstapt is niet noodzakelijk iemand die
ﬁnanciële problemen heeft.

Voor mensen met kanker en
hun naaste omgeving

Dit kan ook iemand zijn die op zoek is naar poetshulp,
kinderopvang, gepaste zorg, informatie over pensioenen, enz...
Indien we je zelf niet verder kunnen helpen, verwijzen we je
door naar de juiste dienst.

V.u.: Marc Michils, Koningsstraat 217, 1210 Brussel - vormgeving: www.kokoz.be.

Meer info ?
Telefoon: 053 60 34 90
Mail: info@sociaalhuis.erpe-mere.be
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Het Sociaal Huis Erpe-Mere organiseert in samenwerking met
Kom op tegen Kanker maandelijkse ontmoetingsmomenten
voor mensen met kanker en hun naaste omgeving. Iedereen
die van dichtbij te maken heeft met kanker is welkom en
deelnemen is gratis.

WANNEER ?

Een ontmoetingsmoment met de nadruk op gezellig samenzijn en ontspannen, met een gratis tas koffie/thee en iets lekkers. Praten over de ziekte kan uiteraard, maar moet niet. Ook
plezierige momenten kunnen met elkaar gedeeld of gevierd
worden. Er gewoon voor elkaar zijn, is al heel wat.

Gemeentehuis Erpe-Mere, in de polyvalente zaal van het
gemeentehuis, ingang bibliotheek.
Oudenaardsesteenweg 458
9420 Erpe-Mere
Ruime en gratis parking.

Deze ontmoetingsmomenten worden ondersteund door ervaren zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker. Deze vrijwilligers zijn ook aanspreekbaar voor persoonlijke gesprekken en
bieden informatie en advies waar nodig.

MEER INFO – INSCHRIJVEN
(wenselijk maar niet verplicht)

Omdat lotgenoten elkaar dikwijls met weinig woorden begrijpen. Omdat ‘er gewoon kunnen zijn voor elkaar’ al heel wat
betekent.

Elke derde donderdag van de maand, van 10u tot 12u

WAAR ?

Tel. 053 60 34 90
socialezaken@erpe-mere.be

We kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten.

Openbaar vervoer tot “Halte Bambrugge/
Gemeentelijk Administratief Centrum Steenberg”
Buslijn 84: Aalst - Mere - Burst - Heldergem
Buslijn 91: Aalst - Erpe Vijfhuizen - Burst - Zottegem
Buslijn 93: Aalst - Erpe Vijfhuizen - Ressegem - Zottegem
De bushalte ligt op 350 meter wandelafstand van het
gemeentehuis/ingang bibliotheek.
Buslijn 385 = Belbus: Lede - Erpe - Mere (Belbus rijdt tot aan
ingang gemeentehuis, wel op voorhand bellen naar De Lijn)
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