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Koffienamiddag  

Wetteren
Voor mensen met kanker en  
hun naaste omgeving

LDC De Koffiebranderij

Het lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij is een open 

huis waar elkaar ontmoeten en nieuwe sociale contacten 

uitbouwen centraal staan. U kunt er terecht voor recreatieve, 

informatieve en vormende activiteiten. De Koffiebranderij biedt 

ook andere dienstverlening aan o.a. een warme lunch, een 

cafetaria waar iedereen koffie of iets anders kan drinken enz. 

Meer info ? 

Telefoon: 09 366 02 42 

Mail: dienstencentrum@wetteren.be



          

Openbaar vervoer  

Station Wetteren: 10 minuten te voet tot LDC De Koffiebranderij

Halte Wetteren Buyssestraat: 3 minuten te voet
 - Bus 27: Gent - Heusden - Wetteren - Dendermonde
 - Bus 28: Gent - Melle - Wetteren - Dendermonde
 - Bus 46: Wetteren - Oosterzele - Zottegem
 - Bus 47: Wetteren - Bavegem - Zottegem
 - Bus 59: Wetteren - Oordegem - Lede - Aalst
 - Bus 58: Wetteren - Lede - Aalst
 - Belbus 130: Wetteren - Wichelen - Laarne

Het lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij organiseert in 
samenwerking met Kom op tegen kanker koffienamiddagen 
voor mensen met kanker en hun naaste omgeving. 

Koffienamiddagen zijn ontmoetingsmomenten waar gezellig 
samenzijn en ontspanning centraal staan. Praten over de 
ziekte kan uiteraard, maar hoeft niet. Ook plezierige momen-
ten kunnen met elkaar gedeeld of gevierd worden. Gewoon 
er voor elkaar zijn is al heel wat, want lotgenoten begrijpen 
elkaar dikwijls met weinig woorden. We kijken ernaar uit om 
u te ontmoeten. Deze koffienamiddagen worden ondersteund 
door ervaren zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker.

WANNEER ?  
Elke eerste dinsdag van de maand (behalve feestdagen), 

van 14u tot 16u

WAAR ?  
LDC De Koffiebranderij

Molenstraat 50

9230 Wetteren 

MEER INFO – INSCHRIJVEN  
(wenselijk maar niet verplicht)  

Tel. 09 366 02 42 

dienstencentrum@wetteren.be


