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WANNEER? Iedere eerste donderdag van de maand 

   Doorlopend van 10u tot 12u 

WAAR?    Lokaal Dienstencentrum Egmont 

   Ingang via Arthur Gevaertlaan 

INFO?   ldcegmont@ocmw.zottegem.be 

   09 364 56 95  
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Koffieochtenden 

 

 

 

iedere 1ste donderdag van de maand 

Het lokaal dienstencentrum Egmont organiseert in samenwerking met Kom 

op tegen Kanker en het AZ Sint-Elisabeth Zottegem ontmoetingsmomenten 

voor mensen met kanker en hun naaste omgeving.  

Iedere eerste donderdag van de maand vindt een koffieochtend plaats waar 

gezellig samenzijn en ontspanning centraal staan. Lotgenoten begrijpen el-

kaar dikwijls met weinig woorden. Gewoon er voor elkaar zijn, betekent al 

heel wat. 

Deze ontmoetingsmomenten worden ondersteund door ervaren zorgvrijwil-

ligers van Kom op tegen Kanker.  

Deelname is gratis. Op voorhand inschrijven is niet nodig. 

Voor mensen met kanker en hun naasten: 

koffieochtenden, praatcafé en Dag tegen Kanker 



Kanker 

Op 20 oktober 2016 organiseert Kom op tegen Kanker de Dag tegen Kanker. 

Op die dag roepen ze iedereen op om alle mensen met kanker en hun naas-

ten te tonen dat ze er niét alleen voor staan. Dat we meeleven. Dat hun 

strijd tegen deze ziekte ook de onze is. 

Er worden die dag tal van hartverwarmende activiteiten op touw gezet voor 

kankerpatiënten en hun naasten. 

In het AZ Sint-Elisabeth Zottegem en het lokaal dienstencentrum Egmont 

bieden de wensbomen in de centrale hal plaats voor hoopvolle woorden 

voor patiënten. Als teken van verbondenheid met de patiënten spelden me-

dewerkers, patiënten en bezoekers gele lintjes op.  

Het oncologisch dagziekenhuis in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem organi-

seert de week tegen kanker voor de patiënten met onder meer wafelenbak, 

workshop ‘Look good, feel better’ en ontmoetingsmomenten van ’Loverel’ 

voor dames met borstkanker. Meer info over deze activiteiten via 09/364 

87 31. 

In het lokaal dienstencentrum gaat het eerste praatcafé voor personen met 

kanker en hun omgeving door. Achteraf is er ruimte tot napraten met een 

hapje en een drankje.  

Iedere 1ste donderdag van de maand vinden koffieochtenden plaats door 

personen met kanker en hun omgeving. Meer info hierover vind je verder in 

de flyer. 

Toon je betrokkenheid. Kom op 20 oktober langs en speld het gele lintje op 

als symbool van solidariteit. 

 

Dikkedarmkanker is één van de meest voorkomende kankers. Een 

dieper inzicht in de oorzaken van en de natuurlijke evolutie naar 

dikke darmkanker stelt ons steeds beter in staat de ziekte te voor-

komen, en hopelijk ooit uit te roeien.  

Ook wanneer de kanker reeds aanwezig is, zijn er uitgebreide thera-

peutische mogelijkheden om de ziekte aan te pakken, met een gro-

te genezingskans bij vroegtijdige stadia. 

Wil jij jezelf en volgende generaties beschermen tegen deze vorm 

van kanker? Kom dan zeker luisteren. Na de uiteenzetting is er 

ruimte voor het stellen van vragen.  

 WANNEER? Donderdag 20 oktober om 20uur 

   Toegang is gratis, bij voorkeur inschrijven  

   voor 14 oktober 2016 via 09 364 56 95 of  

   ldcegmont@ocmw.zottegem.be 

 WAAR?    Lokaal Dienstencentrum Egmont 

   Ingang via Arthur Gevaertlaan 

PRAATCAFE: Dikkedarmkanker,  

een te voorkomen ziekte 

Dr. Van Overberghe,  

gastro-enteroloog - AZ Sint-Elisabeth Zottegem 


