Lokaal Dienstencentrum de Merelaar

Ko

In uw buurt kunt u lekker gaan eten voor weinig geld. Elke weekdag
serveert het dienstencentrum ’s middags een driegangenmenu:
soep, hoofdgerecht en dessert. Wie recht heeft op verhoogde
tegemoetkoming kan komen eten aan sociaal tarief.
Iedereen is welkom voor het volgen van taal- en computerlessen,
een creatieve cursus, recreatieve bewegingslessen op maat, filmen dansnamiddagen … en zo veel meer.
Een drankje nuttigen om eens de sfeer te komen opsnuiven, een
pannenkoek of ijsje eten … en dit allemaal aan zeer democratische
prijzen.

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

Dit alles kan maar tot stand komen dankzij de medewerking van
tal van vrijwilligers!

Volg ons ook op Facebook:
www.facebook.com/LDCDeMerelaar
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Voor mensen met kanker
en hun naaste omgeving

Mensen langer thuis laten wonen in hun vertrouwde omgeving
is een van onze doelstellingen. Daarom zetten wij ook, met riksja
Merlina en onze Minder Mobielencentrale, in op mobiliteit.

Meer info?
Telefoon: 09 218 97 70
Mail: ldc.demerelaar@zorgband.be
Website: www.zorgband.be
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Lokaal Dienstencentrum de Merelaar
organiseert in samenwerking met Kom op tegen
Kanker koffienamiddagen voor mensen met
kanker en hun naaste omgeving.
De koffienamiddagen zijn ontmoetingsmomenten waar gezellig
samenzijn en ontspanning centraal staan, met een tas koffie/
thee en een gebakje.
Deze ontmoetingsmomenten worden ondersteund door ervaren
zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker. Zij zijn er ook voor
persoonlijke gesprekken.
Omdat lotgenoten elkaar dikwijls met weinig woorden begrijpen.
Omdat er gewoon kunnen zijn voor elkaar al heel wat betekent.
We kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten.

Wanneer?
Iedere tweede vrijdag van de maand
van 14u tot 16u

Waar?
Lokaal Dienstencentrum de Merelaar
Poelstraat 37
9820 Merelbeke

Meer info / Inschrijven
(wenselijk maar niet verplicht):
Tel. 09 218 97 70
Mail: ldc.demerelaar@zorgband.be

Openbaar vervoer:
Halte Molenhoek: 4 minuten te voet tot LDC de Merelaar
•
•
•
•
•
•

bus 41 Gent-Blaarmeersen – Merelbeke Kwenenbos
bus 42 Baaigem – Bottelare – Merelbeke – Gent-Zuid
bus 44 Gent-Zuid – Merelbeke – Melle
bus 48 Dikkelvenne/Beerlegem – Gavere – Gent-Zuid
bus 49 Gent – Herzele – Geraardsbergen
bus 72 Merelbeke Molenhoek – Gent – Oostakker

