Gratis initiatief!

Wat mag u
verwachten?
Het praatcafé is gratis en start met een korte
inleiding, waarna er ruimte is voor vragen en
uitwisseling van ervaringen. Hierdoor leggen
de deelnemers gemakkelijk contact met elkaar
en kunnen ze er vrienden vinden.

Inschrijven
Els Verstraete
050 326 010
Els.verstraete@ocmw-brugge.be

Brugge
LDC Ter Leyen
Kroosmeers 1, Assebroek

Dinsdag 8 oktober 2019 om 14u:

Erfenissen en testamenten
Mensen staan doorgaans niet graag stil bij
een overlijden. En zeker al niet bij hun eigen overlijden. Maar wat gebeurt er met
jouw bezittingen wanneer je er niet meer
bent? Notaris Michel Vandamme komt hierover meer uitleg geven.
Dinsdag 22 januari om 14u:
Nieuwjaarsmoment

“De evolutie van darmkanker”
Darmkanker is een diagnose die je leven en
het leven van wie je dierbaar is op zijn kop
zet. Operatie(s), chemo, bestraling, weken en
maanden revalideren, leren leven met blijvende ongemakken …
Dr. Holvoet belicht het volledige traject van de
oncologische patiënt. Ze geeft uitleg over preventie, opsporing, diagnose, behandeling en
nazorg.

Dinsdag 30 april 2019 om 14u:

Begeleide wandeling tegen kanker
We spreken af in het Meersenhuis, Oostmeers 3
Brugge.
Onder begeleiding van Lode Bogaerts, vrijwilliger bij
Kom op tegen Kanker, maken we een wandeling doorheen de historische stad. Lode laat je kennis maken
met de pittoreske buurten van Brugge maar neemt je
ook mee naar minder gekende plekjes.
Na de wandeling is er tijd voor het drinken van een
kop koffie in het Meersenhuis.
De wandeling duurt ongeveer 2 uren.
Maximum 25 deelnemers.
Let op: inschrijven is gratis maar wel verplicht!

Donderdag 14 november 2019 om 14u:

Workshop: Tekenen
Geloof het, tekenen kan je leren! In deze
workshop leer je hoe je gezichten kan
tekenen en ontdek je hoe ontspannend deze
activiteit kan zijn.
Deze workshop wordt gegeven onder begeleiding van Beni Debacker, vrij beeldend
kunstenaar die professioneel medailles, penningen en munten ontwerpt en graveert.

