
Oostende 
Koninklijke Villa 

Koningsstraat 79, Oostende 

Wat mag je 
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 

Gratis inschrijven 

info@koninklijkevilla.be  

Tom Decraecke 

059 80 45 19 

Gratis initiatief! 

Dinsdag 17 december 2019 om 14u 

“Voeding en kanker: fabeltjes en 

weetjes” 

Tijdens de oncologische behandeling, maar 

ook daarna, is voeding heel belangrijk. Toch 

zijn de voedingsadviezen niet helemaal 

gelijk. Tijdens de behandeling is het advies 

gericht op voedingsproblemen. Na de be-

handeling wordt er gestreefd naar een ge-

zonde, evenwichtige voeding met aandacht 

voor voldoende lichaamsbeweging. 

Diëtiste Eefje Dufait van het Az Damiaan 

komt meer informatie en tips geven rond dit 

onderwerp.  



Zaterdag 19 januari 2019 - 10u EN 20u  

De Kleine Post Oostende 

“Muzikale voorstelling - Gewoel 

rond tumor” 

Kanker… 

We raken er zo aan gewoon. Dokters noemen 

het ondertussen een chronische ziekte. Voor 

patiënten en hun omgeving is het een ingrij-

pend gebeuren. Het leven is nooit meer het-

zelfde, zelfs niet na genezing. 

Deze voormiddag en avond nemen patiënten 

en/of familie het woord. Ze getuigen over de 

ziekte; ze getuigen over het leven. Met een 

glimlach en ook een streepje muziek. 

Alle thema's komen aan bod: onze haat-liefde 

verhouding met onze pruik, de impact van de 

ziekte op onze relatie(s), ons warm en soms 

minder warm contact met zorgverleners, maar 

vooral over hoe kanker ons heeft gebracht 

"extra-time" te leven. Kortom, alle thema's die ver-

band houden met kanker komen aan bod … 

Een (diep)zinnig gebeuren dus. Maar zeker de moeite 

waard ... we maken er een warme avond van. 

 

Deze voorstelling gaat uitzonderlijk door in de Kleine 

Post, Hendrik Serruyslaan 18 A, Oostende.  

Kostprijs: 11 euro 

Tickets te verkrijgen via De Grote Post. 

Dinsdag 7 mei 2019 om 14u 

“Workshop - Gezond aperitieven” 

Aperitieven doen we allemaal graag. Een glaasje 

bubbels en chips zijn gauw op tafel gezet, maar kun-

nen we dat ook gezond? Tijdens deze workshop, be-

geleid door Paul De Soete, leraar bij CVO De Avond-

school, leren we hoe je enkele simpele, gezonde mock-

tails kunt bereiden samen met een gezond hapje. 

 

 

Dinsdag 10 september 2019 - 14u 

Hoe troostend omgaan met kanker 

voor jezelf en voor je omgeving?              

 
Kanker: zit er iets positiefs in dit woord? Vol-

gens Rietje Vanhaecke wel.  

Rietje probeert op haar eigen dappere ma-

nier, zowel ernstig als humoristisch, enkele 

facetten te belichten die jou en je omgeving 

in staat stellen om troostend om te gaan met 

kanker.  

Tussendoor leest ze enkele van haar gedich-

ten voor die ook voor anderen een bijzonde-

re steun zijn geweest. 

Een lezing om naar uit te kijken! 

Breng gerust je partner, (schoon)zus/broer, 

dochter/zoon, buurvrouw/man, vrienden, col-

lega ‘s, ... mee. 

 

 

 
 


