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Dag tegen Kanker. Dag van de kankerpatiënt.  
Elke derde donderdag van oktober organiseert Kom op tegen Kanker de Dag tegen Kanker. Samen met 

meer dan 100 ziekenhuizen en zorgorganisaties. Ook wij zetten onze schouders onder dit hartverwarmende  

initiatief. Met tal van activiteiten voor kankerpatiënten en hun naasten. Kom gerust langs. Je zal zien dat je 

er niet alleen voor staat.

Meer weten? Surf naar www.dagtegenkanker.be
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Wat staat er op het programma?

Doorlopende tentoonstelling
van 14u tot 16u30
Tentoonstelling van al onze creaties uit de crea ateliers af-
gelopen jaar. 

Handmassage of voetmassage
van 14u tot 16u30 
Laat je even verwennen! 

Buffet met gezonde hapjes en drankjes 
van 14u tot 16u30
Geniet van een gezond hapje en drankje tijdens een aangename 
babbel 
Informatieve stand Oncologische Revalidatie
van 14u tot 16u30
Voorstelling van het Oncologisch Revalidatie programma in de 
Koninklijke Villa 

Hoe doe je mee? 
Mail naar inschrijvingen@koninklijkevilla.be of geef onderstaande antwoordstrook af aan Caroline Decorte - Well Being coach van de 
Koninklijke Villa
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KOM OP TEGEN KANKER STEUNPUNT WEST-VLAANDEREN
Regiocoördinator West-Vlaanderen

Contact 09/267.46.56
wvlaanderen.vliga@komoptegenkanker.be
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