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Torhout
2020

Praatcafés
voor mensen met kanker  
en hun naastenWat? 

Tijdens een praatcafé komen we samen en geven 
we informatie. Daarna is er tijd en ruimte voor 
vragen en uitwisseling van ervaringen.

Je kan er gemakkelijk contact met elkaar 
leggen en zo lotgenoten ontmoeten.

Voor wie?
Voor alle mensen met kanker en hun naasten/mantelzorgers. 

Waar?
Stadhuis (Raadzaal) 

Markt 1, 8820 Torhout

Info en inschrijven?
050 22 11 25 (Christelle Demoor) 
christelle.demoor@torhout.be

PRAKTISCH 



          

Donderdag 20 februari 2020, 14u

Voortijdige zorgplanning: een goed idee?
Tijdens dit praatcafé krijg je nuttige informatie over patiënten-
rechten, palliatieve zorg en euthanasie. Ook worden een aantal 
documenten zoals “negatieve wilsverklaring” en “wilsverklaring 
inzake euthanasie” toegelicht. Kortom, belangrijke info voor je 
toekomstige zorgplanning.

Spreker: LEIF West-Vlaanderen

Donderdag 14 mei 2020, 14u

Workshop gezond aperitieven
Aperitieven doen we allemaal graag. Een glaasje bubbels en chips 
zijn gauw op tafel gezet, maar kunnen we dat ook gezond? Tijdens 
deze workshop leren we hoe je enkele simpele, gezonde mocktails 
kunt bereiden samen met een gezond hapje.

Spreker: Nele Delrue, diëtiste AZ Delta

Donderdag 24 september 2020, 14u

Wat is mantelzorg? Valkuilen en steunpunten
In Vlaanderen is kanker één van de belangrijkste ziektes die om 
mantelzorg vraagt. In dit praatcafé wordt dieper ingegaan op wat 
mantelzorg is, wanneer je mantelzorger bent, wie mantelzorgers 
eigenlijk zijn en waar ze terechtkunnen voor hulp en ondersteuning. 

Spreker: Francky Debusschere, Samana Mantelzorg

Donderdag 19 november 2020, 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? 

Spreker: Stefaan Buylaert, notaris
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