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Lieve dames, 

 

Indien het mogelijk was zouden we zo graag zondag paaseitjes  in jullie tuin  
droppen.. 

We hebben een moeilijk jaar achter de rug, we worden stilaan allergisch aan 
het woordje CORONA. 

Het ene moment zouden we weer mogen samenkomen  (onder strikte 
veiligheidsvoorwaarden weliswaar) om dan ’s avonds in het nieuws te horen 
dat het bij een mooie droom blijft…spijtig maar ja de cijfers liegen niet. 

We blijven hopen dat, het stilaan normaal wordt na de vaccinatie periode. 

Een sessie met als thema BEWEGEN zou ons allen deugd doen en daarom 
willen we dat graag organiseren in de maand Mei  (indien nodig verschuiven 
naar Juni) in de buitenlucht! 

Intussen houden we jullie graag op de hoogte van de  online Webinars,  vanuit 
Kom op tegen kanker en het Vlaams patiëntenplatform enz. 

Het is altijd fijn om “iets” van jullie te horen hetzij telefonisch of per mail 

Ook wij blijven voor jullie steeds bereikbaar op GSM nummer 0496/39 18 00  

of via mailadres: samen.na.borstoperatie@gmail.com. 

 

Groetjes en tot blij weerzien!   

Jullie Team :Carine Van Petegem, Hilde Hoornaert en Lina De Keukelaere.   



Lieve Dames, 
 
We hebben groot positief nieuws, een honderdjarige in onze 
groep namelijk Mevrouw Lia Depotter-Vandenberghe, lid 
sinds 1988. 
 
Lia is nog altijd top alert, heeft zin voor humor en geniet van 
elk mooi moment. 
Altijd zeer verzorgd met oog voor detail zoals oorringen,  enz, 
zoals te zien op haar foto. 
 
Hoe kwam Lia bij de groep, dat is een mooi verhaal: 
Bij onze start in 1988, hadden we onze bijeenkomsten 
(gratis) in het lokaal van de KBC in de H.Horriestraat, naast 
Lia haar appartement. 
Wegens veiligheidsmaatregel van de bank, was de deur gesloten zodat alle leden zich 
dienden te melden via een bel die ik vroeger meegebracht had uit Zwitserland, na een 
kamp met de 14-jarigen, in elk geval  goed hoorbaar! 
Op een keer kwam Lia aankloppen en zei ” ik heb gehoord van een vriendin dat jullie een 
lotgenotengroep zijn voor borstpatiënten, wel ik ben ook geopereerd, mag ik ook komen?” 
Vanaf dan zorgde Lia voor de geurige koffie en heerlijke koekjes. 
Haar man was onze eerste boekhouder, nog in de tijd zonder computer maar met pen en 
schrift. In de doos van Rosita heb ik nog zo een schrift gevonden, mooie herinnering voor 
Lia. 
Tijdens ons gesprek verleden week moest ze toch nog eens, na al die jaren, haar 
frustraties kwijt over de manier waarop zij de diagnose en de uitleg kreeg:  met een 
schouderklopje zei de dokter “t moet eruit en ik zal goed voor je zorgen”. De mentale 
schok bij het zien van de wonde na die ( Halsted mastectomie operatie ) voel ik nog altijd. 
Ik zei tegen Carlos “moette kik nu aan 50 jaar doodgaan?” en laconiek voegde ze er NU  
aan toe” en ik heb er tot nu toe Lina  nog 50 bijgedaan !” 
Lia is heel  blij dat er grote verandering gekomen is in de opvang na de diagnose door een 
borstverpleegkundige en indien nodig doorverwijzing naar psychologische begeleiding .Nu 
worden er in de meeste gevallen borstsparende operaties uitgevoerd wel met achteraf 
chemo en of hormonale therapie. In die tijd was er alleen sprake van bestraling. Typisch 
Lia, om haar verhaal zo te eindigen:” ja den dokteur heeft het in elk geval drastisch 
gedaan, maar benne er toch nog.” 
We willen Lia graag overrompelen met felicitatiekaartjes, doen jullie mee? 
Verjaardag vrijdag 9april  
adres : 
Mevrouw Lia Depotter-Vandenberghe 
Residentie De Rozelaar 
Rijselstraat 9/005 
8800 Roeselare 
 
Dank voor jullie medewerking! 
 
Lina De Keukelaere 
 
NB:  Voorafgaande heeft Lia haar toestemming gegeven om dit interview door te geven aan onze 

leden. 
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