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Een uitnodiging met lieve wensen, 

positiviteit en kracht. 

In de hoop dat dit je steun geeft, 

er wordt veel aan jou gedacht. 

 

 
Beste lotgenoten, 
 
Het is alweer een paar maand geleden dat we elkaar mochten ontmoeten. 
En ja, Corona is nog niet voorbij. Meer uitleg vindt u verder. 
 
Graag nodigen wij u uit op onze bijeenkomst op donderdagnamiddag 29 
september om 14u. 
 
Deze gaat door in het cm gebouw, Mandellaan 79 te Roeselare. Er is een 
ruime gratis parking aan de locatie. 
 
We verwelkomen Gaelle Ouvrein. Gaelle leert ons sjaals knopen en 
geeft kleur en kledingadvies. Gezien we mee oefenen is het goed om eigen 
sjaal mee te brengen. Liefst een groot exemplaar vb. 60 op 60 cm. 
 
We vragen een bijdrage van 5€ voor de spreker, huur zaal en koffie /thee 
met gebak inbegrepen. 
 
Graag vermelden bij inschrijving of u gebak wenst. 
 
Graag uw deelname bevestigen aan Lina op telefoonnummer 0496 39 18 00 
of via mail bij Hilde : samen.na.borstoperatie@gmail.com 
 
We zien er naar uit om elkaar terug te ontmoeten. 
 
Namens het team Samen na borstoperatie, 
 
Lina, Hilde en Carine. 
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Extra nieuwsflits corona. Info van het VVP, het vlaams patientenplatform. 

-iedereen kan vanaf september een tweede boosterprik krijgen. Hiervoor zal er 
gewerkt worden per leeftijd. Enkel personen met een verzwakt immuunsysteem zal 
eerst in aanmerking komen. 

Een aantal kregen reeds een tweede boosterprik en wordt in de herfst opnieuw 
aangeboden. Er moet wel drie maand tussen zitten. 

-vervolgens komt het zorgpersoneel aan bod. Ook niet verzorgend personeel in 
zorginstellingen. 

-De groep 50 tot 64 jaar : er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gezonde en risico 
lopende personen. 

-De groep 18 tot 50 jaar : Voor deze groep is er geen massacampagne. Wel krijgt 
iedereen een brief waarin uitgelegd wordt dat wie wil een extra booster kan krijgen. 

-De groep 6 tot 17 jaar : Op dit ogenblik wordt geen extra booster voorzien, met 
uitzondering voor jongeren die een stage doen in de zorg. 

HET DOEL is om iedereen in 2 tot 3 maanden tijd te vaccineren. Er zal dus geen 
groot tijdsverschil zijn tussen de eerste en de laatste groep. 

Als lotgenotengroep vinden we het zeer belangrijk dat iedereen zich opnieuw laat 
vaccineren. Op die manier ben je echt beter beschermd en als je toch besmet geraakt 
zijn de risico’s veel kleiner. 

Zaterdag 24 september is er Levensloop in Ieper. Een organisatie van de Stichting 
tegen kanker. Heb of had je kanker meld je dan aan via de website 
https://www.levensloop.be/relays/ieper-2022 Je kracht en moed worden in de 
bloemetjes gezet. Er zijn gratis optredens, verwenbeurten enz. Deelname is gratis. Je 
kan er wandelen en lopen maar dat hoeft niet. 

 


