In 2020
geopend
van 10:00
tot 12:00
het

boezem

cafe

Sin d s 2 018

12 februari
13 mei
9 september
25 november

Het Boezemcafé van de
Regio Leiden en
Duin- en Bollenstreek
Voor vrouwen die geraakt zijn
door borstkanker
Met koffie, thee en een goed gesprek

Heb je borstkanker (gehad) en
•
•
•
•
•
•

Voel je je hierin wel eens eenzaam?
Heb je behoefte om te praten met iemand die
hetzelfde heeft meegemaakt?
Ervaar je (nog steeds) gevolgen van de
behandelingen?
Vind je het fijn om herkenning te vinden bij
lotgenoten?
Zit je nog vol met vragen en
Ben je op zoek naar wat informatie en tips over de
gevolgen van borstkanker?

Voel je dan welkom en gesteund, bezoek het
Boezemcafé alleen of met je (boezem)vriendin.

Locatie: Brasserie Hemels
Terweeweg 5c, Oegstgeest

Ontmoeten, herkennen en delen
Het Boezemcafé is een initiatief van Jacqueline Eenens,
borstkankercoach in Oegstgeest (upandupcoaching.nl).
Het is niet niks als je hoort dat je borstkanker hebt. Het

kan fijn zijn tijdens of na de behandelingen je ervaringen
te delen met vrouwen die aan een half woord genoeg
hebben. Misschien wel nét wanneer de behandelingen
voorbij zijn en alles weer bij het oude moet zijn, maar dat
eigenlijk niet is.
Het Boezemcafé is een plek waar vrouwen die geraakt
zijn door borstkanker op een open en vrije manier
met elkaar een gesprek kunnen hebben en elkaar tips
kunnen geven. In de warme omgeving van Brasserie
Hemels in Oegstgeest kunnen ze elkaar ontmoeten en
helpen met raad en soms met daad. Regelmatig drinkt
een professional op het gebied van borstkankerzorg
een kop koffie mee. Koffie en thee met wat lekkers erbij
wordt aangeboden door Hemels en het Boezemcafé.
Lichtvoetig en serieus | ontmoetingen | een lach met
ruimte voor een traan | antwoorden op vragen | delen
van ervaringen | vinden van (h)erkenning

Locatie Boezemcafé 2020: Brasserie Hemels aan
de Terweeweg 5-C in Oegstgeest (hoek De Kempenaerstraat/Terweeweg). Centraal in de regio
Leiden / Duin- en Bollenstreek en goed bereikbaar
met het OV. Gratis parkeren in de buurt en achter
AH (blauwe parkeerschijf).
Graag van tevoren even aanmelden op 06
2426567 of via boezemcafe@gmail.com.
De toegang is gratis. WELKOM!

Meer informatie op www.boezemcafe.nl
of 06 21426567. Volg ons ook op facebook

