
Beste Muco-Waasland-geïnteresseerden 

Op zaterdag 23 november vindt onze jaarlijkse ontmoetingsdag opnieuw plaats. 

We wensen jullie dit jaar een beetje in te wijden betreffende de wetgeving en Muco. 

 

“Leven met Muco, ongeacht de financiële consequenties” 

 

We hopen, naar jaarlijkse gewoonte, velen te mogen ontvangen om samen met ons dit 

brede thema-onderwerp te bespreken. 

Jullie ervaringen, zoektochten, onwetendheid… op vlak van Kinderbijslag, FOD-dossiers, 

Integratietegemoetkomingen, Werkonbekwaamheidsuitkeringen,… en zoveel meer zullen 

voor elke leeftijdscategorie aan bod kunnen worden gebracht. 

Denk alvast even na over welke vraagstellingen jullie hierrond hebben. Evenzo over welke 

ervaringen jullie reeds kennen, ter info van onwetenden onder ons. 

Om te voorkomen dat er op het moment zelf teveel vragen komen, vragen we om ons 

jullie vragen en ervaringen graag via mail te laten weten tegen ten laatste 10 november.  

Wij laten de vragen door professionelen in het vak voorbereiden, zodat jullie op de dag zelf 

directe antwoorden mogen verwachten. 

Er zal een sociaal verpleegster aanwezig zijn van UZ Gasthuisberg te Leuven. 

Ook zal vanuit de Muco-Vereniging iemand aanwezig zijn om bepaalde vraagstellingen te 

helpen duiden. 

Aarzel niet om vrienden, familie, je kinesist, je huisarts of andere geïnteresseerden mee te 

brengen. Ook zij blijven van harte welkom! 

Want trouwens, Met Uw en hun Medewerking is nog steeds alles OK!!! 

 

We blijven voor alle gezinsleden met Muco en de kinderen tot en met 12 jaar in het gezin 

een geschenkje voorzien. De ouders die inschreven en aanwezig zijn krijgen de geschenkjes 

voor hun kinderen mee naar huis. 

Dit omdat kinderen, ifv kruisbesmetting, liever niet aanwezig zijn. 

Volwassenen met Muco zijn zeker welkom, met de wetenschap in respect afstand te houden 

ifv zelfzorg. 

 

We behouden de mogelijkheid om Muco-aapjes, Muco-bellen, Muco-Waasland drinkflesjes, 

Muco-Waasland loopshirts (15€/stuk), Muco-Waasland draagtasjes en Muco-Waasland 

SAMATA-pralines aan te kopen. 

De shirts graag bestellen voor 10 november, dan kunnen deze zo nodig nog extra worden 

bijgemaakt. We rekenen graag af op de ontmoetingsdag zelf. 

Maten shirts:  

      KIDS 4j/6j, 8j/10j, 12j/14j,  

      Dames en Heren: XS-S-M-L-XL-XXL 



Naar gewoonte verzorgen familie Audenaert de koffie en gebak waarbij we een rustige 

afsluit in gezelligheid kunnen ervaren. 

 Wanneer: Zaterdag 23 november 2018 van 14u tot +-17u 

 Thema: “Leven met Muco, ongeacht de financiële consequenties” 

 Waar: Feestzaal van de psychiatrische instelling St. Jan Baptist, Suikerkaai 81, 9060 

Zelzate 

INSCHRIJVEN: HOE??? 

Inschrijven gebeurt uitsluitend via mail naar mucowaasland@gmail.com  

of voor diegenen die geen mailbox hebben telefonisch op het nr 0485734362. 

Inschrijvingsmail of telefoontje moet doorgevoerd zijn vóór 10 november. 

Bestellingen van de shirts evenzo. 

Zonder inschrijving geen geschenkje en wie weet ook geen plaatsje vrij. 

 Vermeld in je mail volgende gegevens: 

            * Naam Mucopatiënt en -12-jarige brussen, hun geboortedatum inclus 

            * Aantal deelnemers aanwezig 

            * Telefoonnummer deelnemer(s) 

 Onze voorkeur van geschenk gaat uit naar… 

            Standaard boekenbon/ Waasland Shoppingcenter-bon/FNAC-bon 

Maak hierbij je keuze graag. 

 Maten en model loopshirts ter bestelling. 

We blijven erop attent maken dat in onze contacten met Muco-families en –patiënten, die 

mogelijks aanwezig kunnen zijn, een veiligheid wordt ingebouwd betreffende evt 

kruisbesmetting.  

Daarom geven wij geen handen en/of kussen, maar maken we dit zeker en vast goed met 

een enthousiaste “Hallo” en “Tot ziens”. 

 

Het Muco-Waasland-team hoopt alvast heel wat geïnteresseerden te mogen verwelkomen, 

Vera Smet 

Filip Pyl 

Els Burm 

mailto:mucowaasland@gmail.com



