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Hoe maken we de gemeente nog dementievriendelijker? 

In de afgelopen jaren is al het een en ander gerealiseerd, zoals de 

dementheek, de dementiewijzer en een beweegboekje, de bijeenkomsten 

van De Vergeten Tuin, een film en een toneelstuk.  

Hoe kunnen we onze gemeente nog dementievriendelijker maken? Welk 

aandeel kan ik, of mijn vereniging of organisatie daaraan leveren?  

U wordt uitgenodigd om hierover mee te denken op de informatieavond op 

dinsdag 22 oktober van 19.00 – 20.30 uur in CC Elckerlyc.  

Gespreksvoorzitter is Michiel van der Sanden.  

Aanmelden tel. 013 505 8300 of via e-mail aan Anja van de 

Westelaken: a.v.d.westelaken@hilvarenbeek.nl  

Ook voor vragen kunt u hier terecht.  

 

Cursus Spaans voor beginners 

Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om aan een cursus Spaans voor 

beginners deel te gaan nemen op 10 donderdagochtenden in de maanden 

november, december 2019 (niet tijdens de Kerstvakantie) en januari 

2020, steeds van 9.30 – 11.30 uur.   

Deze cursus zal worden gegeven door Arantza San Martin, afgestudeerd in 

Bilbao; zij werkt o.a. als docente aan de Hogeschool voor Tolken en Vertalen 

in Utrecht....maar woont in Hilvarenbeek. 

De totale kosten bedragen € 190,--. Hierbij inbegrepen zijn een mooi 

cursusboek en koffie/thee tijdens de pauzes.  

Mocht u interesse hebben, dan graag vóór 20 oktober contact opnemen met 

Cor Vennix; bij voorkeur via e-mail cptvennix@gmail.com en anders 

telefonisch 013 5046155. U krijgt zo snel mogelijk de noodzakelijke 

aanvullende informatie. Deze cursus gaat door bij een minimale deelname 

van 6 tot 8 personen. De maximale groepsgrootte is 12 personen.  

 

Drie gangen diners                                                                               
Dinsdag 22 oktober: Herberg St. Petrus              

Reserveren enkel telefonisch:  Fam. Huijbregts  013 5052166                                 

Aanvang: 18:00 uur, € 18,--  Excl. drankjes. 

Dinsdag 19 november: In de Brouwerij - Baarschot             

Reserveren:  De heer M. Smeulders  013 5042079   

info@indebrouwerij.com                          

Aanvang: 18:00 uur, € 18,--  Excl. drankjes. 

EEN VRIENDELIJK MAAR DRINGEND VERZOEK OM IN GEVAL VAN VERHINDERING                                                                            

HET RESTAURANT OOK EVEN (TELEFONISCH) OP DE HOOGTE TE BRENGEN. 
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