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ERRATUM en aanpassingen na druk: 
 
Praatcafé Druivenstreek 

- Elk praatcafé start om 20u.  
- Het praatcafé met als thema “als gedrag een uitdaging wordt zal 

plaatsvinden op dinsdag 26 april om 20u. 
- Het praatcafé met als thema “het lelijke eendje” zal plaatsvinden op 

dinsdag 18 oktober om 20u. 
 
Praatcafé Grimbergen/ Kapelle-Op-Den-Bos/ Londerzeel/ Wolvertem/ 
Meise 

- Het praatcafé van 5 april heeft als thema “(jong) dementie en belang 
van omgevingszorg, voorstelling hulpmiddelenkoffer”. 

- Het praatcafé van 3 mei heeft als thema “communicatie met 
personen met dementie”. 

- Het praatcafé van 4 juni is verplaatst naar dinsdag 14 juni. 
 
Praatcafé Keerbergen 

- De locatie voor de praatcafés is: Seniorenresidentie Keerbergen, 
Oude pastorijweg 22, 3140 Keerbergen.  
Inschrijven via eveline.aerts@residentiekeerbergen.be  

 
Praatcafé Leuven 

- Het praatcafé van 14 april is verzet naar donderdag 21 april. 
- Vrijdag 29 maart en vrijdag 26 april moeten aangepast worden naar 

dinsdag 29 maart en dinsdag 26 april 
- Het praatcafé jongdementie van 27 september heeft als thema 

“juridische aspecten bij jongdementie”.  
 
Praatcafé Tienen 

- Elk praatcafé gaat door van 14u tot 16u. 
- Het praatcafé van vrijdag 21 september moet woensdag 21 

september zijn. 
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