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Parkinson Vereniging regio ’t Gooi
website: www.parkinsoncafelaren.nl
Email: parkinsoncafelaren@gmail.com

Adres Parkinson Café Laren:
Amaris Theodotion (Ridderzaal),
Werkdroger 1,
1251 CM Laren

Adres verschillende activiteiten
Buurthuis Meentamorfose.
Landweg 5 Huizen
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Terugblik op het PC van april.
Het was prachtig weer op 19 april. Misschien de reden dat er niet zoveel bezoekers waren in
het café. Jammer, want zij misten toch interessante informatie over veiligheid thuis.
Wijkagent Wessels vertelde in een boeiend verhaal de verschillende kanten van veiligheid,
zowel maatregelen ter voorkoming van inbraak, alsook van babbels aan de deur. Het verhaal
werd gelardeerd met praktijkvoorbeelden en praktische tips Daarna vertelde Margriet de Jong
nog over de misbruik van kwetsbaren door vrienden en familie die zogenaamd de financiën
behartigen.

Feestelijke viering van het 10-Jarig Jubileum
Op donderdag 17 mei wordt met een feestelijke
bijeenkomst teruggeblikt op 10 jaar Parkinson Café
Laren.
Er wordt (kort) gesproken door een aantal personen,
waaronder de directeur van Theodotion, onze gastheer
al die jaren, door de directeur van de landelijke
Parkinson Vereniging en natuurlijk door onze voorzitter
Peter Versteegh. Er is een optreden van ons
Parkietenkoor. En er is gebak met koffie of thee vooraf
en een borrel toe. Tijdens deze borrel worden beelden
getoond van de Activiteiten van het Parkinson Café in
de afgelopen 10 jaar. U wordt verzocht al om 14:00 uur
aanwezig te zijn voor de start van de bijeenkomst.
Waar: Ridderzaal Amaris Theodotion
Adres: Werkdroger 1, 1251 CM Laren NH
Er is een informatiestand van de Parkinsons Vereniging
U bent van harte uitgenodigd
Hieronder een paar (willekeurige) foto’s van de afgelopen 10 jaar.
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Column van Mariette
Welke leuke dingen doe je?
Die zag ik niet aankomen. Stel je komt bij je neuroloog binnen en hij of zij zit er helemaal
klaar voor om te horen welke leuke dingen jij doet.
“Zoo, mevrouw Robijn, zeg op, welke leuke dingen heb je gedaan? Wat?!! Maar twee?? In
die vier maanden sinds de vorige afspraak? Hm niet zo mooi, wacht, ik bel even de
Efteling….ja hallo spreek ik met de Efteling?….ja het is een spoedje…ja ik geef haar en d’r
gezin een verwijsbrief…wel met poffertjes en een hotdog ja wat dacht je dan medische
noodzaak ja….goed geregeld…tot ziens.”
Meer lezen? Klik hier

Parkinson Café in Hilversum
Twee keer per jaar wordt er ook een Parkinson Café gehouden
in Hilversum. Deze keer op vrijdag 1 juni om 14:30 uur in de
Annazaal van de Rk Vituskerk in Hilversum. Spreker is Peter
Rietdijk , die uit zijn ervaring met fysiotherapie bij Parkinson
Patiënten zal vertellen.
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Agenda komende maanden..







Donderdag 17 mei: 10 jarig Jubileum Parkinson Café met o.a. optreden
Parkietenkoor.
Vrijdag 1 juni Parkinson Café Hilversum. Fysiotherapie en Parkinson Peter Rietdijk.
Donderdag 14 juni Mantelzorg
21 juni: Parkinson Café: multidisciplinaire bijenkomst. Interactief gesprek. Centraal
staat de ergotherapie
20 t/m 23 juni 10e wandelvierdaagse het Gooi
19 juli: Geen Parkinson Café

Organisatieteam Parkinson Café
Peter Versteeg

035-5267803

pg.versteeg@casema.nl

Ineke van de Heijden

035-5265272

inekevandeheijden@casema.nl

Anky Perdijk

035-5313074

famperdijk@gmail.com

George van Heerden

035-6212848

georgevan.heerden@gmail.com
parkinsoncafelaren@gmail.com

Algemeen
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