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Dubbelnummer

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
(Parkietenkoor etc)
Buurthuis Meentamorfose.
Landweg 5 Huizen
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Afsluiting van het seizoen
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen 17/18. Een
seizoen met veel activiteiten. Een belangrijke activiteit was de
viering van het 10-jarig jubileum, maar ook de stamppotavond was een succes. Het Parkietenkoor groeit en bloeit en
heeft haar eerste optreden met glans doorstaan. Volgend
seizoen hopen we weer met volle kracht er tegenaan te gaan.
U kunt ons blijvend volgen op de website van de vereniging.
Allen een goede vakantie toegewenst
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Terugblik op het jubileum op 17 mei.
Het was een zeer geslaagde jubileumbijeenkomst op 17 mei jl.
U hebt waarschijnlijk ook gekeken naar het overzicht van 10 jaar Parkinson Café, zo fraai
opgesteld door Theo. We kunnen ons voorstellen dat u dit overzicht nog eens rustig thuis wilt
bekijken. We vragen u als u nog foto’s of filmpjes hebt van de jubileumbijeenkomst deze naar
parkinsoncafelaren@gmail.com op te sturen. Theo zal deze nog toevoegen aan het overzicht
en een DVD maken Als u de DVD wilt ontvangen, geef u dit dan door aan George via
parkinsoncafelaren@gmail.com. De kosten zijn 5 euro.
Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden hierbij een verzameling foto’s.

Een goed gevulde zaal

Natuurlijk was er taart

De voorzitter spreekt

Wij zijn het koor van de Parkieten, zingen vrolijk met elkaar

De techneuten Theo en George

2

Dagje op stap met vrijwilligers
Op 24 mei hebben op uitnodiging van de stichting “Huizer Botters” het bestuur met een aantal
vrijwilligers van het Parkinson Café een boottocht op het Flevomeer gemaakt. Met
wisselende weersomstandigheden en draaiende wind was dit een vrolijk en spannende tocht.
Hieronder een impressie.

Joppers
Kent u die term ”Joppers” ?
De term Joppers word gebruikt voor Jonge Parkinson Patiënten. Het bestuur van het
Parkinson Café in Laren is al jaren van plan extra aandacht aan Joppers te besteden. Maar
omdat het bestuur bestaat uit oude mannen en vrouwen, weten ze niet wat Joppers
interesseert. Wij doen dan ook beroep op de Joppers zich te melden als zij met het bestuur
mee willen denken. Wij willen dan een bijeenkomst (buiten de zorginstellingen) organiseren
om de behoefte te inventariseren Bent u na 1958 geboren en heeft u interesse geef u dan op
bij Peter Versteeg.

PC Hilversum
Een klein groepje was aanwezig in de St Annazaal achter de St Vituskerk in Hilversum.
Jammer want Peter Rietdijk hield een boeiend en interactief verhaal over Fysiotherapie.
Gelukkig heeft hij toegezegd dit nog eens in Laren over te doen.

Barbecue
Er komt voor de derde keer een Barbecue aan. Op 31 augustus wordt deze gehouden in de
Meentamorfose vanaf 4:00 uur. De kosten zijn 10 Euro PP. Over te maken naar Peter. Zie
verder de nieuwsbrief van augustus.
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Het Parkinson Café in juni
Het laatste Café van het seizoen is op 21 juni. Op
dat Café staat de ergotherapie en de logopedie
centraal. Els Uyttewaal (ergotherapie) en
Hermine Jonker (logopedie) zullen vertellen over
hun speciale zorg voor Parkinson Patiënten. FullMobility stelt een aantal hulpmiddelen ter
beschikking om te demonstreren. Natuurlijk is er onder het genot van koffie/thee en een
glaasje volop gelegenheid elkaar te spreken.
Datum:
21 juni
Tijd:
14:30u zaal open 14:00u
Locatie
Ridderzaal Theodotion Laren

Agenda komende maanden..
.







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
16 augustus: nog niet bekend.
31 augustus barbecue.

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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