Nieuwsbrief van het Parkinson Café
jaargang 6 nr.8 augustus 2018

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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Start van het seizoen
Ondanks het warme weer ( op het moment dat dit geschreven
wordt) gaan we weer van start met een nieuw seizoen met het
Parkinson Café.
Als het goed is dan heeft u van de landelijke vereniging al een
agenda voor het komende half jaar ontvangen. Let er op dat er
hier of daar een wijziging kunnen zijn doorgevoerd of een
aanvulling worden gegeven.
We houden het kort deze keer (mede door het warme weer ) en zien naar de ontmoeting op
het Parkinson Café uit
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Vierdaagse van Laren
Een twaalftal dappere Parkinsonners hebben de stoute schoenen aangetrokken om een
aangepast programma van de vierdaagse van Laren te lopen. Het was een zware, maar vooral
vrolijke wandeling. Zie de foto’s hieronder.

Barbecue
Er komt voor de derde keer een Barbecue aan. Op 31 augustus
wordt deze gehouden
Hier onder de gegevens:
Datum en tijd:
31 augustus van 16:30 – ca 20:30
uur
Locatie
Kosten:
Aanmelding:

Deelnemers:

Buurthuis Meentamorfose. Landweg 5 Huizen
10 euro p.p. voor alles (eten en drinken)
door overmaking van 10 euro p.p. voor 27 augustus 2018
Op rekeningnr. NL76RABO0339906669 t.n.v. PHM Versteeg o.v.v.
Barbecue en namen deelnemers.
bezoekers van het Parkinson Café
(patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers, partners, kinderen
professionals)
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Agenda komende maanden..
Donderdag 16 augustus 14:30 uur :
Klachten in het denken zijn bij de ziekte van Parkinson vaak in meer of mindere mate
aanwezig. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld moeite met plannen, moeite de aandacht bij
het werk te houden of het gevoel dat het geheugen u in de steek laat. Bij het VUmc wordt
daar onderzoek naar gedaan (het zgn cogtips onderzoek}
Chris Vriend is als hoofdonderzoeker betrokken bij het cogtips onderzoek Hij komt ons een
en ander over dit onderzoek vertellen.
tijd: 14:30 uur, zaal open 14:00 uur
Locatie Theodotion Ridderzaal, Werkdroger 1 in Laren
Woensdag 29 augustus:10:30 uur
Eerste repetitie nieuwe seizoen Parkietenkoor
Meentamorfose
Vrijdag 31 augustus: vanaf 16:30 uur barbecue.
Donderdag 20 september 14:30 uur
Naast problemen met lopen, praten etc. bij Parkinson Patiënten kan er ook sprake zijn van
visuele problemen. Koninklijke Visio is een expertisecentrum voor slechtziende en blinde
mensen. Een van de medewerkers van Visio komt ons vertellen over “Visuele stoornissen bij
de ziekte van Parkinson”
N.B.! Deze lezing is onder voorbehoud en kan nog veranderen (zie de nieuwsbrief)
tijd: 14:30 uur, zaal open 14:00 uur
Locatie Theodotion Ridderzaal, Werkdroger 1 in Laren
Donderdag 18 oktober 14:30 uur
Peter Rietdijk Fysiotherapeut aangesloten bij ParkNet Hij verzorgt bewegingssessies voor
individuen en groepen Hij zal vertellen (en demonstreren) hoe dit in praktijk werkt.
tijd: 14:30 uur, zaal open 14:00 uur
Locatie Theodotion Ridderzaal, Werkdroger 1 in Laren
Donderdag15 november 14:30 uur
Het is weer tijd voor een openbaar consult bij Dr Krul. Het onderwerp dat hij behandeld is
nog niet bekend.
tijd: 14:30 uur, zaal open 14:00 uur
Locatie Theodotion Ridderzaal, Werkdroger 1 in Laren
Donderdag 13 december 14:30 uur
Traditioneel worden in december kerstkransen gemaakt. Ook dit jaar doen we dat . Voor
verdere gegevens zie de nieuwsbrief van december
tijd: 14:30 uur, zaal open 14:00 uur
Locatie Theodotion Ridderzaal, Werkdroger 1 in Laren
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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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