Nieuwsbrief van het Parkinson Café juli en augustus 2014.

Adres Parkinson Café:
Amaris Theodotion (Ridderzaal),
Werkdroger 1,
1215 CM Laren.

Parkinson Vereniging regio ’t Gooi
website:
www.parkinsoncafelaren.nl
Twitter: @parkinson_tGooi
Adres ’tHonk:
Jan van Galenstraat 35
1272 BA Huizen.
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Een prettige vakantie
Het organisatieteam van het Parkinson Café wenst u een prettige vakantie toe. De cafés in juli
en augustus gaan gewoon door, maar ‘tHonk is gesloten van 15 juli t/m 12 augustus. Vanaf 19
augustus kunt u weer terecht voor een spelletje, een kop koffie of thee en een praatje.
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Parkinson Café van 19 juni
Het was naar verwachting druk bij de lezing van Prof. Dr. Erik Scherder. Er waren ruim
honderd mensen aanwezig, die –zo hoorden wij later- het uitstekend naar hun zin hadden.
Het verhaal ging over de invloed van bewegen op het brein. Daarbij kwamen de specifieke
relatie met Parkinson uitgebreid aan de orde.
Hieronder een korte impressie van de bijeenkomst.

Een boeiend verhaal. Wel het
het kopje erbij houden.
Volgt u me nog?

Parkinson Café van 17 juli
Op 17 juli is er, traditiegetrouw een film met
gezellig napraten. Er kan gekozen worden uit
de film “De nieuwe wildernis” of een
rapportage over hoe deze film tot stand
gekomen is.
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Inloop vanaf 14:00 uur. De film begint om 14:30 u. Om ca 16:00 u praten we na onder het
genot van een glaasje

Parkinson Café van 21 augustus
rdgKompagne is de grootste leverancier in Nederland
op het gebied van communicatiehulpmiddelen (of
spraakcomputers), computeraanpassingen en
omgevingsbediening voor mensen met een handicap.
Op 21 augustus komen zij over een aantal
mogelijkheden vertellen.
Aanvang: 14:30 uur. Inloop vanaf 14:00 uur. Er is geen infotafel aanwezig.

Schildermorgen in ‘tHonk
Op 16 september is er een schilderworkshop in ‘tHonk. Van te voren opgeven bij Els. Ineke
of Peter. Zie ook de bijgevoegde brief.

Opzet Nordic Walking groep in Hilversum
Het Parkinsoncafé wil een Nordic Walking groep starten in Hilversum. De eerste wandeling
wordt gehouden op zaterdagmorgen 09-08-2014 bij landgoed Zonnestraal op de grens van
Loosdrecht en Hilversum.
Zie voor meer informatie de bijgevoegde brief

Agenda 2e halfjaar 2014
café’s





18 september: Koen Lucas en Kees Vermunt: ‘Gezond omgaan met ziekte’.
16 oktober: Suzanne Klein Schiphorst (zorgbelang Noord Holland)
“Gevolgen van het nieuwe beleid in de gezondheidszorg” (Wmo, transities e.d.).
20 november: Dr Laboyrie: thema nog niet bekend.
11 december: Kerststukken maken.

Unity Walk
Op 29 augustus 2014 is alweer de derde Unity
Walk in Amsterdam. Deze wandeling vanaf het
Thorbeckeplein naar het Beursplein wil aandacht
vragen voor de ziekte van Parkinson.
De wandeling begint om 13:00 uur. Op het
Beursplein zijn er vanaf 14:00 uur diverse
optredens.
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Zie http://www.unitywalk.nl/ waar u zich ook kunt opgeven om mee te lopen of te sponsoren.

Ideeën voor de nieuwsbrief.
In de nieuwsbrief van september
2014 komt o.a. een verslag van de
café’s van juli en augustus 2014 en
een vooruitblik naar het café van
september.
Hebt u ideeën voor de komende
nieuwsbrieven, laat het ons dan
weten.
( georgevan.heerden@gmail.com )

Organisatieteam Parkinson Café
Peter Versteeg

035-5267803

pg.versteeg@casema.nl

Ineke van de Heijden

035-5265272

inekevandeheijden@casema.nl

Els Kole-Hillebrink

035-6947670

ehillebrink@hotmail.com

George van Heerden

035-6212848

georgevan.heerden@gmail.com
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