Nieuwsbrief van het Parkinson Café maart 2014.

Parkinson Vereniging regio ’t Gooi
website: www.parkinsoncafelaren.nl
Twitter: @parkinson_tGooi

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

Adres ’t Honk:
Jan van Galenstraat 35
1272 BA Huizen.
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N.B. !!!! Datum Parkinson Café verzet
Door omstandigheden is de
Ridderzaal van Amaris Theodotion
op 20 maart bezet. Daarom is het
Parkinson Café verschoven naar
donderdag 27 maart.
Het programma blijft hetzelfde, dat
betekent dat “vier het leven” ons
over hun organisatie komt vertellen.
Vier het leven is een
vrijwilligersorganisatie waar een bezoek aan theater en film met vervoer vanaf en tot aan huis
geregeld wordt. Ook krijgen we bezoek van de CliniClowns om hun activiteiten toe te lichten.
http://www.cliniclowns.nl/
www.4hetleven.nl/
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Parkinson Café van 20 februari 2014
Het was een onverwachte belangstelling voor de workshop “dance for health”. Er hadden zich
ruim twintig mensen opgegeven, maar er deden uiteindelijk ruim veertig mensen enthousiast
mee.

Volle aandacht voor de workshopleidster

Ook aanvankelijke critici deden met plezier
mee

High tea voor mantelzorgers
In het kader van NL DOET organiseert Versa
Mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers in het Gooi,
de Vechtstreek en Eemnes een high tea.
Op vrijdag 21 maart a.s. van 14.00 - 16.00 uur zijn
mantelzorgers en degene waarvoor zij zorgen van harte welkom in wijkcentrum
Lopes Dias,
Lopes Diaslaan 213,
Hilversum.
Kosten: geen.
Telefonisch aanmelden via 035 697 00 50
(op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 –1300 uur
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’t Honk word bekender
Steeds meer mensen weten de weg naar ’t Honk te vinden om te tafeltennissen, te sjoelen of te
dammen etc.

Kom ook eens langs op dinsdagmiddag van 14:00 –
17:00 uur. Er zijn verschillende activiteiten
mogelijk en er is altijd koffie of thee.
Het adres van ‘t Honk is:
Jan van Galenstraat 35
1272 BA Huizen.
Ook eenvoudig met de bus te bereiken (b.v. met lijn 320 halte Karel Doormanlaan)

Beeldhouwen
Op dinsdag 18 maart 2014 wordt van 14.00 tot 16.00 uur
met een uitloop naar 17.00 uur in ’t Honk een workshop
beeldhouwen gegeven door Riet Blum.
U kunt daar b.v. een hanger maken, maar ook andere
mogelijkheden staan open.
U kunt zich nog opgeven bij Ineke of Els
inekevandeheijden@casema.nl of
ehillebrink@hotmail.com
Dit is noodzakelijk om voldoende materiaal in huis te
hebben
De mensen die meedoen moeten een handdoek meenemen om het ergste gruis op te vangen.

iZOVATOR
iZovator is een regionale kennis- en
innovatieplatform in de regio Gooi en Vechtstreek.
iZovator stimuleert innovatie in de zorgeconomie,
zodat de zorg goed aansluit bij de behoefte van de burger.
Op dit moment doen ze o.a. een onderzoek naar de toegang tot toeristische en recreatieve
voorzieningen. In samenwerking met de gemeente Huizen en Hilversum is er een
inventarisatie gemaakt van toeristische en recreatieve voorzieningen in beide gemeenten en
onderzoekt in hoeverre deze voldoende toegankelijk zijn. Graag vragen wij u hierbij om uw
medewerking. Er liggen bij de infotafel van het Parkinson Café formulieren om in te vullen.
Ook kunt u de enquête digitaal invullen.
Voor Hilversum is dat:
https://www.surveymonkey.com/s/enquetetoegankelijktoerisme
Voor Huizen is dat:
https://www.surveymonkey.com/s/enquetetoegankelijktoerismehuizen
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Ideeën voor de nieuwsbrief.
In de nieuwsbrief van april 2014 komt o.a. een verslag van het café van maart 2014.
Hebt u ideeën voor de komende nieuwsbrieven, laat het ons dan weten.
( georgevan.heerden@gmail.com ). Gebruik dit e-mail adres ook om u op te geven voor de
volgende nieuwsbrieven of om de toezending op te zeggen

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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