Nieuwsbrief van het Parkinson Café oktober 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 ’tHonk:
Jan van Galenstraat 35
1272 BA Huizen.
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Parkinson Café van september.
Het Parkinson Café van september handelde over omgaan met ziekte en
speciaal de ziekte van Parkinson. De inleider Kees Vermunt (zelf
ervaring met Parkinson) vertelde hoe hij met Parkinson omgaat en wat
voor methoden hij toepast om er positief in te staan. Zijn verhaal geeft
stof tot nadenken
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Parkinson Café van oktober 2014
Op 16 oktober komt Suzanne Klein Schiphorst van Zorgbelang Noord
Holland spreken over de transitie van AWBZ naar de Wmo. Zij komt
vertellen wat er voor u m.i.v. 2015 gaat veranderen.
Vragen als:
 Waar moet ik naar toe met mijn vraag?
 Wat zijn de mogelijkheden in de zorg
 Wat zijn de financiële consequenties?
komen aan de orde.
De presentatie begint om 14:30u, maar u kunt al vanaf 13:30u terecht b.v. om de infotafel te
bezoeken.

Een bezoekje aan de dierentuin
Het Parkinson Café heeft op 29 september met een viertal bezoekers van het Parkinson Café,
die moeilijk ter been zijn, samen met vier begeleiders en een chauffeur een bezoek gebracht
aan de dierentuin in Amersfoort. ’s Morgens werd ca 10:30 uur vertrokken. Na koffie met
appelgebak (naar keuze slagroom) werd de dierentuin uitgebreid bekeken, onderbroken door
een heerlijke lunch.
Het weer werkte goed mee. Om ca 17:30 uur was iedereen moe maar voldaan weer thuis.

De ingang

Lekker ijsje

Wat zouden ze denken?

‘tHonk opgeheven
M.i.v. december wordt wegens te weinig belangstelling ‘tHonk opgeheven.
Het aantal bezoekers is ondanks de inspanningen van de organisatie te laag gebleven. Het kost
in verhouding teveel tijd en inspanning om ‘tHonk te handhaven.

Cross Care Café
Het Parkinson Café was donderdag 25 september vertegenwoordigd op het Cros Care Café
over ‘Consumententechnologie in woningen van de toekomst’ georganiseerd door de
Stichting iZovator.
Een aantal opmerkelijke zaken:
Easysteppers op uw eigen trap. Een simpele oplossing voor trapmobiliteit.
Zie www.enocent.nl voor demonstratievideo’s.
Een tablet voor ouderen
Zie www.uwcompaan.nl
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Liftware een hulpmiddel bij het eten
Zie http://liftlabs.nl/
Samen met Ingrid Sturkenboom,
ergotherapeut, wil Corjan Bast
Liftware laten testen door zo'n 20
mensen. Zij zoeken met name
mensen in de omgeving Nijmegen
maar ook een aantal mensen
daarbuiten kunnen meedoen. Corjan
Bast zal dan zelf tweemaal afspreken
met de testpersoon en de persoon zal
Liftware één week op proef hebben.

Nordic Walking in Hilversum

In Hilversum is een nieuwe groep voor Nordic Walking
gestart. Iedere zaterdag is er gelegenheid mee te lopen.
Startpunt is om 10:15 bij de Landgoedwinkel van Zonnestraal
Iedereen mag vrijblijvend meelopen.
Aanmeldingen en inlichtingen bij:
Wil Clarijs Tel 0617779013 of
Ineke van der Heijden Tel 0355265272

Wijnproefavond

Op 21 oktober wordt door het Parkinson Café een wijnproefavond georganiseerd. Deze avond
wordt geleid door de heer Siersma.
Locatie: Havenstraat 30 in Huizen
Tijdstip: 19:00 uur tot 21:00 uur
Kosten: 5 euro per persoon
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Voor informatie en opgave: Peter Versteeg. Er zijn nog enkele plaatsen vrij ook voor
introducees.

Agenda komende drie maanden




20 november: Dr Laboyrie: thema nieuwe ontwikkelingen bij Parkinson.
11 december: Kerststukken maken en schilderen
15 januari 2015: Kort overzicht van het Parkinson Café in 2014 door George van
Heerden, gevolgd door de Nieuwjaars borrel.

Ideeën voor de nieuwsbrief.
In de nieuwsbrief van november
komt o.a. een verslag van het café
van oktober 2014 en een vooruitblik
naar het café van november.
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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