Parkinson
Café Alphen
Lockdown per 28/04 over

.
Beste Parkinson Café bezoekers,
Het zat er al aan te komen, maar afgelopen maandag
20 april is tijdens de persconferentie van het
kabinet besloten om de lockdown op te heven.
Veiligheid en gezondheid staan natuurlijk voorop!
Ondanks de zorgen heeft het kabinet besloten om de
huidige lockdown per 28 april op te heven.
De Parkinsonvereniging houdt de situatie nauwlettend
in de gaten en geeft alle Parkinson Cafés in
Nederland nog steeds het dringende advies om
voorlopig geen fysieke Parkinson Café bijeenkomsten
te houden.
.
Met vriendelijke groet,
.
Bestuur Parkinson Café Alphen
.

Het Parkinson Café wordt in samenwerking met de Parkinson
vereniging georganiseerd.
Iedere 4e woensdag van de maand
is er een informele
bijeenkomst waar mensen met Parkinson, partners,
mantelzorgers en andere betrokkenen elkaar in een
ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen
uitwisselen. Bovendien staan er regelmatig informatieve
presentaties op het programma.

Je merkt op de bijeenkomsten hoe divers de Ziekte van Parkinson kan
verlopen. Ieder heeft op zijn eigen manier Parkinson. Iedereen van
beginnend tot gevorderd is welkom in het café. Het is dan ook
opvallend dat iedereen mee doet als er activiteiten zijn. Dat geeft
wel aan dat iedereen zich thuis kan voelen.

Het volgende
Parkinson Café:
In wijkcentrum Kerk en Zanen DE OUDE WERELD 51–59
2408 NV Alphen aan den Rijn 14:00 uur
(Wijkcentrum is voorlopig gesloten)

Gaat i.v.m. de Corona maatregelen
voorlopig
NIET door
VRAGEN ??
info@parkinsoncafealphenaandenrijn.nl

Het afgelopen

Parkinson café vond plaats op:

Woensdag 23 september 2020
INFO vindt U op onze website en alle andere gegeven cafés
Kijk op: parkinsoncafealphen.nl Café Nieuws
TERUG BLIK

Klik

aan om presentatie terug te kijken.

******************************************

College-lessen van Prof. Dr. Bas Bloem

o Waarom krijgt straks iedereen de ziekte van Parkinson?

15,047 total views,

13 views today

Voor een vaccinatie afspraak kan je bellen naar
0800 7070
(we zijn nu bij de leeftijd van 1950)
Burgerservice nummer bij de hand
Priklocatie: Tenniscentrum Nieuwe Sloot te Alphen aan den Rijn

Je ontvangt daarna per email en SMS een bevestiging

Informatiedossiers zijn makkelijker te
vinden op de website van de Parkinson Vereniging. Het aantal
informatiedossiers op de website van de Parkinson Vereniging
is in de loop der tijd flink uitgebreid. In deze dossiers
vindt u informatie en nuttige links over onderwerpen zoals
autorijden, voeding, pesticiden, werken, hulpmiddelen etc.
U vindt deze dossiers via het hoofdmenu op iedere pagina,
onder de noemer ‘Thema’s’.
www.parkinson-vereniging.nl

Voorlopig GEEN Parkinson Café
bijeenkomsten.

Locatie:

Wijkcentrum Kerk en Zanen
de Oude Wereld 51-59,
2408 NV te Alphen aan den Rijn.
(volop gratis parkeerruimte)

14:00 tot 16:30 uur, inloop vanaf 13:30 uur.

Tijd:

Toegang is gratis, (koffie en thee gratis)
Entree:

Wij hebben een doneer-pot om onze onkosten te kunnen
dekken.

Onze locatie op Google Maps.
( klik aan voor de route )
Informatie:
info@parkinsoncafealphenaandenrijn.nl

Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen of afmelden !

(Klik aan voor uw opgave voor de nieuwsbrief of uw
afmelding!)

Parkinson Boeken en Literatuur

Marga Geers uw

aanspreekpunt

(Klik aan voor meer INFO)

TERUGBLIK LAATSTE CAFÉ
(Klik aan voor terugblik Parkinson Café

23 september)

HANDEN IN HUIS – HULP voor Mantelzorgers

(Klik aan voor meer INFO)

Zoekt u vervoer !
Boodschappen, kapper, vriend/vriendin ?

TomMobiel voor binnen Alphen

Automaatje voor buiten Alphen
Niets staat u in de weg om op weg te gaan, bel voor
vervoer: telefoon: 06 15 44 18 13

In deze Corona tijd heeft het bestuur van het
Parkinson Café Alphen aan den Rijn het plan opgevat
om een boekwerk te maken voor de mensen die de
ziekte van Parkinson hebben.
De titel luidt:
“Wat is nu eigenlijk Parkinson”.
De informatie is mede tot stand gekomen door
informatie van de hersenstichting en bestuursleden
als ervaringsdeskundige.
*
Het is de bedoeling om dit boekwerk u als bezoeker
van Parkinson Café Alphen te overhandigen zodra wij
weer een bijeenkomst kunnen en mogen houden.
*
Daar dit waarschijnlijk nog even op zich laat
wachten geven we u de mogelijkheid om via de mail uw
aanvraag te doen.
Daar wij niet zoveel geld in kas hebben zullen wij
dit bij u bezorgen, dus geef uw naam, adres en
woonplaats op.

Mede is het boekwerk bedoeld voor die personen die
net vernomen hebben dat zij de ziekte van Parkinson

hebben.
Vandaar dat wij het boekwerk aan de neurologen van
het ziekenhuis hebben gegeven.
*
De kosten worden gedekt door een sponsor, zodat wij
dit boekwerk gratis kunnen overhandigen.

