Café nieuws Nov. ’14

Café Nieuws november 2014

(klik aan)
Op woensdag 26 november was er wederom een druk
bezochte Parkinson Café en wederom waren er nieuwe gezichten
te bespeuren.

Inge van der Heiden gaf een presentatie met het onderwerp ”WMO
en TOM in de buurt”. Nieuwe taken/nieuwe kansen met
veranderingen in Werk – Participatiewet, Zorg – WMO 2015 en
Jeugd-Jeugdwet, waarvan WMO 2015 voor de aanwezige bezoekers
de grootste aandacht was.
Reden van de aanpassingen zijn:
Zorgkosten stijgen onverantwoord.

Systeem kan doeltreffender (versnippering,
standaardoplossing probleem).
Betere aansluiting bij wensen/behoeften inwoners.

Inge van der Heiden

Annemiek Visser
Annemiek. Visser gaf praktijkvoorbeelden van de veranderingen
en mogelijkheden.

Op “Laatste Nieuws” kunt u de presentatie lezen en/of
downloaden.
Zijn er vragen, stel ze gerust:
Het Serviceplein
Voor al uw vragen over zorg en welzijn kunt u terecht bij het
Serviceplein. Het Serviceplein bevindt zich op de begane grond
in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Om u goed te
woord te kunnen staan, werken we graag op afspraak. U kunt ook
langskomen om een afspraak te maken (houd hierbij rekening dat
er een wachttijd kan ontstaan).
Wilt u een afspraak maken of uw vraag telefonisch stellen, dan
kunt u het Serviceplein bellen op

telefoonnummer 14 0172, optie 2. Mailen kan ook
naar:
gemeente@alphenaandenrijn.nl
Voor vragen naar aanleiding van de presentatie:
Ivanderheiden@alphenaandenrijn.nl
A.visser@participe.nu
Volgende Parkinson Café Alphen:
In de feestmaand december willen we met elkaar kerstfeest
vieren. We gaan dat doen met muzikale medewerking en onder het
genot van een High Tea. Omdat de vierde woensdag op 24
december valt, doen wij dit een week eerder op woensdag 17
december. Wij organiseren voor u een High Tea met een
feestelijk verrassing. U moet zich hiervoor wel opgeven en we
zijn helaas genoodzaakt voor dit alles een eigen bijdrage te
vragen.. U kunt zich opgeven per mail (klik op beantwoorden en
vermeld met hoeveel personen u komt en verzend het bericht
daarna) of telefonisch 0172 420 259 De kosten bedragen €7,50
per persoon. Het bedrag kunt u overmaken op rekening

NL10INGB0001285963 t.n.v. M.W. Treffers onder vermelding van:
“High Tea 2014”
TV Uitzending Diepe Hersenstimulatie:
In het HagaZiekenhuis in Den Haag wordt een Diepe
Hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation) uitgevoerd. Een
ingreep waarbij de symptomen van bijvoorbeeld de ziekte van
Parkinson worden onderdrukt.
Tot 26 januari kan u nog terug kijken op een geslaagde
operatie (druk op Operatie Live):

Parkinson (TV) vereniging: Martin Treffers herhaalt namens de
Parkinson vereniging nogmaals de mogelijkheid om naar
Parkinson TV
te kijken. Kijk op internet naar:
http://www.parkinsontv.nl/
AFLEV.

Datum

Thema

Aanvang

8

12/12/2014 Feestdagen & Parkinson 16:00 uur

7

14/11/2014 Slapen & Parkinson

16:00 uur

6

10/10/2014 Chirurgie & Parkinson

16:00 uur

5

12/09/2014 Het Brein & Parkinson

16:00 uur

4

11/07/2014 Spreken & Parkinson

16:00 uur

3

13/06/2014 Voeding en Parkinson

16:00 uur

2

09/05/2014 Bewegen & Parkinson

16:00 uur

1

11/04/2014 Pitten & Parkinson

16:00 uur

0

11/04/2013 Proefuitzending

16:00 uur

Facebook en Twitter:

Wij staan zowel op Facebook
dus hou u zelf op de hoogte.

als op Twitter,

