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Verslag bijeenkomst d.d. 18 april 2017  van het ParkinsonCafé 
Zoetermeer e.o. 

Op deze dag mochten wij vieren dat ons Parkinsoncafé 5 jaar bestaat.                                 

Dit werd gevierd met een High Tea. 

 

 

Debby de Wal heet namens het ParkinsonNetwerk en het bestuur iedereen van harte 
welkom bij deze feestelijke bijeenkomst. 

 

        

 

mailto:peecafezoetermeer@ziggo.nl
http://www.parkinsoncafezoetermeer.nl/


Vijf jaar geleden heeft het ParkinsonNetwerk het 
Parkinsoncafé opgericht en werd op 17 april 2012 
gestart met de bijeenkomsten. 

  

Het bestuur is zeer verheugd dat er een steeds 
groeiend bezoekersaantal is. Ook is het fijn te 
merken dat de bezoekers zich op hun gemak voelen 

en elkaar ook onderling beter leren kennen. 

 

Het ParkinsonNetwerk en het bestuur proberen 
onderwerpen te presenteren die  nieuwsgierigheid en belangstelling oproepen zodat er 

interessante informatie terecht komt bij de bezoekers. 

 

Het bestuur bedankt Palet Welzijn, met name Simone Wijga voor het ter beschikking 
stellen van de zaal gedurende de afgelopen jaren en voor haar ondersteuning bij alle 
vragen. 

Tevens worden Albert Hein Rokkeveen en het Zoetermeers Kaashuys bedankt voor de 
schenking van producten voor deze High Tea. 

 

kwam 

langs om als “table magician” iedereen te 
verrassen met onbegrijpelijke 
goocheltrucs.  De aanwezigen waren vol 

bewondering en er steeg steeds een 
applaus op bij de tafel waar hij zijn trucs 

vertoonde. 

 www.degoochelaar.nl/ 

 

 

 

 

De ParkinsonNet-medewerkers deden een “speeddate”  en iedereen kon vragen stellen 

of gewoon even lekker babbelen. 

De aanwezigen genoten van alle heerlijkheden 

die er op de schalen lagen. 

Het was een bijzonder geslaagde middag en 
iedereen ging tevreden en met vol lof voor de 

organisatoren naar huis. 

 

 

De volgende bijeenkomst is op 

dinsdag 16 mei met het onderwerp: 

Parkinson en Mantelzorg. 

 

http://www.degoochelaar.nl/
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Heeft u iets interessants gezien over Parkinson of een leuk verhaal hierover of wilt u uw 

persoonlijke ervaring kwijt stuur dan deze naar peecafezoetermeer@ziggo.nl 

ParkinsonCafé zal uw verhaal dan in de nieuwsbrief publiceren.  

 

Lid worden van de Parkinson vereniging? 

Dank zij de parkinson vereniging kunnen wij de bijeenkomsten van ParkinsonCafé 
organiseren. ParkinsonCafé is een initiatief van de Parkinson vereniging. U kunt lid 

worden van de parkinsonvereniging voor nog geen € 3,34 per maand. 

Het is goed om te weten dat het lidmaatschap u niets hoeft te kosten. Sommige 
zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Via 

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/lidmaatsch
appatientenvereniging.aspx  kunt u zien of uw zorgverzekeraar dit vergoed of 

gedeeltelijke vergoed.                        Lid of donateur worden kan via de website 

www.parkinson-vereniging.nl of door te bellen naar 030 – 656 13 69 

Het lidmaatschap kost minimaal € 40 per jaar (incl. Parkinson-Magazine en uitnodigingen 

bijeenkomsten) Donateur worden kost minimaal € 25 per jaar 

Kleine bijdrage t.b.v. ParkinsonCafé 

Het bestaan van het ParkinsonCafé hangt o.a. af van onze sponsoren en kleine giften 

van onze bezoekers. Onze sponsors hebben ons geholpen aan een startkapitaal om het 

ParkinsonCafé op te zetten. Om ook in de toekomst zeker te zijn van onze 

bijeenkomsten vragen wij om een vrijwillige kleine bijdrage. Elk bedrag is welkom maar 

u mag ook een sponsor aandragen. Deze bijdrage kunt u storten op NL40 RABO 0156 

9062 44  t.n.v Parkinsonvereniging onder vermelding van ParkinsonCafé 

Zoetermeer e.o.. Tijdens de bijeenkomsten staat bij de bar een “spaarvarken” alwaar u 

ook een kleine bijdrage kunt doneren.  

Wij danken een ieder hartelijk voor wie ons café heeft gesteund!! 

 

De volgende vrienden maken Parkinsoncafe Zoetermeer e.o.  mede mogelijk: 

  

    

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/lidmaatschappatientenvereniging.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/lidmaatschappatientenvereniging.aspx
http://www.parkinson-vereniging.nl/
http://www.parkinsoncafezoetermeer.nl/wp/wp-content/uploads/2016/02/logo-fons-1818.bmp
http://www.soroptimist.nl/index.php

