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Reminder! 

De Parkinsoncafe bijeenkomst van deze week vindt plaats op donderdag 22 

september! Inloop vanaf 14.30 uur. Aanvang 14.45 uur 

 

 

Workshop 'Parkinson(isme) en Werk' op 22 okt: meld u nu aan! 

 
Heeft u parkinson(isme) en wilt u graag zo lang mogelijk met voldoening blijven werken 
in loondienst of als ZZP-er? Dan is de workshop  'Parkinson(isme) en Werk' op 22 

oktober in Utrecht wellicht interessant voor u. Tijdens deze workshop krijgt u meer 
informatie op vragen over Parkinson en Werk. 

 
Onderwerpen die aan bod komen zijn:  

 Parkinson? Vertel ik het mijn bedrijfsarts, werkgever en collega’s? 
 Hoe beïnvloedt de ziekte van Parkinson mijn werkzaamheden? 
 Oplossingen? Wat kunt u zelf doen en wat kunt u samen met uw 

werkgever/bedrijfsarts doen? 

 Arbeid, uitkering? Hoe voelt dat? Wat betekent dat emotioneel voor mij? Welke 
keuzes moet ik maken en welke instanties kunnen mij daarbij helpen? 

U kunt zich tot 1 oktober aanmelden voor de workshop via deze link.  

 

Boottocht Parkinson Café Alphen 6 september GROOT succes ! 

Afgelopen dinsdag, 6 september kwamen de 

gasten van Parkinson Café Alphen, 

aangevuld met gasten uit Moordrecht, 

Bodegraven, Reeuwijk, Zoetermeer en nog 

veel omliggende plaatsen, naar Avifauna om 

een boottocht door het Groene hart mee te 

maken. 

Vele van ons Parkinsoncafe gingen ook met 

de boottocht mee. 

Verwelkomt met koffie en gebak was het ijs 

snel gebroken en zat iedereen met elkaar te praten, wat ook de bedoeling was van deze 

vaartocht. 

Na de lunch volgde de borrel terwijl de kapitein zijn kennis van de omgeving aan 

iedereen doorgaf. 

http://email.parkinson-vereniging.nl/ct/m9/k1/7bhpMpO3ayCNJOtaq2RD7kLYq4z2wfaKmSk28cBHgirsR1PVs6WnY-eKXkTO39bLziCvvSihk4jpXSkJCmSnQg/WndazAz8sgssWRf


 

 

Met deze tocht bewees Parkinson Café Alphen dat samenwerking met andere cafés een 

groot succes kan zijn en dankzij sponsors kon het deelname bedrag laag worden 

gehouden.  

 

Parkinsoncafe Zoetermeer dankt Parkinsoncafe Alphen voor hun gastvrijheid en voor de 

uitnodiging om ook mee te mogen doen met het uitstapje. 

Mocht een van ons een zonneklep hebben laten liggen stuur dan een mailtje aan: 

Peecafezoetermeer@ziggo.nl 
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