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Van het bestuur 

 

a. Parkinson Café op 21 oktober a.s. 

Na een gedwongen “pauze” van ruim anderhalf jaar organiseren we op 21 oktober a.s. een 

bijeenkomst van ons Parkinson Café. Theodotion is, met veel dank, weer onze gastheer. Net 

als voorheen maken we gebruik van de Ridderzaal. Aanvang 14.30 uur, de zaal is vanaf 14.00 

uur open. 

 

 
 

We hebben Corinne Klinkert, diëtiste, bereid gevonden een lezing te geven over voeding, 

medicatie en supplementen. 

 

Tijdens het eerste Café zal het accent ongetwijfeld komen te liggen op het weer kunnen  

ontmoeten, oude banden aanhalen, leed maar vooral het leven met elkaar delen. 

 

We kijken er nu al naar uit! 

Website: https://www.parkinson-vereniging.nl/parkinson-cafe-larenl  

Email: parkinsoncafelaren@gmail.com 

Adres Parkinson Café Laren: 

Amaris Theodotion (Ridderzaal), 

Werkdroger 1, 

1251 CM Laren 

Adres verschillende activiteiten  

(Parkietenkoor etc) 

Buurthuis Meentamorfose.  

Landweg 5 Huizen 

http://www.parkinsoncafelaren.nl/
mailto:parkinsoncafelaren@gmail.com
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b. Parkietenkoor 

In overleg met onze artistiek leider is afgesproken in januari a.s. weer te starten met het 

Parkietenkoor. 

We zijn met Peter Rieken in gesprek over de nieuwe aanpak van de repetities. Vanwege 

persoonlijke omstandigheden is Peter naar alle waarschijnlijkheid niet langer wekelijks 

beschikbaar. We spreken met elkaar over een andere frequentie, de kosten en de hoogte van 

de eigen bijdrage van de zangers en zangeressen. 

 

 
 

 

Het bestuur zal samen met Peter en de Meentamorfose in Huizen ook nagaan in welke 

accommodatie t.z.t. het meest veiligst gezongen kan worden (waarschijnlijk de grote- c.q. 

voormalige gymnastiekzaal).  

 

c. Mutaties bestuur 

In Ina Gevers heeft het bestuur een nieuwe penningmester gevonden. Ina heeft beroepshalve 

een financieel administratieve achtergrond en voelt zich betrokken bij (het werk van) ons 

Café. Ina woont in Laren en draait inmiddels vanaf augustus in ons team mee.  

Ina, voel je welkom! 

 

Het bestuur heeft afscheid genomen van Margriet de Jong. Vanwege ziekte van haar partner 

nemen de mantelzorgtaken van Margriet flink toe. Al haar aandacht en energie wil zij -zeer 

begrijpelijk- richten op haar “wederhelft”. Margriet maakte sinds oktober 2019 deel uit van 

ons bestuur; wij zijn haar dank verschuldigd voor haar inzet en betrokkenheid. Wij wensen 

haar, mede namens de bezoekers van ons Café, alle goeds toe. 
 

Namens het bestuur, 

Johan de Lange 

Secretaris 

 

 

Terugblik buffet 27 augustus. 

Op 27 augustus heeft het bestuur een feestelijk warm- en koud buffet georganiseerd in de 

Meentamorfose te Huizen. Na circa anderhalf jaar was dit de eerste keer dat de leden van het 

Parkinson Café elkaar weer konden ontmoeten.                                                                                                                                                       

Het bestuur was erg blij met de hoge opkomst; er hadden zich 41 mensen opgegeven.                                                                                                                                                                        

Na binnenkomst en voorzien te zijn van een drankje, openende Anky Perdijk namens het 

bestuur met een korte toespraak en woorden van welkom de bijeenkomst.                                                                                                           

Daarna werd iedereen uitgenodigd deel te nemen aan het buffet wat bestond uit een veelheid 
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van warme en koude gerechten, salades, stokbrood en fruit.                                                                 

Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt en alles smaakte 

heerlijk en menigeen kwam voor de tweede keer nog een bordje opscheppen.                                                                                                                     

Tegen het einde van het buffet sprak Peter Versteeg de vertrekkende penningmeester George 

van Heerden toe en bedankte hem voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid en penningmeester 

en overhandigde hem de Koperen Spreeuw en een mooie bos bloemen.                                                                                   

Zo tegen 19.00 uur namen de gasten afscheid en gingen huiswaarts. We kijken met z’n allen 

terug op een mooi en smaakvol samenzijn. 

 

Ina Gevers                                                               

 

Giften 

Wilt u ons financieel helpen stort dan uw bijdrage op bankrekening NL31INGB0003787700 

t.n.v. Parkinson Vereniging te Bunnik o.v.v. ”Gift t.g.v. Parkinson Café Laren.” De 

vereniging is ANBI gecertifieerd . 

 

Bestuur Parkinson Café 

Johan de Lange, secretaris 035-6836006 johandelange@kpnmail.nl  

Anky Perdijk, voorzitter 

Wim Meuffels  

035-5313074 

06-48227310 

famperdijk@gmail.com 

wimmeuffels7@gmail.com 

 

Peter Versteeg 035-5267803 pg.versteeg@casema.nl   

Ina Gevers, penningm. 035-5312413 j.gevers7@kpnplanet.nl  

Algemeen  parkinsoncafelaren@gmail.com  
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