
 

 

Giften zijn erg belangrijk voor ons. 
Met giften kunnen we activiteiten 
organiseren, de website 
onderhouden en andere zaken 
uitvoeren.  

Je gift kan vermeld worden op onze 
website. Het is ook mogelijk om een 
logo of een advertentie erbij te 
plaatsen. Dit is allemaal 
bespreekbaar. Kijk ook eens bij 
sponsoring op 
www.yoppersgroenehart.nl  

 

 

Weet je een sponsor of wil je zelf 
Yoppers Groene Hart sponsoren? Neem 
gerust contact op met Wendy van Wijk. 
Haar contactgegevens staan achterop 
deze folder.  

 

E-mail 
info@yoppersgroenehart.nl 

 
 

Website 

www.yoppersgroenehart.nl 

 
Of neem contact 

op met 

Wendy van Wijk 

06 - 44 806101 

 
 
Colofon 

Deze folder is een uitgave van 

Yoppers Groene Hart. 

1e druk oktober 2020 

Niets uit deze folder mag zonder 

toestemming van Yoppers Groene Hart 

worden vermenigvuldigd. 

 
 
 
 

De ontmoetingsplek 

voor jonge mensen 

met de ziekte van 

Parkinson! 

 
 

ONDERLING CONTACT 

EN 

VERBONDENHEID 

Sponsors 

kunnen we goed gebruiken 

Wil je Yoppers Groene Hart 

steunen? 

Doneren? 

Graag! 

Gemakkelijk online via 
www.yoppersgroenehart.nl! 

Makkelijk, snel en veilig 

 

Voor meer informatie 

http://www.yoppersgroenehart.nl/
mailto:info@yoppersgroenehart.nl
http://www.yoppersgroenehart.nl/
http://www.yoppersgroenehart.nl/


Yoppers Groene Hart 
 

 

 

 
 
Yoppers Groene Hart biedt een plek 
voor jonge mensen met de ziekte van 
Parkinson om elkaar te kunnen 
ontmoeten. Yoppers lopen vaak tegen 
dezelfde dingen aan en begrijpen 
elkaar goed. 

 

Het is voor ons vanzelfsprekend dat je 
partner, naaste of familielid ook welkom 
is! Zij vinden het ook fijn om met elkaar 
te praten. Juist omdat zij vaak in 
dezelfde levensfase zitten. 

Yoppers voelen zich verwant met elkaar 

en dat schept een band. Daarom 

ontmoeten wij elkaar rondom een 

gespreksthema en organiseren 

activiteiten met elkaar.  

 

In ons jaarprogramma, vermeld op onze 

website, kun je zien welke gastsprekers 

zijn uitgenodigd, zoals een neuroloog of 

een ergotherapeut. Onze leden mogen 

mede bepalen welke onderwerpen 

interessant zijn.  

Kijk ook op www.yoppersgroenehart.nl 

voor alle informatie over Yoppers Groene 

Hart, en andere interessante informatie 

voor yoppers. De website wordt regelmatig 

aangevuld. Je kunt je op de website ook 

abonneren op onze nieuwsbrief. 

 

Wil je onze nieuwsbrief 

ontvangen? 

Meld je aan op 

www.yoppersgroenehart.nl  

Onze bijeenkomsten worden 6x per jaar 
gehouden in ‘Bij de Tol’ aan de nieuwe 
Zandweg 12 te Linschoten.  

 
 

Wendy van Wijk 
initiatiefnemer Yoppers Groene Hart 

 
Wendy van Wijk kreeg op haar 47ste (in 2017)  
de diagnose ziekte van Parkinson.  
Het contact met lotgenoten voelde fijn,  
maar er was nog geen yoppersgroep in de 
regio Groene Hart. 
Daarom nam Wendy zelf het initiatief.  
 
Na de voorbereidingen in het najaar van  
2019 was de eerste bijeenkomst van  
Yoppers Groene Hart op 1 februari 2020 een 
feit. Inmiddels is het aantal yoppers, die 
onze bijeenkomsten bezoekt, gegroeid tot  
20 mensen met parkinson. 
 

Meer informatie over Yoppers Groene Hart,  
de leden van ons bestuur en onze 
activiteiten vind je op onze website. 

Daar sta je dan, nog geen 

50, en diagnose parkinson.  

Aanmelden en meer 

informatie over onze 

bijeenkomsten kijk op  

www.yoppersgroenehart.

nl 

“Waarom niet zelf een 

Yoppers Café oprichten?” 

Samen er voor elkaar te zijn en 
elkaar te steunen, geeft de 
yoppers een goed gevoel. 
Belangrijk is om een gezellige tijd 
met elkaar door te brengen. En 
hierdoor een mooie band met 
elkaar op te bouwen. 

 

 

ar sta je dan, nog geen 50 
en diagnose parkinson.  

http://www.yoppersgroenehart.nl/
http://www.yoppersgroenehart.nl/
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