Aan de bezoekers
van het Parkinson Café Hengelo

Datum: 8 februari 2019

Onze ref. wb

Betreft: Uitnodiging Parkinson Café 12 maart en 16 mei
Beste bezoekers van het Parkinson Café Hengelo,
Deze keer wil ik u alvast uitnodigen voor twee bijeenkomsten.
Op dinsdag 12 maart openen wij om 14.00 uur weer de deuren van het
Borsthuis voor iedereen die op één of andere manier betrokken is bij
Parkinson(isme). Om 14.30 uur, na de koffie, gaan we in twee groepen
uiteen. De patiënten kunnen onder het genot van een hapje en een drankje
kijken naar de speelfilm Johnny English (met Rowan Atkinson). Voor de
mantelzorgers is er een andere ruimte beschikbaar om met elkaar eens van
gedachten te wisselen. Graag even opgeven met wie en waar u voor komt!
info@parkinsoncafehengelo.nl

Het duurt nog even maar ik wil u graag vast informeren over een
bijeenkomst op donderdag 16 mei in het Kulturhus in Borne.
Samen met Netwerk Palliatieve Zorg Twente organiseren we twee lezingen
over Parkinson en Palliatieve zorg.
Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg richt zich niet op genezing maar verbetert de kwaliteit van leven van patiënten en hun
naasten, bij een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. Door aandacht voor problemen van fysieke,
psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog
voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

In de bijlage vindt u de uitnodiging. Wij vinden het belangrijk dat patiënten
en hun naasten eerst de mogelijkheid krijgen om zich aan te melden,
alvorens de uitnodiging breder wordt gedeeld. De middag is namelijk tevens
bedoeld voor zorgmedewerkers. In de uitnodiging kunt u lezen hoe u zich
aan kunt melden.
Met vriendelijke groet,
Willemien Boevink - Zweerts
Contactpersoon Parkinson Café Hengelo

TMZ Het Borsthuis
P.C. Borstlaan 10
7555 SH Hengelo

Postadres:
Postbus 5019
7600 GA Almelo

T 0900-2453453
F (074) 265 71 61
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NB: indien u deze uitnodigingen niet meer op prijs stelt, dan kunt u zich hiervoor afmelden
via info@parkinsoncafehengelo.nl
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