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Parkinson Café Breda 
 
De Parkinson Cafés zijn een initiatief van de Parkinson Vereniging. Het Steunpunt informele zorg Breda 
(StiB) biedt advies, hulp en ondersteuning aan mensen die langdurig zorgen voor een ander. De 
vrijwilligers die het Parkinson Café Breda organiseren worden door beide organisaties ondersteund. 
 
In Parkinson Café Breda wordt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten in een ontspannen sfeer gepraat,  
informatie uitgewisseld en worden lezingen gehouden over allerlei onderwerpen rond Parkinson(isme).  
 
Het is een plek waar tijd en ruimte is voor onderling contact en andere stimulerende activiteiten. Er is 
altijd een gastspreker met een relevant thema. Leren van deskundigen en van elkaar, herkennen en 
erkennen is het doel van ons Parkinson Café. 
 
Niemand begrijpt beter wat het is om Parkinson(isme) te hebben dan een lotgenoot. 
 
Onze bijeenkomsten vinden in het algemeen plaats op de laatste vrijdag van de maand en zien er 
globaal als volgt uit: 

− 13:30 uur:  inloop 

− 14:00 uur:  presentatie 

− 14:30 uur:  pauze 

− 15:00 uur:  vervolg van de presentatie 

− 15:30 uur:  gezellig samenzijn/lotgenotencontact 

− 16:00 uur:  einde 
 
De toegang is vrij en er is volop gratis parkeergelegenheid. 
 
Locatie : Dorpshuis ’t Web, Zuringveld 1, 4847 KS Teteringen 
Tijd : inloop vanaf 13:30 uur, einde 16:00 uur 
 
Op het volgende blad van deze Agenda vindt u ons programma voor het komende half jaar.  
 

 

Let op: 
- Vrijdag 16 december is niet de laatste vrijdag van de maand 
 

 
De agenda staat ook op onze website www.parkinsoncafebreda.nl. 
Hebt u geen internet, bewaar deze agenda dan goed. 

 

  

http://www.parkinsoncafebreda.nl/
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vrijdag 30 september 2022 -  Ergotherapie bij Parkinson 

In deze middag neemt ergotherapeut Ellen van der Ros u mee in een reis door de dag van een 
parkinsonpatient. Hierbij worden bekende en minder bekende beperkingen als gevolg van de ziekte van 
Parkinson beschreven. En de ergotherapeut noemt hierbij voorbeelden van praktische oplossingen en 
hulpmiddelen. Deze praktische middag geeft u hiermee een inkijkje in hoe een ergotherapeut te werk 
gaat. Belangijker nog is dat we u hopen te inspireren om op zoek te blijven naar oplossingen om de 
parkinson u zo min mogelijk te laten hinderen, zodat u zo optimaal mogelijk kunt functioneren! 

vrijdag 28 oktober 2022 -  Grip op Parkinson  

We hebben Geertje Boon, Parkinson coach, uitgenodigd om te vertellen over “Grip op Parkinson”. 
Geertje biedt een innovatief programma aan voor verlichting van Parkinson symptomen. Ze richt zich 
met name op voeding en leefwijze, en legt heel goed uit waar zij haar adviezen en bevindingen op 
baseert. 

Tijdens deze bijeenkomst geeft ze graag antwoord op de vragen : 
Wat betekent het dat Parkinson een aandoening is die begint in de darm?  
En wat betekent het dat mensen met Parkinson meer last dan anderen hebben van gifstoffen? 
Ze zal daarbij vooral stil staan bij de kansen die dit geeft om er zelf wat aan te kunnen doen. 

vrijdag 25 november 2022 – Parkinson, seksualiteit en intimiteit 

Voor velen maakt seks onderdeel uit van kwaliteit van leven. De ziekte van Parkinson kan daar een 
behoorlijke wissel op trekken en hoe ga je dan verder.  
Met welke problemen op dit gebied wordt u als patiënt en partner geconfronteerd? Hoe maakt u het 
bespreekbaar in uw relatie? Hoe gaat u hier mee om en wat zijn mogelijke oplossingen? 
Veel vragen waar Drs. Anneke van Loevesijn (arts-seksuoloog NVVS) in deze bijeenkomst aandacht aan 

zal schenken.  
 
U kunt van tevoren (bij de bijeenkomst in september of oktober) uw vragen anoniem indienen zodat 
Anneke deze kan beantwoorden in haar presentatie. 

vrijdag 16 december 2022 – Kerstviering / jaarafsluiting 

We sluiten dit jaar af met de Etten-Leurse zanggroep Trekdrop en  
de Zuurtjes.  
Trekdrop en de Zuurtjes is een energieke zanggroep  
die een breed repertoire hebben en dit op een leuke, gezellige  
cabareteske manier tijdens hun optreden laten zien en horen. 
 
Interactie met ons als publiek vinden ze belangrijk !! 
 
 
Let op !! Deze bijeenkomst is NIET op de gebruikelijke laatste  
vrijdag van de maand, maar twee weken eerder.  

 


