
Parkinson Op Pad en Dichtbij

Parkinson Op Pad 
Parkinson Op Pad is er voor zelfstandige ouderen met Parkinson die
fysiek deel kunnen nemen aan activiteiten buiten de deur. Met als doel
kennis en ervaring te delen en om samen met lotgenoten dingen te
ondernemen. Een medewerker van Kennemerhart zorgt voor de
organisatie en gaat mee ‘Op Pad’. Ook is er ondersteuning van het
kernteam Parkinson. 

De deelnemers van Parkinson Op Pad ontmoeten elkaar op elke even
week op dinsdagmiddag tussen 13:30 en 16 uur op een gezamenlijk
afgesproken locatie in Haarlem. Dat kan een museum, een bioscoop,
bij een yogacentrum of een sporthal zijn. Het programma wordt in
gezamenlijk overleg met elkaar bepaald. Nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom aan te sluiten. 

Toegangskosten voor activiteiten zoals museum- of bioscoopbezoek
zijn voor eigen rekening. De begeleiding vanuit Kennemerhart
Oppeppers is gratis. Er is geen beschikking of indicatie nodig voor Op
Pad.



Parkinson Dichtbij
Mocht 'Op Pad' fysiek niet meer gaan, dan is deelname aan de
woensdaggroep van Parkinson Dichtbij op locatie Oppeppers Stadshart
mogelijk. Vanuit rust, ruimte en ieders wensen wordt samen een
programma samengesteld en waar kan ook samen opgezet. Onder
begeleiding van een fysiotherapeut die is aangesloten bij het
Parkinsonnetwerk wordt er wekelijks gesport. Ook is er aandacht voor 
 geheugentraining. Daarnaast komen thema’s als cultuur, creatief,
natuur en culinair aan bod. Er wordt rekening gehouden met
voldoende ruimte voor rust, koffie en thee. Wees welkom op woensdag
vanaf 10 uur.

Voor deelname aan Oppeppers Dichtbij is een
dagbestedingsbeschikking via de Wmo nodig. Deze is aan te vragen via
het Sociale Wijkteam en wij ondersteunen u graag hierbij. Nieuwe
deelnemers zijn eerst van harte welkom voor een kennismaking. 

Contactgegevens 
Voor Parkinson Op Pad en Dichtbij kunt u contact opnemen via 
06 225 725 31 of 023 583 7520. U kunt ook mailen naar
oppeppers@kennemerhart.nl tav. Parkinson Stadshart. 

U kunt ons vinden op Kennemerhart Oppeppers locatie Stadshart,
Jansstraat 36, Haarlem, ingang grote deur, bovenste bel. Laat even
weten of u komt door te bellen met 06 225 725 31 en te vragen naar
Maryse of Josephine.
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