
Vacature vrijwilliger voor Parkinson Café West Brabant 
 
Wie zijn wij? 
Het Parkinson Café staat bekend om de waardevolle bijeenkomsten waar in alle openheid 
over Parkinson gesproken wordt. Het zijn momenten om elkaar te ontmoeten, maar ook is er 
iedere keer een inhoudelijk onderwerp, waarvoor we een spreker uit één van de aangesloten 
organisaties of extern uitnodigen. Hierbij is veel interactie mogelijk, alle vragen kunnen worden 
gesteld of ervaringen gedeeld. Het Parkinson Café is bedoeld om naar elkaar te luisteren, van 
elkaar te leren. Iedere eerste donderdag van de maand wordt het gehouden in de De Schalm 
te Heerle. Dit café is een samenwerking van verschillende instellingen die veel expertise 
hebben op het gebied van de behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van 
Parkinson. Zij blijven op de achtergrond betrokken bij de organisatie.  
 
Wat gaat u doen? 
Binnen het concept Parkinson Café zijn verschillende taken voor vrijwilligers te doen. Denk 
bijvoorbeeld aan het voorbereiden van de middagen, de rol van gastvrouw, - heer, 
vrijwilligers achter de leestafel, gespreksleider van het café, administratieve taken en contact 
met de Parkinsonvereniging 
 
Wij vragen: 
 

 Goed luisteren, geduldig en meelevend 

 Bij voorkeur beschikbaar op de eerste donderdag van de maand van 13.00-17.00 
uitgezonderd maanden juli en augustus  

 Enige computervaardigheid is een pré 
 
Wat krijgt u ervoor terug? 

 Een leuk team met mensen om mee te werken 

 Meedenken om de bijeenkomsten verder inhoud te geven en te ontwikkelen 
 

Heeft u interesse? 
Neemt u dan a.u.b. contact op met: 
Monique van de Pas, coördinator van het Parkinson Café West-Brabant en 
parkinsonverpleegkundige bij Ookthuis 
tel. 06-20019185/ e-mail: monique.vandepas@ookthuis.com 
 
Of kom vrijblijvend een keer kijken bij één van onze bijeenkomsten.  
 
Parkinson Café is een initiatief van het samenwerkingsverband tussen: 
TWB Thuiszorg met Aandacht, Groenhuysen, Surplus Zorg, Bravis ziekenhuis, stichting tanteLouise, 
Ookthuis, Van Broekhoven Fysiotherapie, ParkinsonNet Roosendaal, ParkinsonNet Bergen op Zoom 
en de Parkinson Vereniging 
 

 
 


