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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017
Op maandag 25 september jl. ontvingen we het droevige bericht dat
Hub. Hacken op 74-jarige leeftijd is overleden.
Hij was een van de medeoprichters van ons Parkinsoncafé.
Onlangs in een gespreksgroep stelde hij zich voor: ik ben Hub, ik heb Parkinson
en het gaat niet goed met mij.
Hub. was een levensgenieter, nam het leven zoals het zich aandiende.
Was ook een realist, hij was zich bewust van de gevolgen van zijn ziekte.
Hij overleed aan complicaties na een darmoperatie. Een longontsteking werd
hem fataal.
Wij zullen hem gaan missen.
Heel veel sterkte en kracht voor Loes.
De medewerkers van het Parkinson Café
Parkinsoncafé 27 Oktober om 14.00 uur - Scoot2be hulpmiddelen.
Op 27 oktober zal Paul van Vroenhoven namens Scoot2be graag wat vertellen
over de hulpmiddelen die er zijn voor Parkinsonpatiënten waardoor zij langer
kunnen blijven functioneren. Tevens zal hij van Scoot2be ook diverse producten
(scootmobielen, rolstoelen, trippelstoelen ed.) demonstreren die hij kan leveren.
Hij werkt ook samen met diverse ergotherapeuten en geeft scootmobielrijlessen
en driewielfietstraining.
Terugblik 29 september over Visuele klachten
Een goed gevulde zaal voor de lezing over visuele klachten bij de ziekte van
Parkinson. Neuropsycholoog Rosalien Neervoort gaf aan hoe visuele klachten
kunnen ontstaan, welke beperkingen ze onder andere kunnen geven en de
eventuele behandelfase. Volop interactie met de zaal. De vragen die gesteld
werden, werden op een adequate wijze beantwoord. Het was een fijne
informatieve middag. Voor meer informatie: cliëntenserviceburo via tel. 088 585
85 85 of algemene informatie: www.visio.org.
Op leestafel: folder onderzoek, begeleiding en advies
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Ook hadden we deze middag bezoek van mw. Carla Aalderink, directeur van de
Parkinsonvereniging. Na haar aanstelling in november 2016 bezoekt zij de
Parkinson cafés in het land om over haar werkzaamheden te praten en om
aandacht te vragen voor de vereniging.
Jammer dat er na de presentatie over de visuele klachten nog maar zo weinig
tijd over was voor Carla om de meegebrachte PowerPointpresentatie te tonen.
Besloten werd om deze niet te draaien. Carla gaf in een korte toespraak een
inkijk in haar werkzaamheden als voorzitter van de Parkinsonvereniging.
Parkinson TV – thema uitzendingen:
27 oktober
Stamceltherapie en Parkinson
24 november
Zichtproblemen en Parkinson
22 december
Acceptatie en Parkinson
U kunt actief deelnemen aan de uitzending door vragen direct aan het panel te
stellen. Aflevering gemist? Kijk dan op http://www.parkinsontv.nl/gemist
Boekenaanwinst leestafel: (Een donatie van de auteur).
Hoe krijg ik een stereo-tactische operatie in mijn eigenzinnige brein. Het
leven van een Parkinsonpatiënt voor en na de diagnose. Auteur: Jos Rombouts
Dit boek is een autobiografisch werk van de auteur die zelf Parkinsonpatiënt is.
Lees zijn ervaringen met valkuilen, onbegrip, desinteresse; kortom de hele
levenswandel wat hij op zijn weg tegenkwam om een DBS-operatie voor elkaar
te krijgen in zijn hersenen. Het is vaak een proces van 1 tot 2 jaar om te beslissen
welke behandeling ingezet gaat worden om een betere kwaliteit van leven te
krijgen de komende jaren.
Vooruitblik - Nieuwjaarsdiner 2018
26 januari houden we het traditionele Nieuwjaars diner. De kosten voor dit
diner zijn € 12,50
Op 27 oktober en 24 november kunt U al voor deelname aan het diner
inschrijven en betalen. Vanaf 1 december tot en met 18 januari 2018 kunt u per
e-mail inschrijven: marjoschurgers@hotmail.com
Gelieve bij online inschrijven € 12,50 per persoon over te maken op:
Rek.nr. NL46RABO 0112 5814 04 t.n.v. M. Schurgers o.v.v. Nieuwjaars diner.
Menu, plaats en aanvang moet nog worden vastgesteld. U wordt zo spoedig
mogelijk hierover geïnformeerd.
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