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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017
Terugblik 24 november

Deze middag hadden we een team van Dommelhoef dagbehandeling (Archipel)
op bezoek dat met ondersteuning van een Powerpoint presentatie uitgebreid
uitleg gaf over dagbehandeling/dagbesteding.
Wat kwam er onder andere aan bod:
• Verschillende fases van Parkinson.
• Voor wie is de dagbehandeling bedoeld.
• Welke specifieke doelstellingen gelden er voor een dagbehandeling of
dagbesteding en wat zijn de behandelplannen bij indicatie.
• Een patiënte vertelde over haar ervaring van de dagbehandeling.
• Interactie met de zaal. Al met al een heel fijne informatieve middag.
Wilt u een en ander nog eens terugkijken, ga dan eens naar hun website:
www.archipelzorggroep.nl/parkinson Voor info over dagbehandeling kunt u
ook bellen met het Archipel servicepunt: Telefoon 040 – 2646464.

Nieuwjaarsdiner 2018

26 januari houden we het traditionele Nieuwjaars diner. De kosten voor dit
diner zijn € 12,50. Vanaf 1 december tot en met 18 januari 2018 kunt u per email inschrijven: marjoschurgers@hotmail.com
Graag vermelden of u vlees of vis wil èn uw telefoonnummer s.v.p.
Gelieve bij online inschrijven € 12,50 per persoon
overmaken op: IBAN NL46RABO 0112 5814 04
t.n.v. M. Schurgers o.v.v. Nieuwjaars diner.
Plaats :
Auditorium
Aanvang: 13.30 uur
Menu wordt nog vastgesteld.
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ParkinsonTV – Thema uitzendingen

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
U kunt actief deelnemen aan de uitzending door vragen direct aan het panel te
stellen.

Van verdriet blij worden

Gedeeltes uit de column van Martin van Lokven - Parkinsonplaza
Ik zit op een koor. Heerlijk. Weliswaar was ik eerst tenor, maar Parkinson heeft
me geüpgraded naar de bassen. De hoge tonen kwamen niet meer zo
engelachtig uit mijn keel. Ook goed. En bij de bassen horen is nog leuker dan ik
aanvankelijk dacht. Ze geven toch een stevige basis aan het koor. En het is fijn
om ook eens ergens stevig in te zijn.
Voor de emotie die Parkinson te weeg brengt is er meestal geen generale vooraf.
Het is meteen zoals het is. Ik golf mee op de schommelingen die hij laat zien.
Zoals verdriet om een dierbare bij het leven hoort, zo hoort Parkinson bij mij.
Maar naast het verdriet is er plaats voor lachen en voor mensen
ontmoeten. Voor luisteren naar mooie muziek en voor oppassen op mijn
kleinkinderen. Parkinson heeft me veel goeds opgeleverd. Mijn wereld verruimd.
Hij kan me van verdriet blij laten worden. Zolang ik de regie houd is het goed.

De vrijwilligers van het café wensen u fijne feestdagen.
Tot ziens in 2018.
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