PARKINSON CAFE VALKENSWAARD
Correspondentieadres: Marjo Schurgers, Akeleilaan 7, 5552 GS Valkenswaard
Tel. 040 201 8649
E-mail pc.valkenswaard@gmail.com
Website www.parkinsoncafevalkenswaard.nl
Parkinsoncafé: Auditorium Kempenhof, Antwerpsebaan 3, Valkenswaard

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018
Parkinsoncafé 28 september om 14.00 uur, Kim
Rijkelijkhuizen

Parkinsonverpleegkundige Kim Rijkelijkhuizen is al enkele jaren werkzaam als
Parkinsonverpleegkundige binnen het MMC. Daarnaast is zij regio-coördinator
van het ParkinsonNet, in regio Veldhoven/De Kempen.
Tijdens het Parkinson café wil zij ons meer inzicht geven in de functie van
Parkinsonverpleegkundige. Wat kan een Parkinson verpleegkundige precies voor
u doen, wat is de meerwaarde van een Parkinsonverpleegkundige naast de
behandelend Neuroloog.
Enkele medewerkers van de Parkinsonvereniging zullen ons met een bezoekje
vereren. Zij vragen 10 minuten om het een en ander te vertellen. Ook brengen zij
een aantal folders en boeken mee.

Terugblik 31 augustus

Gezondheidszorgpsycholoog Paula Wijenberg gaf een overzichtelijke en duidelijke
uiteenzetting over de problemen die kunnen ontstaan bij de ziekte van Parkinson
zoals moeilijkheden met plannen en overzicht bewaren of ziekte-inzicht,
acceptatie, delegeren en vertrouwen.
Wie heeft de touwtjes in handen bij de ziekte van Parkinson en hoe houden
patiënten en mantelzorgers zich staande in deze enorme uitdaging?
Er werd aandachtig geluisterd door een goed met bezoekers gevulde zaal.
Uiteraard waren er na afloop weer vragen voor Paula, die bekwaam door haar
beantwoord werden.
Wilt U alles nog eens nalezen klik hier
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Afscheid:

Aan het eind van de bijeenkomst hebben wij afscheid genomen van onze
oprichters van het Parkinson café Valkenswaard, Loes Beelen en Wilma
Dollenkamp.
Op 30 maart 2012 werd de eerste bijeenkomst van het Parkinson café geopend.
Gedurende 6 jaar hebben de oprichters
voor het Parkinson café gewerkt.
In een korte speech bedankte
voorzitter Marjo Schurgers beiden
hartelijk voor het vele werk dat zij
verzet hebben.
Loes en Wilma bedankten alle
vrijwilligers voor hun bijdrage in de
afgelopen jaren.
De openingssleutel van 2012 werd door
Loes overgedragen aan het nieuwe
team en wenste hen veel succes met de voortzetting van dit belangrijke werk.
Voor meer foto’s klik hier

Programma Parkinson café Valkenswaard:

26 oktober WMO – Gemeente Valkenswaard
30 november Notaris mw. Karin v. Loon over testament, levenseinde en andere
zaken.
28 december Kerstvakantie, geen café.

Van Eersel naar Athene

Donderdag 28 juni begon Ruud Overes (57) aan zijn monstertocht: 10.000 km
fietsen in 80 dagen. Als parkinsonpatiënt weet Overes als geen ander hoe
belangrijk het is dat er meer geld komt voor Parkinson onderzoek. Vandaar dat hij
met zijn actie sponsorgeld wil ophalen voor de Parkinson Vereniging.
”Sinds een jaar weet ik dat ik Parkinson heb. Voorheen was ik programmamanager bij Philips Healthcare; een baan die me op het lijf geschreven was. Door
de Parkinson kon ik mijn werk niet meer uitvoeren en werd ik volledig afgekeurd.
“Elk nadeel heb zijn voordeel” zou Johan Cruijff hebben gezegd. Ineens had ik
zeeën van tijd en ben gaan sporten en nieuwe doelen gaan stellen. De grote
fietstocht die ik na mijn pensioen had willen maken, besloot ik om nú te gaan
ondernemen.
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Parkinson verslaan
Als enthousiaste bezoeker van het Parkinson Café en andere bijeenkomsten waar
parkinsonpatiënten elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen, kwam ik op het
idee om geld in te zamelen voor Parkinson onderzoek. De ziekte bestaat immers al
ruim 200 jaar en helaas is er nog steeds geen behandeling om de ziekte te genezen.
Vandaar dat ik mijn grote uitdaging koppel aan geldwerven voor de Parkinsonvereniging. Dit doe ik overigens niet alleen. Met een team zeer betrokken mensen
zetten wij ons in om Parkinson te verslaan, vandaar onze naam:
“Parkinson2Beat”.”
Van Eersel naar Athene
Overes’ monstertocht begon in zijn woonplaats Eersel en zal naar verwachting op
15 september eindigen in Athene. Onderweg doet hij op zijn trike (ligfiets met
twee voorwielen) Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië en de Balkan aan. Op
www.parkinson2beat.nl kunt u hem precies volgen en meer lezen over deze
bijzondere actie. Ook op facebook is hij te volgen.
Support gevraagd
Wilt u Ruud Overes ook supporteren? Ga dan naar Dosupport.nl:
www.dosupport.nl/parkinsonvereniging/parkinson2beat
(Uit: Parkinson magazine 04.08.2018)

De Parkinson Tv-gids voor 2018:

Noteer de data alvast in uw agenda en volg het live via www.parkinsontv.nl
Na de geplande datum op ieder moment van de dag terug te kijken.
Iedere uitzending begint om 16.00 uur.
21 sept.
26 okt.
23 nov.
21 dec.

Bijkomende ziekten en Parkinson
Mantelzorger en Parkinson
Pijn en Parkinson
Dementie en Parkinson

~3~

