Jaarverslag Parkinson Café Haarlem & Omstreken elke 1ste woensdag van de maand m.u.v. juli en aug.
Aantal uitnodigingen vanaf bezoekerslijst ca. 150. Deze lijst is inclusief patiënten, mantelzorgers,
zorgverleners en mensen die graag op deze manier op de hoogte willen blijven van ons programma.
2014

Thema

Januari

Parkinson en Voeding

aantal bezoekers
33

Een welkom in de mooie ruimte van het wijkcentrum De Ringvaart.
Diëtiste Marianne van de Kreeke heeft een hele duidelijke voorlichting gegeven over gezonde voeding.
Als verrassing hadden we gezorgd dat de bezoekers in de pauze konden genieten van enkele gezonde en
wat minder gezonde hapjes. We kregen complimenten voor zowel de hapjes als voor de nieuwe zaal.
Februari

Verhuiszorg

30

Saskia Zonderland van Ouderenverhuiszorg heeft aan de hand van op een tafel uitgestalde symbolische
voorwerpen een interactieve presentatie gegeven over wat er allemaal aan te pas komt bij verhuizen en/of
opruimen van je huis/ Ze heeft daarbij eventuele specifieke problemen bij de ziekte van Parkinson (ismen)
die aan de orde kwamen, besproken.
Om de bezoekers bij haar verhaal te betrekken was de zaal zo ingericht dat Saskia met een tafel vol
voorwerpen in het midden van de bezoekers kon staan.
Maart

Logopedie

40

Marja van Paassen en Mary de Boer zijn beiden logopedisten. Zij hebben een interactieve presentatie
gehouden over de mogelijkheden en het belang van logopedie bij symptomen zoals spraak- en
slikproblemen bij de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen.
Er was opnieuw een andere opstelling van de tafels en stoelen en we wilden na de presentatie graag weten
hoe de bezoekers deze vonden.
De bezoekers zijn gewezen op de leestafel met allerlei informatie. Geadviseerd een bestelling van boekjes
of folders aan ons op te geven, omdat een gezamenlijke bestelling de Parkinson Vereniging minder porto
kost.
Op de tafel was een schrift gelegd met vragen en opmerkingen. De bedoeling hiervan was om wat
interactiever bezig te zijn. Dus uw vragen kunnen daarin worden gesteld en eventuele antwoorden door u
ook worden gegeven. Ook tips en opgedane ervaringen, zowel in positieve als negatieve zin, kunnen in het
schrift worden gezet. Als men ideeën heeft voor het Parkinson Café of op- of aanmerkingen op de
organisatie, kunnen ze ook worden aangeven.
De vacaturelijst voor vrijwilligerswerk voor het Parkinson Café is geactualiseerd, er zijn nog steeds vacatures
voor allerlei soorten hulp. Nogmaals met nadruk gewezen op de noodzaak van aanmelding.
13 maart Gesprek met Leonore Lust, Parkinson verpleegkundige in Hoofddorp over mogelijke
samenwerking.
25 maart Provinciale bijeenkomst in Hoorn
April

Dance For Health

34

Marc Vlemmix was 28 januari te gast bij Humberto Tan in het programma Late Night van RTL om te praten
over de methode Dance For Health en Parkinson. Andrew Greenwood, een van de oprichters. Hij heeft laten
zien wat deze lessen precies inhouden.
De opkomst was matig. Mensen zeiden: dansen is niets voor mij. Zij zijn bang dat ze zich gedwongen voelen
om mee te doen. Aan het begin van de bijeenkomst hebben we laten weten dat meedoen leuk is, maar nooit
verplicht. Toch deed (bijna) iedereen mee met de bewegingen op hele mooie muziek. Alle mensen waren
enthousiast omdat hun lichaam veel beter aanvoelde na de oefeningen. Er waren al mensen die een groepje
wilden vormen om deze oefeningen regelmatig te kunnen doen. Wij hebben een enquête gehouden en
gekeken voor een zaal. Bas Bloem doet onderzoek naar de ervaringen.
Gonny Hubbers, van de wandelgroep van Wil de Rijke, heeft een leuk stuk geschreven over deze
bijeenkomst, zie bijlage.

7 april: Overleg met Ernst Blok, dir. InHolland in het buurtcentrum, over vrijwilligers en gebruik van een
ruimte in het buurtcentrum.
12 april: Symposium Wereld Parkinsondag
Mei

Parkinsonverpleegkundige

55

Liesbeth Wessel is een verpleegkundige van het Kennemer Gasthuis in Haarlem en gespecialiseerd in de
ziekten van Parkinson en Parkinsonismen. Zij heeft informatie gegeven over wat haar specialistische taak is
en wat dat kan betekenen voor de patiënten.
Een extra welkom was er voor de nieuwe bezoekers van het P Café.
Voor het starten van een groepje Dance for Health hebben zich ca. 8 mensen opgegeven. Meerdere keren
per maand is wenselijk voor het effect hiervan. Ernst Blok, directeur van InHolland, heeft gratis een zaal in
het buurtcentrum van Meerwijk aangeboden. De kosten €15 per keer voor deelname zijn veel mensen echter
te begrotelijk, toch kan dit met zo'n kleine groep niet voor minder. Bij afwezigheid hoeft niets betaald te
worden en de gespecialiseerde danstherapeute moet ook haar brood verdienen.
1 mei: Bijeenkomst Zorgbelang van 13.30 tot 17.00
23 mei Opnieuw overleg met Ernst Blok
Juni

Munica Puriens

40

Om iedereen al vast in de stemming van Oranje te brengen heeft Wil de Rijke weer heerlijke brownies
gemaakt en deze versierd met een oranje servetje.
Monique van de Vijver, lid van de projectgroep die onderzoek heeft gedaan naar de werking van en de
ervaring met deze wonderboon en zal daar een en ander over vertellen.
Eerst leek het erop dat de 'wonderboon' een wondermiddel zou zijn. Aan het slot bleek echter dat het gebruik
ervan haast niet is vol te houden en ook niet zaligmakend (helpend) was. Een lang verhaal met een
anticlimax.
Daarna heeft Mw. Rientsma in het kort iets verteld over de cursus 'Hou je aandacht erbij'.
Rosita, oprichtster van het Parkinson Café, was deze keer ook aanwezig.
Op 21 juni wordt een rommelmarkt georganiseerd. Een oproep werd gedaan voor aanlevering van spullen
voor de markt en ook voor vrijwilligers voor het bezetten van een kraam. Zie foto's + verhaal.
7 dagen enkele uren per dag in het buurtcentrum aanwezig geweest om spullen af te leveren en/of in
ontvangst te nemen.
21 juni Rommelmarkt bij het buurtcentrum
Mooi weer, 10 vrijwilligers achter de kramen en 2 voor drankjes en lekkers. Een geslaagde dag.
Op 22, 24 en 27 afvoeren spullen, opruimen en laatste verkoop rommelmarkt.

30 juni Huurcontract Dennis, Dock, Laan van Berlijn
Juli en augustus vakantiemaanden Toch zitten Wil de Rijke en ik ook in deze maanden niet stil.
Op 13 juli is Elis Laban overleden. Fred Otto, de stenenman, was haar partner. Wil de Rijke is naar de
begrafenis en condoleance geweest. Fred gaf een hele mooie foto van Elis aan haar mee.
Op 12 augustus is Gerrit Jan Driessen overleden. Gerrie Eggerding was zijn partner. Wil de Rijke en ik zijn
beiden naar de begrafenis en condoleance geweest.
Op 29 augustus was de Unity Walk, dus we hebben flyers verspreid en veel rondgebazuind wat het belang
ervan is. Ben de Mijttenaere, een van de bezoekers van ons P Café, was gezellig met ons meegereisd.
Helaas hoorden we tijdens het Parkinson Café in november dat hij er een 4de ziekte erbij heeft gekregen en
wanneer de grens voor hem bereikt is, hij euthanasie zal plegen. Wij zijn dezelfde week, op 6 november, bij
hem op bezoek geweest. Op 11 december is hij overleden. Wil en ik zijn 16 december naar zijn afscheid en
condoleance geweest.
3 juli Bezoek aan een vrijwilligster voor het Parkinson Café, Hoofddorp
Op 11 augustus eerste kascontrole door Ties Kuylenburg - van Veen. Afgesproken: 2 x per jaar controle.
September

Veranderingen in de WMO

40

Gerwin Nijland, beleidsadviseur bij de gemeente Haarlem heeft informatie gegeven over wat er allemaal in
het nieuwe jaar gaat veranderen met de nieuwe WMO. Hij heeft geprobeerd vragen die er leefden te
beantwoorden.
Jammer dat er toch nog onvoldoende bekend was over de uitvoering. De sheets gaven de algemene lijnen
weer en er kon nog onvoldoende concreet inzicht worden gegeven in wat mensen te wachten staat.
Opbrengst rommelmarkt bijna 750 euro, dank aan degenen die iets daarvoor heeft verzorgd of spullen heeft
ingebracht. Op Koningsdag 2015 zullen nog een aantal spullen worden verkocht. Ook hiervan is de
opbrengst voor de kas van het Parkinson Café.
Mededelingen:
Op 12 september is er weer Parkinson TV zie www.parkinsontv.nl van 14.00 – 16.00 uur.
Er is onderzoek gaande naar gebit en Parkinson. Tandarts Breda komt aan huis voor gebitscontrole.
Hij doet onderzoek in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum.
Oktober

Ergotherapie

50

Ilse de Looyer is regelmatig aanwezig in het Parkinson Café. Zij is ergotherapeute en samen met Sandra Stuijt
is ze ingegaan op vooraf aangegeven onderwerpen. Daarnaast hebben zij natuurlijk alle verdere vragen trachten te
beantwoorden.
Bart Vilerius liet de werking van de rollator U-Motion zien en ervaren.
Ook werd een Pakpaal getoond. Mensen waren hier niet zo van onder de indruk
Ilse en Sandra wilden graag een fles wijn, dus de mannen gingen blij en verrast met de bloemen naar huis.
14 oktober Provinciaal overleg in Purmerend
November

Gezond omgaan met Ziekte

84

De presentatie zou worden gegeven door Kees Vermunt, zelf parkinsonpatiënt, en Koen Lucas, een ervaren
gezondheidscoach. Helaas was Kees Vermunt afwezig, hij had elders een vergadering. Koen gaf een prima
presentatie over wat door training de wisselwerking kan zijn tussen lichaam en geest. Door aan zowel het
een als het ander aandacht te schenken kunnen mensen beter en gezonder omgaan met ziekte.
Het thema sprak kennelijk erg aan, want we moesten alle zeilen (stoelen en tafels) bij zetten om alle mensen
te kunnen ontvangen.
Nog een bezoeker gaat in onderzoek voor een DBS-operatie.
19 november 60+voorhaarlem, een vrijwilligersmarkt georganiseerd door het Vrijwilligerscentrum en de
gemeente Haarlem. Op de valreep hoorden we ervan, hebben snel ideeën bedacht voor de kraam, alles bij
elkaar gezocht en de hele middag tot 19.00 bezig geweest.
29 november ALV. De hele maand veel werk gehad aan de voorbereiding.

December

Klankschalen

41

Anneke Vrijenhoek heeft een eigen praktijk en is gespecialiseerd in o.a. het werken met klankschalen.
Het geluid en de trillingen van klankschalen hebben een weldadige en helende werking, spanningen en
onrust lossen op en hebben een harmoniserende werking op lichaam en geest. Zij had heel veel
klankschalen meegebracht en liet de bezoekers het geluid en de trillingen ervaren. Voor sommigen was het
een eyeopener, anderen geloofden er niet in. Weer anderen vonden het leuk om het eens mee te maken en
er iets over te horen.
De fotograaf Kees Reniers, als vrijwilliger binnengekomen via de 60+voorhaarlem markt, schoot een aantal
prachtige plaatjes.
Voor het Sint, Kerst en Oud-en Nieuwgevoel hadden we lekkere speculaasstaven bij de koffie en in de
pauze keuze uit frisdrankjes waarbij heerlijke zelfgemaakte hapjes werden geserveerd.
Iedereen ging tevreden naar huis.
Algemeen
Nico stopt met vrijwilligerswerk voor het Parkinson Café. Hij draagt alle bankzaken over aan Wil de Rijke.
Voor de organisatie is elke maand overleg, tussendoor mailverkeer en telefonisch contact met elkaar.
Mogelijke presentatoren worden gebeld of gemaild en voor de presentaties data in het jaar gepland.
Tussendoor opnieuw contact ter bevestiging van de afspraken en een week vooraf nogmaals.
Er is veel aandacht voor lief en leed in de vorm van een kaartje, telefoontje en/of bezoeken en afscheid.
Tussendoor komen er voor ons als contactpersoon vragen die we natuurlijk beantwoorden.
In maart, april en mei zijn leden die niet op onze bezoekerslijst staan in een algemene brief uitgenodigd om
kennis te maken met ons Parkinson Café. Daarbij is gelet op leeftijd en (verzorgingshuis)adres.
Ondanks alle pogingen om vrijwilligers erbij te krijgen, lukt dat niet. We zijn met z'n tweeën om alles te
organiseren. Wil de Rijke heeft zelfs een keer vanuit Amerika de uitnodigingen aan de bezoekers en de
advertentie aan de kranten verzonden. Voor het inrichten van de zaal en het serveren van koffie en thee
worden we door 2 vrijwilligsters bijgestaan. Het sjouwen met tafels en stoelen is erg zwaar voor 65- en 70plussers. Sinds december is er een fotograaf. Verder zijn er nog geen vrijwilligers bijgekomen.
Op maandag 8 december heb ik (Wil van Vliet) een gesprek gehad met Christine Rabbers van de VWC.
Zij had tijdens ons gesprek goed in de gaten dat hulp hard nodig was. Ze stelt voor iemand te laten helpen
met advies voor het werven van vrijwilligers.
Dinsdag 23 december een gesprek met betreffende persoon. Wij zijn benieuwd naar het resultaat.

