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NIEUWSBRIEF JUNI 2018

NB: De nieuwsbrief wordt op verzoek voortaan gepresenteerd in 3 delen: 
Algemeen = kan voor iedereen interessant zijn 
Senioren = info specifiek voor bezoekers van de vrijdagmiddagbijeenkomsten 
Junioren = info specifiek voor bezoekers van Jong Parkinson-Inn Helmond 
 

Algemeen: 
 

Programma 2018: 
 
12 juli 1400-1600 uur: 
Theater Hans Holtslag “Trillende Tranen” 

Georganiseerd door Parkinsoncafé Oss-Uden-Veghel. Voor informatie: http://hansholtslag.123website.nl 
Er zijn (onder voorbehoud) 15-20 plaatsen voor onze bezoekers beschikbaar. We zouden graag weten wie hier 
naartoe zou willen gaan? Er zijn geen kosten aan verbonden m.u.v. het eigen vervoer en de consumpties die op de 
locatie worden genuttigd. 
De voorstelling vindt plaats in: 
Zalencentrum Het Witte Huis 
Reekseweg 7, 5411 RB te Zeeland (bij Uden) 
Bij interesse mail naar: info@parkinsoncafehelmond.nl of naar simonerensen@outlook.com 

 
1 september 0800-ongeveer 1500 uur: 
Bike4Parkinson 2018 
In de Nieuwsbrief van maart en mei j.l. kondigden we het fiets-event van Boogies Extreme rondom Valkenburg reeds 
aan en nu willen we daadwerkelijk met een team gaan inschrijven!  
Ook personeelsleden van het Elkerliek ziekenhuis vormen een team, waaronder neuroloog Dr. Van Koningsveld. 
We ontmoeten hen voor de start en tijdens de lunch in Lunchroom-Brasserie Van alles Get in Berg en Terblijt, 
dichtbij de start/finish. 
 

mailto:info@parkinsoncafehelmond.nl
http://hansholtslag.123website.nl/
mailto:info@parkinsoncafehelmond.nl
mailto:simonerensen@outlook.com
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De 30 km tocht start die morgen vanaf 0930 uur en de 60 km tocht vanaf 0830 uur. 
We gaan op eigen gelegenheid op weg naar Lunchroom-Brasserie Van Alles Get in Berg en Terblijt alwaar we samen 
genieten van koffie/thee/vlaai en waar we vanaf 1230 uur ook samen zullen lunchen. 
 
Inschrijfgeld en kosten vertering: 
Voor de personen met de ziekte van Parkinson:   gratis 
Voor fietsbuddies + overige deelnemers:    21 euro p.p. 
Voor supporters (fietsen niet mee):     geen inschrijfgeld 
Kosten koffie/thee/vlaai + lunch in buffetvorm 
(soep/stokbrood/broodjes/3 soorten beleg/kroket):   16.75 pp 
 
Evt Fiets/e-bike huur:      rond de 20 euro p/d 
Evt Poloshirt Elkerliek/Parkinson-Inn Helmond:   37.50 euro incl BTW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar had ik het idee met “Team Parkinson-Inn Helmond” ook een actiepagina aan te maken op de website 
https://voorparkinson.nl/evenementen/bike4parkinson/ om d.m.v. sponsoracties geld op te halen voor het goede 
doel. Voor een toelichting bij het goede doel van Bike4Parkinson verwijs ik naar bovengenoemde website. 
Uiteraard is deelname aan deze sponsoractie vrijblijvend! 
 
Wil je deel uitmaken van ons “Team Parkinson-Inn Helmond”, geef dan z.s.m. bij Simone Rensen aan of je 30 of 60 
km wilt fietsen of dat je mee wilt gaan als supporter. 
Laat daarbij even weten of je een fiets of e-bike wilt huren en of je interesse hebt in een fiets-poloshirt met het logo 
van het Elkerliek en Parkinson-Inn Helmond. 
Simone kan vervolgens het gehele team in 1 keer inschrijven, de fietshuur regelen en de shirts bestellen.  
Voor de 30 km hebben zich al 9 personen aangemeld en voor de 60 km 2. Ook gaan er al 3 supporters mee! 
 
Voor meer info: 
www.boogiesextreme.nl 
www.voorparkinson.nl 

https://voorparkinson.nl/evenementen/bike4parkinson/
http://www.boogiesextreme.nl/
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ParkinsonTV Programma 2018: 

 
 
 
 
 
 
Te bekijken via: www.parkinsontv.nl

 
Sparking Boxing 
Parkinson-Inn Helmond wil graag jullie interesse peilen voor Sparking Boxing-lessen.  
Simone Rensen heeft contact met Alex Hoogveldt, de landelijke promotor van het Parkinson boksen, die zelf 
parkinson heeft, 3x per week in Ede en Zevenaar bokst en zich daar erg goed bij voelt. 
 
Om sparking boxing te beoefenen zijn 3 zaken erg belangrijk: 
- je dient fysiek mobiel te zijn 
- je hebt geen last van freezing  

- je houdt van sport en spel 😊 
 
 
Er zijn in Nederland al 6 vestigingen waar men kan boksen en er komen steeds meer plaatsen bij, waaronder nu 
mogelijk Eindhoven. Bij deze lessen ondersteunt een ParkinsonNet fysiotherapeut de bokstrainer met de screening 
van iedere parkinson-bokser.  
Een voorzichtige indicatie van de kosten: 30 euro per maand voor 2x per week 75 minuten boksen 
Voor meer achtergrondinformatie: 
www.boksentegenparkinson.nl 
www.facebook.com/profile.php?id=320800701403775&ref=br_rs 
www.rocksteadyboxing.org 
 
Hebben we je interesse gewekt, geef het dan z.s.m. aan bij Simone Rensen, dan kunnen Alex en ik een 
presentatie/demonstratie organiseren om zo in woord en beeld uitleg te geven. Bij voldoende deelnemers zal Alex 
een geschikte boksschool en fysiotherapeut benaderen en kunnen de bokshandschoenen worden aangetrokken! 

http://www.boksentegenparkinson.nl/
http://www.facebook.com/profile.php?id=320800701403775&ref=br_rs
http://www.rocksteadyboxing.org/
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www.parkinson2Beat.nl 
Parkinson2Beat bestaat uit een team van enthousiaste mensen (veelal zelf met parkinson) die gesteund door de 
Parkinson Vereniging geld inzamelen voor basis research naar deze ziekte. Initiatiefnemer is Ruud Overes (57 jaar), 
bezoeker van Jong Parkinson-Inn Helmond. 
Ruud weet sinds 1 jaar dat hij parkinson heeft. Als enthousiast fietser had hij altijd het plan om na zijn pensioen een 
mooie grote fietsreis te maken. Parkinson leek dit te gaan doorkruisen. Hij heeft daarom besloten dat het nu of nooit 
is. Zijn ‘Rondje Europa’ met de fiets was geboren. Op vrijdag 15 juni j.l. is hij met zijn jeugdliefde getrouwd en vanaf 
28 juni fietst hij 10.000 km in 80 dagen! 
Via bovenstaande website, via twitter (@Parkinson2Beat) en Facebook kun je op de hoogte blijven van zijn reis. Ook 
kun je op de website lezen hoe je Ruud en zijn team kunt helpen in hun strijd tegen parkinson.  
Parkinson-Inn Helmond wenst Ruud heel veel succes!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.parkinson2beat.nl/
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Terugblik 
 

20 april: Nieuwe naam, nieuwe statuten, nieuw bestuur 
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Op 20 april j.l. is na een presentatie van neuroloog Dr. Rinske van Koningsveld de nieuwe naam Parkinson-Inn 
Helmond officieel bekend gemaakt door de burgemeester van Helmond, mevrouw Elly Blanksma-van den Heuvel. 
Deze feestelijke gebeurtenis werd bekrachtigd door een gezamenlijke druk op de knop en bijgewoond door onze 
“collega’s” van Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen van wie we een prachtig beeldje ontvingen. 
Vervolgens heeft er een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden, zijn de mutaties in de statuten aan de 
vergadering voorgelegd en goedgekeurd en is er een nieuw bestuur gekozen (zie organogram).  
Voor het verslag van deze ALV: zie bijlage. 
Tijdens de volgende ALV zal het in ontwikkeling zijnde Huishoudelijk Reglement worden besproken en vastgesteld. 
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Rabo clubkas campagne: bijna €700,- 
Het doel van de Rabobank Clubkas Campagne is verenigingen en stichtingen financieel te ondersteunen. Elk jaar stelt 
Rabobank hiervoor een bedrag beschikbaar. Alle leden van Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete vereniging.  
Vrijdag 11 mei mochten wij voor de eerste keer een cheque ontvangen. Het was spannend. Na twee rondes werd in 
de derde ronde onze naam genoemd. Een bedrag van zevenhonderd euro!! Een verrassend hoog bedrag. 
Rekenmeesters verzekerden ons dat er meer dan tachtig mensen hun stem aan ons hadden gegeven. Wij zijn hen 

daar zeer dankbaar voor. Maar het smaakt ook naar meer 😊 
Heeft u een rekening bij Rabobank Helmond, dan bent u niet automatisch lid van uw bank. Daar moet u wat voor 
doen om dat te worden. 
Ga naar www.rabobank.nl/lokale-bank/helmond. Tik bovenaan op particulieren. Ga helemaal naar beneden en druk 
in de vierde kolom op “leden”. Ga een klein beetje naar beneden en u leest: Word lid van de Rabobank. Klik daarop 

en een kind kan de was doen! En… vergeet volgend jaar in april/mei niet te stemmen 😊 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoekplaatje… 

http://www.rabobank.nl/lokale-bank/helmond
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Senioren 
 
Programma 2018: 
21 september: Workshop “Smovey” door Smovey-coach Anita van Baarsen van Fit and Fun uit Mierlo 

Muzikaal intermezzo door Theo van de Kerkhof op doedelzak 
              Demonstratie Zorgrobot-rollator “Lea” (www.robotcaresystems.nl) 

 
19 oktober: Parkinson en autorijden door rijschoolhouders John van der Weijden en Bert Oerlemans 
  
16 november: Mantelzorgdag (inhoud wordt vervolgd) 
 
21 december: Kerst met muzikale omlijsting 

 
 

Terugblik: 
18 mei: Bewegingsmiddag in Theetuin De Wilde Framboos te Bakel 
Vrijdag 18 mei waren de weergoden ons gunstig gestemd: nagenoeg de hele middag een heerlijk zonnetje. De juiste 
temperatuur om letterlijk je beste beentje voor te zetten. 
En dat deed het Parkinsoncafé, pardon Parkinson-inn, met bijna veertig mensen. Naar believen konden de 
deelnemers kiezen uit Nordic Walking, Mindful wandelen (in stilte) of Tai Chi.   
De wandelaars verkozen de omliggende bossen en de liefhebbers van Tai Chi bleven in de Theetuin 
“De Wilde Framboos”. Na bijna een uur intensief bewegen volgde de verdiende rust. 
Onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes kon de geslaagde middag met elkaar worden besproken. 
Parkinson-Inn dankt de deelnemers maar vooral ook: Theo van Vlerken voor zijn inzet voor de Nordic Walking-ers, 
Geertine Drost dank voor de begeleiding bij het Mindful wandelen en Maryscha v.d. Leijgraaf voor de workshop Tai 
Chi. 
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Junioren: 
 
Programma 2018: 
 
3 november: Geavanceerde therapieën bij de ziekte van Parkinson (apomorfine-pomp, duodopa-pomp en DBS) 
   Inschrijven kan tot 15 oktober. 
 
1 december: Winter- en Hulpmiddelenmarkt 

 
Terugblik: 

2 juni Bewegingsdag 

Yoppers Uden-Oss-Veghel en Jong Parkinson-Inn Helmond hebben zaterdag 2 juni samen een geweldige 

Bewegingsdag beleefd in Natuurgebied de Maashorst in Uden. 

Er waren 36 deelnemers die samen hebben genoten van workshops PWR, Nordic Walking en een mooie fietstocht in 

de namiddag! Met speciale dank aan het Teugel Resort Uden voor de gastvrijheid en de geweldige faciliteiten. 

Dank ook aan De Mastworp Fietsverhuur en Buitensport voor de “in-geval-van-nood”-kit en hun hulp. En last but not 

least dank aan alle begeleidende fysiotherapeuten van o.a. Vita Forum, Fysio Kemps Rijf, Fysiomix, Fysio Rakthof, 

Fysiomaatwerk, bewegingstherapeute Agata van den Heuvel van BrabantZorg en Ben te Pas en Ruud Overes 

(www.parkinson2Beat.nl) die zich belangeloos hebben ingezet om deze dag tot een succes te maken. 

 

 

 

http://www.parkinson2beat.nl/
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8 juni: Yolfen 
 
Yolfen is...: 
...een top idee van bezoekster Lea! 
…golfen met Yoppers van Jong Parkinson-Inn Helmond 
...samen zijn met 10 warme, lieve, en oh zo'n sterke mensen  
...een zonnetje dat doorbreekt na een druilerige morgen  
...Stichting Golfen zonder Grenzen & Jong Parkinson-Inn Helmond  
...je best doen samen met de goedlachse, enthousiaste golfpro Nick Goedhart 
...goede sfeer en lekker eten op Golfbaan Het Woold in Heusden gem. Asten 
...voor herhaling vatbaar  
 

 
 
 
 
16 juni: Het Levenstestament 

Het was een duidelijke en leerzame uiteenzetting afgelopen zaterdag. 

Het Levenstestament en testament werden besproken. 

Er was veel gelegenheid tot het stellen van vragen en zo’n 40 bezoekers werden aan het denken gezet. 

We hebben notaris Miranda van den Broek hartelijk bedankt met ’t ParkinSons tulpje  
 

  

 
 

  
 
 

 

       

https://www.facebook.com/vbvnotarissen/photos/a.202765336575892.1073741829.123169214535505/1120829438102806/?type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/vbvnotarissen/photos/a.202765336575892.1073741829.123169214535505/1120829438102806/?type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/vbvnotarissen/photos/a.202765336575892.1073741829.123169214535505/1120829438102806/?type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/vbvnotarissen/photos/a.202765336575892.1073741829.123169214535505/1120829438102806/?type=3&ifg=1
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