NIEUWSBRIEF DECEMBER 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:
Smovey’s
Led-e-Lux (www.ledelux.nl), gevestigd in de Houtsestraat 33 te Helmond, heeft ons 10 Smovey’s geschonken zodat u
als bezoeker hiermee aan de slag kunt (zie info in de nieuwsbrief van oktober j.l.). Op onderstaande foto is te zien
dat Wietse van Bokhoven (rechts) twee Smovey’s overhandigt aan Rien van Ostayen, een trouwe bezoeker van onze
bijeenkomsten.
Led-e-Lux is met deze geste het eerste regionale bedrijf dat Parkinson-Inn Helmond substantieel sponsort.
Als tegenprestatie vermelden wij op onze communicatiemiddelen voortaan dat Led-e-Lux Parkinson-Inn Helmond
een warm hart toedraagt.
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Rabobank Clubkas Campagne 2019
In het voorjaar is het weer mogelijk deel te nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Rabobank Helmond stelt ieder jaar een geldbedrag beschikbaar. Tijdens deze campagne mogen leden van Rabobank
Helmond hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een financieel steuntje in de rug willen
bieden. De stemmen van de leden zijn namelijk geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting
uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt.
Word lid van Rabobank Helmond, als u dat nog niet bent. U kunt dat doen door gebruik te maken van de volgende
link: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/helmond/uw-lidmaatschap/
Stem vervolgens in mei op Parkinson-Inn Helmond (we zullen u hiervan op de hoogte houden); hopelijk halen we
weer eenzelfde resultaat als in 2018!
Stimuleer ook uw omgeving om Parkinson-Inn Helmond te nomineren.
NB: Omdat we in Helmond zijn gevestigd kunnen alleen leden uit de stad Helmond op Parkinson-Inn Helmond
stemmen.

Senioren
Programma 2018:
21 december 1400-1600 uur (inloop vanaf 1330 uur):

Kerst met muzikale omlijsting
Op 21 december staat Kerst op de agenda.
Niet alleen buurten met elkaar maar ook genieten van kerstliederen en een hapje en een drankje. En samen zingen!
Net zoals vorig jaar brengt koor Aventurino uit Brouwhuis ons in de kerstsfeer. Trouwe bezoekster van Parkinson-Inn
Helmond, Ans Vereijken, zingt in het koor mee.Het muziekgezelschap staat onder leiding van Theo Fleer.
We gaan er weer ons uiterste best voor doen om er een sfeervolle middag van te maken!
In verband met de organisatie zou het prettig zijn als u zich voor maandag 17 december aanmeldt via ons
emailadres: info@parkinson-inn-helmond.nl Vermeld er s.v.p. bij met hoeveel personen u komt.
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Programma 2019:
18-1

Welke kwaliteitseisen stel je aan je leven en hoe kun je die samen met jouw
zorgprofessional bereiken?
Parkinson Verpleegkundig Specialist Hella Tulp (Elkerliek Ziekenhuis) introduceert
een programma dat naast de Parkinsonmonitor kan worden gebruikt. Dit online
programma behandelt vragen om duidelijk te krijgen waar kwaliteit van leven voor
jou uit bestaat, wat belangrijk voor je is op dit moment en wat je nodig hebt om dat
te bereiken. Voor mensen die dat prettiger vinden is er ook een papieren versie van
het programma beschikbaar.

15-2
15-3
12-4
mei (datum volgt)
september (datum volgt)
20-9
18-10
15-11
20-12

Parkinson en fysiotherapie OF parkinson en logopedie
De Mantelzorgmakelaar
Parkinson en vergeetachtigheid
Wandelen in de natuur
Bike4Parkinson in Valkenburg
Thema volgt nog
Thema volgt nog
Thema volgt nog
Kerstbijeenkomst

Junioren:
Programma 2019:
8-2
23-3
1-6
15-6
september (datum volgt)
7-9
30-11 of 7-12
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Wandelen in Helmond/Warande met lunch
Ruud Overes - www.Parkinson2Beat.nl
Afgekeurd en dan? Vrijwilligerswerk en andere sociale contacten aangaan en
onderhouden. Dit met een chronische ziekte, hoe zorg je voor vernieuwing?
Bewegingsdag ism Parkinsonketen Oss-Uden-Meierijstad
Bike4Parkinson in Valkenburg
Mentale gevolgen-Invloed van stress
Wintersfeer- en Hulpmiddelenmarkt:
Het idee is een gezellige kapel vol met infokraampjes variërend van handige
hulpmiddelen in huis tot tips bij vakanties en reizen. Daarnaast volop gelegenheid
om met elkaar te kletsen.
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Mooie opbrengst van
fietstocht Parkinson2beat
Afgelopen zomer fietste Ruud Overes (57)
zijn monstertocht van 10.000 km door
Europa in 95 dagen. Ruud heeft zelf
parkinson en weet daarom als geen ander
hoe belangrijk het is dat er meer geld komt
voor parkinsononderzoek. Vandaar dat hij
met zijn actie sponsorgeld wilde ophalen
voor onderzoek. En dat is gelukt! Deze
week overhandigde Overes een cheque
t.w.v. € 13.495,- aan de Parkinson
Vereniging.
De Parkinson Vereniging bedankt Ruud
Overes en Parkinson2Beat voor deze
indrukwekkende prestatie!
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