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Stripboekdagen
Zaterdag 4 maart en zondag 5 maart 2017
Openingstijd beide dagen 10:00 -17.00 uur
Stripboekweekend in de Broodfabriek
Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk
Stripboekhandel Bul Super uit Delft bestaat net als de
Parkinson Vereniging 40 jaar. Daarom stelt hij op de
stripboekdagen zijn oude magazijnvoorraad ter
beschikking en hoopt op vrijwillige bijdragen voor ons
Parkinson Café!
De stand is meteen bij de ingang links, nr. 17. Ralph Schalk zal er staan om te
tekenen, en wij staan er met informatie over het café en over Parkinson.
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Terugblik 21 februari: Uitgaan
Vorige maand vroeg ik wat u van ons nieuwe onderkomen vond. Nu vraag ik wat
u vond van deze manier om een avond te houden. Is het voor herhaling vatbaar?
Verder een foto van binnenkomst waar Hans en ik u staan op te wachten.

Brigitte neemt afscheid van het regelen van de boekentafel wat zij samen deed
met Saskia. Ze gaat mij helpen en zich op andere Parkinson gerelateerde dingen
richten. Dat afscheid verdient natuurlijk een bloemetje van Groenrijk.

Ik hoop dat het op de foto goed te zien is: zaterdag 4 maart en zondag 5 maart
zijn de Stripboek dagen in de Broodfabriek. Maar elders in de nieuwsbrief meer
hierover. En zoals ik net al vertelde was het een iets andere avond dan normaal.
Voor iedereen die er niet bij was hoop ik dat u toch een indruk kunt krijgen.
Zoals U ziet waren het verschillende gesprekken in groepjes.
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Elk groepje werd begeleid door minstens 2 leden van ParkinsonNet. Voor ieder
van hen was er natuurlijk een presentje, ditmaal geschonken door Riverdale.

Onze huistekenaar had
nog iets bijzonders: hij
vond dat twee mensen
in het zonnetje moesten
worden gezet omdat ze
op de achtergrond veel
werk doen.
En net als op de avond
vraag ik: herkent U ze?

Er is er nog een terugblik op deze avond. Paul Houkes van Pijnacker-Nootdorp TV
en zijn vrouw Erica kwamen een filmreportage van ons café maken:
https://pijnacker-nootdorp.tv/parkinson-cafe-is-enorm-succes/
De reportage is ook te bekijken via onze website.
Op maandag kwam Paul eerst bij mij thuis, en zoals u ziet is het net een studio.
De gordijnen dicht, niet om de buren buiten te sluiten, maar om schittering te
voorkomen. Hier zie je Brigitte nog even achter de boekentafel voor de opname.
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Verder zie je Paul aan het werk bij het mooie interview met Saskia en ook nog
bezig met achtergrondopnames.
Ik heb al verschillende reacties gehad zoals “Leuke impressie”. De Delftse uitdaging schrijft: “op onze FB site gezet!” “Complimenten aan de opname: echt heel
leuk en beelden hoe de sfeer in het Parkinsoncafe is!” “Mooi filmpje!” “Goeie
reclame voor het cafe.” “Wat een mooi document!” “Hoi Irma, hartstikke leuk,
wat een goede opname!” “Een heel leuke video.” “Een prachtige reclame voor
het Parkinsoncafé. Vooral ook de uitleg over Parkinson van jou en Brigit komt erg
duidelijk over. Hulde!” En zo kan ik nog wel even doorgaan. Erika en vooral Paul:
al deze complimenten zijn voor jullie.

Vooruitblik 21 maart: dr. Daan Kamphuis over Dystonie
(Dystone spieren = verkeerd aangestuurde spieren)
Ook nu beginnen we met een foto, maar niet met een
vraag, want dr. Kamphuis is op dit moment in New York.
Ik heb dus zelf informatie en een foto opgezocht.
Daan Kamphuis is neuroloog in het Reinier de Graaf
ziekenhuis, met als aandachtsgebieden kinderneurologie
en bewegingsstoornissen (ook botuline toxine injecties).
Verder is hij vice-voorzitter van het medisch specialistisch
coöperatief van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft
met onder andere innovatie in zijn portefeuille.
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Hij heeft gestudeerd in Groningen en heeft meer dan 15 jaar ervaring in botulinum toxine behandeling van dystonie en spasticiteit bij kinderen en volwassenen, en 4 jaar ervaring als een pedagogisch neuroloog in Curaçao, Nederlandse
Antillen.
Over innovatie:
“Ik wil graag de dingen doen die mij goed liggen en die belangrijk zijn voor onze
patiënten.” Daarom heeft hij in het bestuur van het medisch bedrijf de portefeuille “Innovatie”. Ziekenhuis-breed heeft hij als innovatie-coördinator de taak
om dit op de kaart te zetten en de RdGG te vertegenwoordigen in STZ-verband.
Het RdGG is een goed georganiseerd ziekenhuis; veel zaken zijn efficiënt
geregeld met weinig verspilling.

Verzoeken
En dan nu nog twee verzoeken. Het eerste is afkomstig van Erzy Kassens, Helma
de Wit, Hanneke Smit en Corine van den Berg:
“Vanuit het Parkinsonnet Delft hebben we het plan om een folder te maken met
daarin allerlei nuttige gegevens verzameld voor mensen met Parkinson.
Omdat we heel graag willen dat het een handige folder wordt met informatie
waar u ook echt iets aan heeft, vragen we u om mee te denken over de inhoud.
Wij komen dan bij het volgende Parkinson café aan u vragen welke informatie u
belangrijk vindt om in deze folder te zetten.
Kunt u er dan niet bij zijn, stuur dan uw idee aan de redactie.
Alvast bedankt voor het meedenken.”

Het tweede verzoek is van Pieter, en dat behoeft enige uitleg. Als u zich afvraagt
waarom heb ik het niet op de caféavond gehoord of ben ik het vergeetachtig aan
het worden: Pieter was het vergeten. De email is van Petra van Ruitenbeek die
zoals ik had verwacht onze penningmeester terecht een compliment maakt.
“Beste mensen van het Parkinsoncafe,
Jammer genoeg kan ik niet bij het Parkinsoncafé aanwezig zijn om persoonlijk
toe te lichten dat de kas ook dit jaar weer helemaal op orde was.
Ik heb op 8 februari 2017 samen met Linda de penningmeester, Pieter en Hans
de kascontrole gedaan. Alles zat allemaal perfect geordend en overzichtelijk
gebundeld in een mooie map.
De geldkas is geteld en de bonnen gecheckt en het klopte als een bus.
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Petje af voor het bestuur om alle geldstromen voor jullie zo goed te stroomlijnen
en hier ook nog heel goed overzicht over te houden.
Applaus!!!”
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