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Het bestuur van Parkinson Café Delft en omstreken
feliciteert FysioTotaal Rijswijk met het 20 jarig bestaan
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20 Jaar FysioTotaal in Rijswijk
De meesten van jullie weten wel dat ik voor het vijfde jaar voor Bike4Parkinson
ga fietsen bij de Boogie Extreme. Het eerste jaar werd gesponsord door familie
en collega’s. Het tweede jaar fietste ik samen met Brigitte, gesteund en gesponsord door heel veel familie. En vorig jaar werd ik gesponsord en gesteund door
het bikers-team van het Rode Kruis in Tilburg.
Toen ik tijdens de fysio aangaf dat het voor mij dit jaar moeilijk wordt om die
Cauberg op te komen, stelde Trudy mij gerust. Ze vertelde dat zo nodig 21 man/
vrouw mij die Cauberg op zouden helpen. Waarop een van de fysiotherapeuten
zei dat het waarschijnlijker was dat ik haar moest helpen dan zij mij.
Wat is er aan de hand: FysioTotaal in Rijswijk bestaat dit jaar 20 jaar. Dit willen
zij o.a. vieren door met hun team en partners mee te doen met Bike4Parkinson.
In hun praktijk begeleiden ze zo’n 95 Parkinson patiënten. Een actieve leefstijl is
vaak een belangrijk onderdeel van deze begeleiding. Door mee te doen willen zij
ons (patiënten) laten zien hoe trots ze op ons zijn en zullen zij zich op deze dag
voor ons eens flink in beweging zetten. Maar wij patiënten zijn ook trots op hen.
Zij laten ons het belang van bewegen zien maar houden het wel leuk.
Nu wil ik hen steunen door een oproep te doen: ga naar de website
https://voorparkinson.nl/campaigns/20-jaar-fysiototaal/
Hoe super zou het zijn als het FysioTotaal team verrast kan worden met vele
donaties! Ongeacht de omvang van de bedragen.

Enquête
Ons Parkinson Café bestaat inmiddels ruim 3 jaar en we hebben veel mooie
avonden gehad. Maar het kan altijd beter, en misschien kunnen we ook nog
meer mensen bereiken. Daarover willen we heel graag uw mening horen.
Daarvoor krijgen we hulp van een professionele organisatie: ReviewPartner uit
Berkel en Rodenrijs. Zij gaan eind september voor ons een enquête afnemen
en uw reacties verwerken, uiteraard anoniem. U krijgt hiervoor bij de volgende
nieuwsbrief een bericht via email, en er komt ook een link op onze website.
U helpt ons heel erg als u de enquête invult. We gaan aan de hand van de uitkomsten kijken hoe we ons café nog beter op uw wensen kunnen laten aansluiten en dat willen we in januari graag met u bespreken.

Hans Holtslag
Hans Holtslag, die in mei optrad in ons Parkinson Café, is plots opgenomen in het
AMC. Nadat ik dat gisteravond heb gemeld, hebben diverse mensen een kaartje
voor hem geschreven. Hans heeft ze inmiddels gekregen en hij was daar heel erg
blij mee. Hij vroeg ons om iedereen daar heel hartelijk voor te bedanken.
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Terugblik 21 augustus : Agnita Boon
Het fotoverslag is deze keer in twee delen gesplitst. Op die manier probeer ik
toch enigszins aan de verzoeken voor een verslag te voldoen. Het lukt mij niet
een schriftelijk verslag te maken, maar u krijgt wel foto’s van alle sheets.
Verder kan ik u aanraden om over enige tijd te kijken op onze website. Zoals bij
elke lezing komt daar over enkele weken een videoverslag, gemaakt door Frank
en Hans.
We beginnen als altijd met het verwelkomen, dit keer onder andere van Rolf
Clason. Hij is ook lid van de organisatiegroep maar doordat hij tijdelijk was
uitgeschakeld, ontbreekt hij op foto voorop de folder.

De foto’s van de sheets staan verderop, maar natuurlijk heeft Paulus onze huisfotograaf ook foto’s gemaakt van Agnita Boon. En ze had als rechter- en linkerhand de Parkinsonverpleegkundigen Laura Daeter en Josje Hilgers meegenomen.
Die lieten na de lezing de materialen zien die bij de behandeling horen.

Zoals u op de panoramafoto kunt zien, was er veel belangstelling: er waren iets
meer dan 100 mensen. Het was een goede avond met een duidelijke uitleg over
de verschillende behandelingsmogelijkheden met hun voor- en nadelen. Agnita
kreeg dan ook terecht een groot applaus, een bos bloemen en een bon. Voor de
beide Parkinson verpleegkundigen was er een pakket van Riverdale.
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Hierna was het de beurt aan Mark Bauwens, ons nieuw lid van de organisatiegroep, om iets te vertellen over een enquête die eind september van start gaat.
Daarin horen wij graag wat u wensen ideeën of andere reacties zijn. Maar meer
hierover elders in deze nieuwsbrief.

En dan nu de foto’s van de sheets, al moet u misschien de pagina op uw
computer wat uitvergroten om ze goed te kunnen lezen.
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Vooruitblik 18 september: Rinus Bosman en Nathalie Timmermans
18 September komen Rinus Bosman en Nathalie Timmermans ons onderhouden
over boksen voor parkinson. We spraken deze keer in de eerste plaats met Rinus
Bosman, maar Nathalie was er ook bij en haakte een paar keer in.
Waarom deze foto?
Ik sta hier in de sportschool
bij een tekening van Ralph
Schalk; hier is het in feite
begonnen.
Zou je je even willen
voorstellen?
Rinus Bosman, 61 jaar, van
nature judoka. Ik heb in mijn
diensttijd vrij veel gebokst,
karate gedaan, aikido, kickboksen een tijdje, en vanaf
1981 zelfstandig judoleraar.
Wat voor opleiding heb je gedaan?
Ik heb een MTS-diploma elektro. Ik wist al dat ik judoleraar wilde worden. Daar
moest je een middelbare opleiding voor hebben. Daarom heb ik MTS gedaan en
in de weekenden trainingen en cursussen. Zo ben ik door de MTS heen gerold.
Dus geen specifieke sportopleiding?
Jawel, ik ben via de Judobond Nederland judoleraar. Verder heb ik onder andere
sportmassage gedaan, aerobicsdiploma gehaald bij een Amerikaanse organisatie,
ik ben spinning instructeur; al dat soort certificaten, maar niet echt CIOS of
sportacademie.
Hoe ben je met parkinson in aanraking gekomen?
Door Ralph. Ralph traint hier al een hele tijd en hij zei een aantal jaren geleden
al “Joh, er is speciaal uit Amerika over gekomen: boksen voor parkinson.” Ik zou
naar een cursus gaan, maar die ging niet door vanwege te weinig deelnemers.
Toen is dat een beetje in het verschiet geraakt, tot Nathalie kwam met “Joh, …
boksen …” en ik zei: “Gaan we doen”.
Nathalie: Eigenlijk heeft Ralph ons gekoppeld.
Rinus: Eind vorig jaar hebben we een proefsessie gedaan met een aantal
mensen. Dat ging hartstikke leuk en het is nu uitgegroeid tot een groep. Als ze
er allemaal zijn, een stuk of 16. Het is ontzettend leuk; de mensen zijn
ontzettend gemotiveerd en als je ziet wat een verbeteringen we hebben in de
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korte tijd dat we bezig zijn. Nathalie als fysiotherapeute ziet ze als patienten, ik
zie ze als sporters en ik ga er ook iets anders mee om, en dat werkt gewoon.
Daarmee raak je meteen de volgende vraag: wat je voor parkinson kunt doen.
Dat je de mensen veel eigenwaarde teruggeeft, en dat je ziet dat ze veel meer
kunnen dan ze denken. Ze kunnen zich hier uitleven en als ze een keer omvallen,
prima, we hebben een zachte vloer. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. En
als er iets gebeurt waarvan ik denk “Dat zit niet in mijn pakketje”, dan is
Nathalie er bij en die vangt dat soort dingen op. Dat is heel prettig, dat je een
achterwacht hebt die wel de medische kennis heeft voor mensen met parkinson.
Ik werk met sportmensen en niet met parkinsonpatiënten, dat is toch wel een
heel groot verschil. Natuurlijk houd ik er rekening mee, maar wel op een andere
manier dan een fysiotherapeut.
Wat kunnen we tijdens de café-avond van jullie verwachten?
We hebben in ieder geval een hele leuke videofilm waarmee we dingen kunnen
laten zien, en we kunnen ook een aantal dingen aandragen, bijvoorbeeld combinatie-dingetjes. Je kan mensen een stap laten maken, laten zien wat je met de
heupen kan doen. Of dingen met de handen: hand zo houden is een trap, hand
rechtop houden is een stoot, hand plat naar beneden is een opstoot; dan moet je
weer anders stappen. Coördinatiedingen waar ook niet-parkinsonpatiënten vaak
al problemen mee hebben. Een beetje een idee van wat we doen in een les.
Nathalie: voor disciplines is het ook interessant, bijvoorbeeld voor de parkinsonverpleegkundige en neuroloog, om te zien wat voor effect je nog kan bereiken
buiten medicatie om. Bijvoorbeeld de balans, nieuwe verbindingen die worden
aangelegd door de stappen; je ziet in de lessen toch elke keer verbetering
terugkomen.
Rinus: We hebben een man die binnenkomt met zijn neus bijna op de grond; als
hij weggaat staat hij bijna rechtop. In een uur tijd; het is gewoon zo. Dat geeft
mij een gigantische kick.

Rabobank Clubkascampagne
De afgelopen jaren deden we steeds met veel plezier mee aan de Rabobank
Sponsorfietstocht, maar die bestaat helaas niet meer. In plaats daarvan is er dit
jaar een Clubkascampagne. Wij mogen daar als Parkinson Café ook aan meedoen
en hebben ons inmiddels aangemeld.
In oktober krijgen de leden van de Rabobank Zuid-Holland Midden een email
waarmee ze 5 stemmen kunnen uitbrengen, maximaal 2 op dezelfde club. Er is
€ 75.000 beschikbaar, te verdelen volgens de uitgebrachte stemmen.
Denk s.v.p. ook even aan ons als u lid bent en zo’n email krijgt, of als u anderen
kent die lid zijn van de Rabobank Zuid-Holland Midden.
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Parkinson-baaldag
Uit Libelle 35 pagina 6:
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