Jaaroverzicht 2018 van Stichting Parkinson de Kempen
03.01.2018 Zorgdag winterfeesten 2018. 20 personen namen deel vanuit de
Stichting Parkinson De Kempen. Voortijdige einde in verband met
storm en gevaar voor tenten.
26.01.2018 Bestuursvergadering, jaarcijfers, website, bestuurssamenstelling.
06.02.2018 Diëtiste Yvonne Holdinga voorlichtingsavond den Aachterum
Onderwerp voeding en voedingsproblemen bij ziekte van
Parkinson
28.02.2018 Wijzigingsformulier bestuurssamenstelling doorgeven aan de
Kamer van Koophandel Eindhoven.
01.03.2018 Aanmelding voor Clubkascampagne Rabobank
01.03.2018 Pieter Maas en Leo Bressers namen namens het bestuur deel aan
een bijeenkomst NOC/NSF Rabobank voor bestuurders van
verenigingen/stichtingen.
06.03.2018 Overleg RSZK/Kempenlef te Bladel door P. Maas en L. Bressers
voor voorlichting over woningaanpassing/langer thuis wonen/
zorgmakelaar.
07.03.2018 Kascontrole Stichting Parkinson De Kempen door Kees van Lierop
en Pieter Maas bij de penningmeester.
12.03.2018 Lezing in het ETZ Elisabeth Tilburg over mogelijkheden voor hulp
bij ziekte van Parkinson
16.03.2018 Bestuursvergadering bij de voorzitter.
17.03.2018 Pieter Maas namens bestuur aanwezig bij opening fysiotherapie
Markt Reusel v.d.Heijden/Damen.
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20.03.2018 Bezichtiging clubgebouw en wielerbaan Snelle Wiel te Hapert door
Pieter Maas en Leo Bressers voor eventuele bijeenkomst met RollOn Hapert, aangepaste fietsen e.d.
21.03.2018 Informatiepunt Casteren valpreventie met presentatie van de
voorzitter over de ziekte van Parkinson.
22.03.2018 Afspraak en bezichtiging ’t Trefpunt, gebouw Gilde St. Joris aan het
Gildepad te Reusel voor ontmoeting- en ontspanningsdag 17 juli
2018.
30.03.2018 Linda Biesen en Pieter Maas hebben overleg met Maria Engelen
van het GOW in Eersel over mantelzorg. Zij zal 15 mei een
presentatie verzorgen.
03.04.2018 Pieter Maas en Leo Bressers hebben aanvraagformulier verzonden
aan Centraal Beheer voor aansprakelijkheidsverzekering Stichting
Parkinson De Kempen als aanvulling op de bestaande vrijwilligers
verzekering via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (Gemeente
Reusel de Mierden). De polis is op 11 april 2018 ontvangen.
05.04.2018 E-mail verzonden aan deelnemers voor het stemmen van de
Clubkascampagne Rabobank.
05.04.2018 Parkinson Symposium Maxima Medisch Centrum.
P. Maas en L. Bressers nemen deel op advies huisarts W. Sanders.
12.04.2018 Pieter Maas en Leo Bressers nemen deel aan bijeenkomst Platform
Informele Zorg Bladel Deze bijeenkomst is georganiseerd door
GOW welzijnswerk en de gemeente Bladel.
12.04.2018 Bestuursvergadering ten huize van de penningmeester.
23.04.2018 Pieter Maas en Leo Bressers bezoeken bedrijf Roll-on Hapert
voor bespreking organisatie demonstratiedag met aangepaste
fietsen voor mensen met Parkinson bij het
clubgebouw/wielerparcours van Het Snelle Wiel Hapert.
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12.05.2018 Afhalen cheque Clubkascampagne Rabobank bij de Wilgenspot in
Reusel. Opbrengst € 312,50.
15.05.2018 Bijeenkomst in d’n Aachterum in Reusel voor parkinsonpatiënten
en hun mantelzorgers. Maria van Engelen van het GOW geeft een
voordracht over “de mantelzorger” terwijl Yvonne Megens uitleg
geeft over zelfhulpgroepen.
29.05.2018 Huisbezoek over uitleg donatieregeling ANBI ten behoeve van
Stichting Parkinson de Kempen.
29.06.2018 Bestuursvergadering ten huize van de penningmeester.
17.07. 2018 Ontspanningsdag in Gildehuis ’t Trefpunt te Reusel. Aanwezig zijn
27 deelnemers plus 3 vrijwilligers van het Gilde St Joris Reusel.
Eigen bijdrage per persoon € 10,00.
29.08.2018 Bestuursvergadering ten huize van de voorzitter.
01.09.2018 Overleg met Hans Bogaars inzake clubgebouw en wielerbaan van
Het Snelle Wiel te Hapert voor demonstratie aangepaste fietsen
door Roll-On te Hapert op 13 okt.2018 voor leden van onze
stichting.
03.09.2018 Pieter Maas en Leo Bressers bijeenkomst met Karin Bierens RSZK
te Bladel voor bespreking van de bijeenkomst Stichting Parkinson
De Kempen op 18 september in d’n Aachterum . Thema van die
bijeenkomst is aanpassing van de woning zodat men langer
zelfstandig kan blijven wonen.
04.09.2018 Overleg Leo Bressers met Gust Lathouwers, voorzitter KBO afdeling
Reusel, voor afspreken van de data voor de
voorlichtingsbijeenkomsten van Stichting Parkinson De Kempen in
2019.
18.09.2018 Bijeenkomst in d’n Aachterum. Karien Bierens van RSZK geeft een
lezing met als onderwerp “Langer zelfstandig thuis blijven wonen”.
Er waren 27 deelnemers.
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29.09.2018 Bestuurslid heeft lezing bijgewoond in Tilburg met als onderwerp
“Parkinsonismen: wat zijn de mogelijkheden?” Deze lezing werd
gegeven door Dr. Agnita Boon, neuroloog van het Universitair
Medisch Centrum Rotterdam.
08.10.2018 Lezing in het Twee Steden Ziekenhuis Tilburg door de Sonja van
Gils van de Afdeling Neurologie.
13.10.2018 Dag in samenwerking met Het Snelle Wiel en het bedrijf Roll-On te
Hapert met als thema “Bewegen door fietsen”. Er werd een
toelichting geven hoe fietsen kunnen worden aangepast terwijl
men tevens met deze fietsen en rondje kon rijden op de
wielerbaan met of zonder elektrische ondersteuning.
Voor koffie en thee werd gezorgd door het Snelle Wiel terwijl de
Stichting Parkinson De Kempen voor soep en een broodje had
gezorgd. Voor bij de koffie was er vlaai of cake. Er waren 30
personen aanwezig. Voor deze bijeenkomst was geen eigen
bijdrage gevraagd.
02.11.2018 Bestuursvergadering Stichting Parkinson De Kempen ten huize van
de voorzitter. Het programma en data voor 2019 werden
besproken evenals een evaluatie van de “fietsdag” met Snelle Wiel
Hapert. Aanpassen gegevens website.
13.11.2018. Lezing gegeven door Kim Rijkelijkhuizen,
parkinsonverpleegkundige van het MMC Veldhoven. Zij gaf een
toelichting over het ziekteproces en wat aan de orde komt bij
bezoek aan neuroloog en verpleegkundige. Na de pauze werd er
een demonstratie gegeven met LEA, de robot-rollator. Totaal
waren 41 personen aanwezig.
14.12.2018 Bestuursvergadering Stichting Parkinson De Kempen ten huize van
de penningmeester. Aan de orde kwam het programma en de
deelname van de Zorgdag 2019 van de Winterfeesten in Reusel.
Wij zullen voorlopig 20 personen aanmelden.
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24.12.2018 Wij hebben 22 personen aangemeld voor de winterfeesten op 4
januari 2019. De eigen bijdrage voor alle deelnemers is door de
Stichting Winterfeesten vastgesteld op € 10,00 per persoon.
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