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Nieuwsbrief mei 2020-3 

 

Voorwoord van de coördinator: 

 

Beste lezers, 

 

Nederland is nog steeds in de ban van het 

corona virus. De maatregelen worden steeds 

minder streng. De scholen zijn voorzichtig 

weer begonnen. De terrassen gaan 

voorzichtig open. De groepen voor een 

bijeenkomst worden steeds groter. 

 

Gelukkig is het eigenlijk steeds goed weer om 

naar buiten te gaan en als dat lukt te 

wandelen of te fietsen. 

 

Wat betreft de bijeenkomst van het Parkinson 

Café is het nog heel onzeker of deze in 

september 2020 doorgaat. Ik durf geen 

voorspelling te doen.  We volgen hierin de 

richtlijnen van het  RIVM en de Parkinson 

Vereniging. 

 

In september ontvangt u bericht hierover. 

 

In deze nieuwsbrief een variatie van 

nieuwtjes,  de mogelijkheid van het openen 

van  een online café  en puzzels (de 

antwoorden komen in de volgende 

nieuwsbrief). 

 

En er is een nieuw interview in de rubriek  

“Toen was gezond nog heel gewoon”.  

Blader hiervoor gelijk door naar pagina 4. 

 

 

Veel leesplezier! 

 

Joke Pullen

COLOFON: 

 

Adres bijeenkomsten: 

Wijksteunpunt de Schout 

Schoutenhof 27 

7773 CC Hardenberg 

 

Coördinator Parkinson Café H’berg e.o.: 

Joke Pullen   

Tel.: 06-14056171 

Email:       info@parkinsoncafehardenberg.nl 

 

Internet:   http://parkinsoncafehardenberg.nl   

Facebook:       

facebook.com/parkinsoncafehardenberg 

 

 

De Parkinson Vereniging 

 is dé 

belangen-

behartiger 

voor 50.000 

mensen met de ziekte van Parkinson of een 

parkinsonisme en hun naasten. Samen 

oefenen we meer invloed uit op het beleid van 

de overheid. We helpen elkaar met 

informatie, tips of een luisterend oor. Als u lid 

wilt worden of dit overweegt, vindt u meer 

informatie op: 

https://www.parkinson-vereniging.nl/help-

mee/lid-worden 

 

 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen rond 

22 september 2020 

 

 

mailto:info@parkinsoncafehardenberg.nl
http://parkinsoncafehardenberg.nl/
http://www.facebook.com/parkinsoncafehardenberg
https://www.parkinson-vereniging.nl/help-mee/lid-worden
https://www.parkinson-vereniging.nl/help-mee/lid-worden
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Gedicht 1 

 

Als ik weer eens te hard ren 

en niet meer verbonden ben, 

dan trapt mijn lichaam op de rem 

moet ik luisteren naar mijn innerlijke stem. 

Deze wil ik niet altijd horen, 

mijn lijf mag mij dan niet storen, 

ik wil doorgaan en vooruit 

maar dan roept die stem heel luid: 

‘Je lijf heeft rust nodig ook al vind jij 

dat overbodig’ 

Het wordt tijd dat je respect voor je 

lichaam gaat tonen, 

anders heeft je ziel geen plek om te 

wonen 

Je ziel verdient een waardig huis, 

zodat deze voelt: 

‘Hier ben ik welkom en thuis’ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kitty Sijmons, “Omdat ik je het beste wens”. 
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Beeldbellen….   

 

Heeft u behoefte aan digitaal contact met mensen van 

Parkinson Café Hardenberg e.o.? Nu  in verband met het 

coronavirus, de bijeenkomsten van het Parkinson Café niet 

door gaan, zoals veel activiteiten, zijn velen van ons veel 

thuis. 

Heeft u behoefte aan contact middels een digitale 

bijeenkomst (bijv. Google duo of WhatsApp video bellen) van 

het Parkinson Café Hardenberg e.o.? Laat het ons weten!  

Als hier belangstelling voor is, kan dit op een donderdag middag rond 14.00 uur. Eventueel 

is een ander tijdstip ook bespreekbaar. Iedereen verzorgt zijn eigen koffie of thee en samen 

kunnen er ervaringen uitgewisseld worden. Of gewoon….even kletsen.  

Wie wil meepraten, mail met Joke:  info@parkinsoncafehardenberg.nl 

 

Informatie over Mantelzorg en coronavirus: 

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-

mantelzorgers/thema-s/mantelzorg-en-het-coronavirus 

 

 

mailto:info@parkinsoncafehardenberg.nl
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/mantelzorg-en-het-coronavirus
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/mantelzorg-en-het-coronavirus


 

Afl. 3 Joke Pullen 
“De coördinator en stimulator van het Parkinsoncafé Hardenberg e.o. 
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Het Corona virus overschaduwt en beïnvloedt alles en iedereen, 

zelfs deze rubriek van ons informatieblad. Het wordt afgeraden 

om bij elkaar op bezoek te gaan. Wat moest ik doen; wie zat er 

nou op mijn komst voor een interview te wachten? Het 

antwoord was simpel. In zo’n geval ga je naar Joke en gelukkig 

zei ze “ja” tegen mijn verzoek.  

Het werd een heel openhartig gesprek, waarin Joke haar voor 
velen onbekende  verhaal vertelde, en dat met een reden. Eerst 

maar wat achtergrond gegevens. Het gezin Pullen komt uit Bergentheim. Opa Pullen kwam 
oorspronkelijk uit Sibculo.  Joke werd in het ziekenhuis van Hardenberg geboren, als vierde kind.  
Het eerste kind van haar ouders was bij de bevalling overleden. Het tweede kind is haar broer Derk. 
Het derde kind, ook een jongen, overleed na enkele dagen. Joke werd als een gezonde meid 
geboren. Ze groeide voorspoedig op. Ook op school ging het goed. Na 
de kleuterschool en lagere school ging ze naar de MAVO. Tot slot 
behaalde zij haar HBO-Verpleegkunde diploma. Zij kreeg werk in een 
tehuis voor verstandelijk gehandicapten. Tot zover alles goed, zou je 
zeggen. Maar  Joke heeft slechts zo’n 4 à 5 jaar  gewerkt. Ze liep 
volledig vast. Een combinatie van privé problemen en problemen op het 
werk. Het was zo erg zelfs, dat ze moest worden opgenomen in een 
psychiatrisch ziekenhuis. Dit gebeurde toen ze 29 was.  

Hoe kan dat nou, dat zo’n tevreden kind van 6 jaar, tevreden en met 
zelfvertrouwen naar de fotograaf kijkend (zie foto), geestelijk volledig in 
de knoop raakt en daar tot op de dag van vandaag last van heeft. Het 
probleem op het werk is  haar (te) grote rechtvaardigheidsgevoel. Er gebeurde teveel wat ze niet 
begreep. En dan haar privé. Joke legt uit, dat er vroeger in het gezin niet  écht werd gesproken en 
geen emoties werden gedeeld. Natuurlijk was dat voor een deel de tijdgeest, maar in ons gezin was 
het wel heel duidelijk het geval. Zo werd er nooit gesproken over haar overleden broertjes. De 
oudste heeft zelfs geen naam gekregen. Dan is het net, of het leven er nooit is geweest. Joke 
probeert dit taboe te doorbreken, door mee te werken met de stichting Still. Deze stichting verzorgt 
o.a. de fotografie van stervende of overleden baby’s kort nadat ze geboren zijn. Het uitgangspunt 
van de stichting is, dat alle kinderen, groot en klein, het herinneren waard zijn. Joke breit o.a.  

knuffels voor de stichting.(foto; voor meer informatie 
https://stichtingstill.nl/ ). 

Met de openheid van haar, ook voor haar geestelijke 
problemen , wil ze meewerken aan het aanpakken van taboes. 
Iedereen vraagt aan je als je er op het oog gezond uit ziet 
voortdurend, wat voor werk je doet. Er is veel onbegrip 
wanneer je je werk geestelijk niet aan kunt, over stress, burn-
out en depressiviteit en dus telkens moet zeggen dat je heel 
veel vrijwilligerswerk doet, want dat telt eigenlijk niet mee. 

Wat dat betreft gaf de diagnose Parkinson  in 2013, samen met een goede therapie voor de 
psychische problematiek, een ommekeer. “Ik hoef me niet langer te verdedigen dat ik niet werk. Het 
Parkinsoncafé bijvoorbeeld, geeft mij enorm veel voldoening en zelfvertrouwen Op m’n 53ste ben ik 
gelukkiger dan ooit ”.         Rob Oude Nijhuis

https://stichtingstill.nl/
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De vliegende kreeft   

geschreven door Nicolette de Boer 

 

De vliegende kreeft is een boek voor elke mantelzorger die worstelt met ziekte 

en zorg en op zoek is naar balans en hoopvolle vooruitzichten. 

 

De schrijfster: Kort na het verschijnen van mijn eerste boek Parkinson- Partner, werd ik hard 

onderuit gehaald door een burn-out. De ziekte van Parkinson, kanker, pancreatitis en het ontslag 

van mijn echtgenoot gingen mijn draagkracht te boven. Naast mantelzorgen moest ik ook aan mijn 

herstel werken. 

In dit boek beschrijf ik in drie delen hoe ik anders ben gaan kijken naar ziekte en angst. Deel één gaat 

over hoop, het wonder dat je verwacht. Deel twee staat in het teken van herstel. Je vindt hier 

praktische ideeën waarmee je zelf aan de slag kunt. Deel drie gaat over gezondheid. Mijn 

pelgrimstocht naar Santiago speelt daarin een belangrijke rol. Ik overwon mijn ziektes, angsten  en 

burn-out. 

 

 

Ziekte en verdriet noem ik "vliegende kreeften'. Als ze me plagen stuur ik 

ze weg. De kreeften nemen alle narigheid mee op hun vlucht naar de 

horizon. Van onschatbare waarde voor iedereen die op zoek is en nieuwe 

hoopvolle vooruitzichten nodig heeft. Informatief, eerlijk en oprecht. 

 

 

 

 

 

Dossier parkinson en pesticiden: 

https://www.parkinson-

vereniging.nl/pesticiden 

 

Informatie over Parkinson en het coronavirus: https://www.parkinson-

vereniging.nl/archief/bericht/2020/05/19/Informatie-over-het-coronavirus 

https://www.parkinson-vereniging.nl/pesticiden
https://www.parkinson-vereniging.nl/pesticiden
https://www.parkinson-vereniging.nl/archief/bericht/2020/05/19/Informatie-over-het-coronavirus
https://www.parkinson-vereniging.nl/archief/bericht/2020/05/19/Informatie-over-het-coronavirus
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Even met iemand praten?  

Soms is het fijn om even met iemand te kunnen praten over wat u bezig 

houdt als het gaat over de ziekte van Parkinson en alles wat er bij komt 

kijken. Dan kunt u bellen met: Joke (ervaringsdeskundige) 06-14056171  of 

Alie (speciaal voor mantelzorgers) 06-43452999 

 

   Agenda: 

Medicatie bijwerkingen & Parkinson 

Uitzending: 29 mei 2020, 16.00 uur 

Sporten & Parkinson 

Uitzending: 26 juni 2020, 16.00 uur 

 

 

Het Mantelzorgnetwerk Hardenberg/Ommen wil 

mantelzorgers ondersteunen in de zorgtaak die zij 

vervullen voor iemand in hun naaste omgeving. Als 

mantelzorger kun je hier terecht met al je vragen. Het 

contact verloopt via de website, de email maar ook telefonisch. We bieden informatie of kunnen 

met je op zoek gaan naar passende ondersteuning. Je treft een luisterend oor en jouw behoefte is 

het vertrekpunt in het zoeken naar concrete oplossingen voor je situatie. 

 

Mantelzorgnetwerk Hardenberg:  

T 06 120 297 83 

info@mantelzorgnetwerkhardenberg.nl  

www.mantelzorgnetwerkhardenberg.nl/ 

  

Mantelzorgnetwerk Ommen: 

T 06 19 450 256 

info@mantelzorgnetwerkommen.nl  

https://www.mantelzorgnetwerkommen.nl/ 

 

 

mailto:info@mantelzorgnetwerkhardenberg.nl
http://www.mantelzorgnetwerkhardenberg.nl/
mailto:info@mantelzorgnetwerkommen.nl
https://www.mantelzorgnetwerkommen.nl/
http://www.parkinsontv.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVlsvXnJDhAhUMsqQKHa-sCK4QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/26693455/stockafbeelding-bellen.html&psig=AOvVaw2mkdiUOunAkjImnlYftWg3&ust=1553154264059409
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2 

 

                                                           
2 Marije Vermaas; “Met liefde zorgen” 
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Agenda 2020: 

 

 

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de bijeenkomsten 

kunnen doorgaan. U krijgt hier in september nog bericht over .  

 

17 september 2020: Parkinson en Stress, door Niels Farenhorst, psycholoog Saxenburgh Groep 
Hardenberg 

19 november 2020: (Levens)testament en wat kun je regelen rondom zorg door Brendie Seinen 
(notarieel medewerkster) en Lynette Baas (kandidaat-notaris) van Vechtstede Notarissen 
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