Het organiseren van de Parkinson-soos
geeft energie!
Elke derde woensdag van de maand
wordt door Wim Keulers en Jan
Hectors de Parkinson-soos georganiseerd. Een ‘lotgenoten’ bijeenkomst voor Parkinson-patiënten in
het ziekenhuis was de aanleiding.
Deze bijeenkomst was enkele deelnemers (Wim Keulers, Cor van Dael
en Thieu Sniekers) zo goed bevallen
dat hij samen met twee andere ‘lotgenoten’ besloten dit initiatief door
te zetten. Zonder subsidie en met
veel waardering. Wim Keulers en Jan
Hectors zijn Om!
Het bijzondere aan de Parkinson-soos
bijeenkomsten is dat niet de ziekte
maar ontmoeting en ontspanning centraal staan. Wim Keulers: “Onze gezamenlijke behoefte werd snel duidelijk:
gewoon gezellig samen zijn, niet
praten over ziekte of over gebreken.
Iedereen kent de situatie en niemand
kijkt raar op als je als gevolg van de
ziekte iets ‘geks’ doet. Dat maakt onze
bijeenkomsten zo prettig.”
Energie
Hoewel het best veel tijd kost, levert
het organiseren van deze middagen
zowel Wim als Jan veel energie op. Jan
Hectors: “Het is prachtig om te zien
hoe de mensen opleven tijdens zo’n
middag. Iedereen kan helemaal zichzelf zijn. Als de mensen binnenkomen
zie je aan hun gezicht dat ze graag
komen. Als het om 16 uur eigenlijk
is afgelopen, dan ‘doen’ we er nog
eentje.”
Zonder subsidie
De deelnemers betalen allemaal
2,50 euro per bijeenkomst. Hiervoor
krijgen ze een aantal drankjes en een
stuk vlaai. Er kan gesjoeld en gekaart
worden, soms ook gekiend. Door een
aantal donaties hebben ze het afgelopen jaar ook een aantal uitstapjes
kunnen organiseren. Naar het Indië
monument en een boottocht over de
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Op de bijeenkomsten wordt gekletst, gekaart en gesjoeld.

Om! ... naar nieuw samenleven staat voor een nieuwe manier van
samenleven en –werken. Daarbij gaan we meer dan voorheen uit van de
kracht van de samenleving. Inwoners, organisaties en ondernemers zijn
als eerste aan zet. Het is onze rol als gemeente om hen te stimuleren en te
ondersteunen. Samen maken we van Roermond een stad waar mensen van
alle leeftijden en uit alle bevolkingsgroepen goed kunnen wonen, werken en
recreëren. Bovendien houden we de kwaliteit en de betaalbaarheid van onze
samenleving in stand. Ga je, net als Wim Keulers en Jan Hectors, mee Om!?
Kijk voor meer informatie op www.roermond.nl/om
Maas. “We doen alles zonder subsidie
en daar zijn we best wel trots op”,
aldus Wim Keulers.
Om!, zijn tijd ver vooruit
Op de vraag wat de gemeente kan
betekenen, kan Wim Keulers snel antwoorden: “Aandacht en waardering.
Aandacht kan erg nuttig zijn. Alle aandacht en publiciteit die ons initiatief
krijgt, zorgt voor meer bekendheid
en hopelijk meer bezoekers van onze
soos. Er zijn nog steeds Parkinson-patiënten die het huis niet uit durven
omdat ze bang zijn alleen over hun
ziekte te moeten praten. Wethouder
Marianne Smitsmans-Burhenne heeft
vorig jaar de Kerstviering van de
Parkinson-soos bijgewoond: “Ik ben er
echt trots op wat deze mensen al die
jaren al doen. Dit prachtig voorbeeld
van Om! is zijn tijd ver vooruit!”

Parkinson-vereniging volgt
Het Roermondse initiatief is ook
opgepikt door de landelijke Parkinson-vereniging. Wim Keulers: “Het
grote verschil met de café’s van de
Parkinson-vereniging is dat zij veel
lezingen organiseren terwijl het bij
ons gaat om ontspanning en ontmoeting. Niet meer en niet minder”.
De Parkinson-soos-bijeenkomsten
zijn bedoeld voor Parkinsonpatiënten en mensen met andere
chronische aandoeningen. De soosmiddagen vinden al vanaf februari
2006 elke maand plaats, van 14.00
tot 16.00 uur in gemeenschapshuis
’t Sjoolpaad in Roermond. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Wim
Keulers, e-mail wim.waltraud.keulers@home.nl en tel. 0475 – 568998
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