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NIEUWSBRIEF MEI 2018
Vrijdag 25 mei om 14.00 uur, Het DommelschLavenKoor
Muziek brengt een soort genoegen teweeg waar de menselijke
natuur niet buiten kan. (Confucius)

Als mensen samen zingen gebeurt er iets wonderlijks, het maakt ze blij en
brengt de geest tot rust. Van samen zingen word je blij. Dat is wetenschappelijk
bewezen. Onder invloed van muziekklanken wordt dopamine aangemaakt in het
menselijk brein. Deze middag treedt voor ons op het DommelschLavenKoor, een
gezelligheidskoor uit Valkenswaard. Hun repertoire bestaat uit Nederlandstalige liedjes. Kom meezingen. Luisteren mag ook . Vrij entree
Het bureau van de Parkinson Vereniging heeft gemerkt dat bij leden
regelmatig verwarring bestaat over het verschil tussen de Parkinson
Vereniging en Stichting Parkinson Fonds. In Nederland houden twee
organisaties zich bezig met het financieren van wetenschappelijk
onderzoek naar de ziekte van Parkinson:
De Parkinson Vereniging te Bunnik en Stichting Parkinson Fonds (SPF) te
Hoofddorp. De Parkinson Vereniging is de enige patiëntenvereniging.
SPF is een louter fondsenwervende instelling. Het komt voor dat
contributiegelden en schenkingen voor wetenschappelijk onderzoek die voor de
Parkinson Vereniging zijn bedoeld, overgemaakt worden op het rekeningnummer van het SPF. Giften voor de Parkinson Vereniging kunt u overmaken op
ING bank met het rekeningnummer NL31 INGB 000 378 77 00.
U kunt ervan verzekerd zijn dat uw geld wordt besteed aan activiteiten,
belangenbehartiging, voorlichting en onderzoek voor de patiënt van nu.
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Voor in uw agenda:
Programma Parkinson-cafe Valkenswaard 2018:
29 juni
We gaan Jeu de Boulen , buiten bij de
Zandloper in Dommelen (Norbertusdreef
31a). Mocht er onverhoopt een regenbuitje
losbarsten, kan er ook binnen gespeeld
worden. Geen entree maar de consumpties
zijn voor eigen rekening .
Voor deze middag kunt U zich aanmelden bij Marjo Schurgers,
E-mailadres: marjoschurgers@hotmail.com
Als het voor U moeilijk is om vervoer te regelen dan kunt U dit aangeven.
Wij proberen dan een oplossing te vinden.
27 juli
31 aug.
28 sept.
26 okt.
30 nov.
28 dec.

Praten in groepjes Mantelzorgers en groepjes mensen met de ziekte
van Parkinson met gerichte vragen en onderwerpen.
Parkinsonpsycholoog Paula Wijenberg, verbonden aan St. Anna
Ziekenhuis - Geldrop
Parkinsonverpleegkundige Kim Rijkelijkhuizen, verbonden aan het
MMC ziekenhuis.
WMO – Yvonne Boesten, Gemeente Valkenswaard
Notaris over testament, levenseinde en andere zaken.
Kerstvakantie, geen café.

De Parkinson TV-gids voor 2018.
Noteer de data alvast in uw agenda en volg het live via www.parkinsontv.nl
Na de geplande datum op ieder moment van de dag terug te kijken.
Iedere uitzending begint om 16.00 uur.
25 mei
22 juni
21 sept.
26 okt.
23 nov.
21 dec.

Alleenstaand en Parkinson
Breintraining en Parkinson
Bijkomende ziekten en Parkinson
Mantelzorger en Parkinson
Pijn en Parkinson
Dementie en Parkinson

~ De lach is de vriendelijkste muziek ter wereld ~
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