PARKINSON CAFE VALKENSWAARD
Correspondentieadres: Marjo Schurgers, Akeleilaan 7, 5552 GS Valkenswaard Tel.
040 201 8549
E-mail pc.valkenswaard@gmail.com
Website www.parkinsoncafevalkenswaard.nl
Parkinsoncafé: Auditorium Kempenhof, Antwerpsebaan 3, Valkenswaard

NIEUWSBRIEF JUNI 2018
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing.
Privacybeleid van Parkinson Café Valkenswaard
Wat betekent het privacybeleid voor de bezoekers van het PC in Valkenswaard?
Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Parkinson Café
Valkenswaard verwerkt van haar bezoekers, deelnemers of andere
geïnteresseerden.
Let op! Het betreft hier uitsluitend de persoonsgegevens van personen die geen
lid zijn van de Parkinson Vereniging.
Het Parkinson Café Valkenswaard houdt uitsluitend een lijst met
persoonsgegevens bij van personen die geen lid zijn van de Parkinson
Vereniging, maar die wel aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in de
activiteiten van het café. Van deze groep bezoekers heeft PC Valkenswaard
toestemming nodig voor het verwerken van persoonsgegevens voor verzending
van nieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.
Wij verzoeken u daarvoor het “toestemmingsformulier” in te vullen en te
ondertekenen. U kunt het ingevulde formulier in het café inleveren of versturen
naar pc.valkenswaard@gmail.com U heeft het recht uw gegevens te allen tijde te
laten verwijderen.
Voor toestemming klikt u op Toestemmingsformulier.
Wilt u meer achtergrondinformatie, klik dan op Privacybeleid van Parkinson
Café Valkenswaard.
Attentie: Als u het toestemmingsformulier niet kunt invullen, zet de
gevraagde gegevens dan in een e-mail en stuur naar
pc.valkenswaard@gmail.com met als onderwerp: Gegevens AVG
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Persoonsgegevens van leden van de Parkinson Vereniging worden verwerkt
via het geldende privacybeleid van de Parkinson Vereniging. Zij kunnen het voor
hen geldende privacybeleid vinden via www.parkinson-vereniging.nl/privacy

Vrijdag 29 juni: Jeu de boules
Dit sportieve treffen vindt plaats op de
jeu-de-boules banen bij het clubhuis de
Zandloper op het sportpark aan de
Norbertusdreef 31A te Dommelen.
Lekker samen buiten bezig zijn. Er is
voldoende zitgelegenheid voor het geval
u even wilt uitrusten van het spel en
mocht er onverhoopt een regenbuitje
losbarsten, geen nood, er kan ook binnen
gespeeld worden.
Geen entree, consumptie voor eigen
rekening.
Ballonnen markeren de oprit naar de Zandloper
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.

Terugblik 25 Mei: Het DommelschLavenKoor
Al die blije koorleden straalden uit dat ze de toehoorders in de juiste
stemming konden brengen……

Wetenschappelijk bewezen, van samen zingen word je blij, nou dat is vrijdag 25
mei wel gebleken.
Het gezelligheidskoor, Het DommelschLavenkoor, begeleid door 5 muzikanten
en onder de bezielende leiding van dirigent Peter van Wielink, bracht
oudhollandse meezingers ten gehore. Een feest van herkenning en herinnering.
Dit zorgde voor een gezellige interactie met de bezoekers van het Parkinson
Café. Luisteren was er niet bij want of je nou wilde of niet, je kon niet anders
doen dan meezingen…… Het was een fijne blije middag.

Programma Parkinson-café Valkenswaard:
27 juli

Praten in groepjes Mantelzorgers en groepjes mensen met de
ziekte van Parkinson met gerichte vragen en onderwerpen.
31 aug. Parkinsonpsycholoog Paula Wijenberg, verbonden aan St. Anna
Ziekenhuis - Geldrop
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28 sept.
26 okt.
nov.
28 dec.

Parkinsonverpleegkundige Kim Rijkelijkhuizen, verbonden aan
het MMC-ziekenhuis.
WMO – Yvonne Boesten, Gemeente Valkenswaard 30
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.
22 juni

Breintraining en Parkinson

21 sept.

Bijkomende ziekten en Parkinson

26 okt.

Mantelzorger en Parkinson

23 nov.

Pijn en Parkinson

21 dec.

Dementie en Parkinson

Loesje
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