PARKINSON CAFE VALKENSWAARD
Correspondentieadres: Marjo Schurgers, Akeleilaan 7, 5552 GS Valkenswaard
Tel. 040 201 8649
E-mail pc.valkenswaard@gmail.com
Website www.parkinsoncafevalkenswaard.nl
Parkinsoncafé: Auditorium Kempenhof, Antwerpsebaan 3, Valkenswaard

NIEUWSBRIEF JANUARI 2020
Wij, medewerkers van het Parkinsoncafé Valkenswaard,
willen U graag het allerbeste wensen voor 2020
en vooral een zo goed mogelijke gezondheid.

Nieuwjaarsdiner

Op 31 januari 2020 houden we ons traditionele Nieuwjaarsdiner.
Het diner start om 13.30 uur en de inloop is vanaf 13.00 uur( dus een half uur
vroeger dan normaal).
Het is een 3 gangen-diner en de prijs is €16,- per persoon. We hopen dat U op
deze prettige manier met ons het nieuwe jaar in wil luiden.
Tot 24 januari kunt U zich hiervoor nog opgeven.
Bij voorkeur via e-mail bij marjoschurgers@hotmail.com en daarbij vermelden of
U vlees of vis wil eten.
Het kan echter ook telefonisch, tel 040 201 8649.
Gelieve het bedrag ad €16,00 per persoon over te maken op rekening
van M. Schurgers NL46 RABO 0112581404 onder vermelding van diner
Parkinsoncafé en eventueel ook hierbij vermelden of U vlees of vis wil eten.
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Agenda

Voor komend halfjaar hebben we weer een aantal sprekers benaderd die wij de
moeite waard vinden voor U als bezoeker. Hieronder vindt U het overzicht
daarvan. Overigens kunt U ons uiteraard zelf ook ideeën aandragen daarvoor.
Mocht U onze maandelijkse nieuwsbrief nog niet geregeld krijgen per e-mail,
maar het wel op prijs stellen, geef het dan even door via een e-mail naar:
pc.valkenswaard@gmail.com

Halfjaaroverzicht 2020
31 Januari

28 Februari
27 Maart
24 April
29 Mei
26 Juni

Nieuwjaarsdiner om 13.30u.; U dient zich hier wel tijdig voor op te
geven
Lezing Wél; Welzijn de Kempen i.s.m. Cordaad, over: Steunpunt
Mantelzorg, door Maria van Engelen (Wél) en René van Nieuwkuijk
(Cordaad)
Ergotherapeut Daniel du Corbier komt uitleg geven over wat een
ergotherapeut kan betekenen voor mensen met de ziekte van
Parkinson
Voorzitter Parkinson Vereniging, Carla Aalderink
Dr. C. Delnooz, neuroloog MMC (onder voorbehoud).
Kim Rijkelijkhuizen (Parkinsonverpleegkundige) over
Geavanceerde Therapieën bij een (gevorderde) ziekte van
Parkinson, te weten de apomorfine pomp, de duodopa pomp en
DBS (deep brain stimulation). Hierbij zullen ook patiënten
aanwezig zijn die het ondergaan hebben.

We hebben een wens voor iedereen
Een mooi gezond 2020 met lieve mensen om je heen
Mensen die van je houden om wie je bent
In wie je een stukje van jezelf herkent
Laat merken dat je om die mensen geeft
Dat je samen met hen iets moois beleeft
Geniet van de warmte die dat alles brengen kan
Een heel gelukkig Nieuwjaar toegewenst.
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