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NIEUWSBRIEF APRIL 2020
Het zal U niet verwonderen dat de komende 2 Parkinsoncafés, van april en mei,
niet doorgaan vanwege de Coronacrisis.
We hopen van harte dat U en uw naasten gevrijwaard zijn van het coronavirus.
Het zijn voor ons allemaal moeilijke tijden, waar we hopelijk uiteindelijk goed uit
komen. Mogelijk onthoudt U ook de positieve kanten ervan, zoals de
saamhorigheid die er is opgetreden onder de mensen. Misschien heeft U er ook
gebruik van kunnen maken. En het is lente: de zon schijnt volop, de bloemen
bloeien en de bomen lopen weer uit. Geniet ervan, al is het op Uw balkon of in Uw
tuin!
In principe is het eerstvolgende Parkinsoncafé dus op 26 juni (zie agenda
hieronder)

Agenda
26 Juni:

31 juli:
28 augustus:

25 september:
30 oktober:
27 november:
25 december:

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.
Geen Parkinsoncafé ivm zomervakantie
Gespreksgroepjes. We maken groepjes van mensen met de
ziekte van Parkinson en groepjes mantelzorgers; in beide
groepen worden diverse vragen besproken en er over
gediscussieerd.
In principe komt hierna, rond 15.00u, neuroloog mevrouw C.
Delnooz een lezing houden. Zij kan dit nu nog niet met
zekerheid zeggen omdat ze het mogelijk nog druk heeft ivm de
nasleep van het coronavirus in haar praktijk.
Ruud Overes over Parkinson2Beat en zijn acties, onder andere
sponsortochten per fiets.
Teatske van der Zijpp van Fontys gaat het hebben over het
gebruik van technologie bij de ziekte van Parkinson
Sonja Verstraeten, neuropsychologe in het MMC, houdt een
lezing o.a. over dementie en Parkinson
Geen Parkinsoncafé
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(Corona beren tellen tijdens “de berenwandeling” op 31 maart 2020
in Valkenswaard)

Beren tellen
Gaan we beren tellen
vraagt een kinderstemmetje
aan de huisjes wandelen
en foto's maken
maar als ik Fannie zie
mag ik dan met haar praten
Nee dat mag niet
kleine meid
wij volgen regeltjes
wat moet je dan doen
luisteren zegt
het kinderstemmetje weer
Mag ik wuiven naar oma
langs de straat, zij weet
dat wij langskomen
als wij wandelen gaan
zegt dat kinderstemmetje weer
Jazeker klinkt mama's stem
dan wuiven we samen
en gooien kusjes van ver
we maken met ons handen
een hartje
en roep ik
zegt dat kinderstemmetje
oma, jij bent jij bent onze ster
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