PARKINSON CAFÉ 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 JUNI 2020
Zoals U weet hebben we de bijeenkomsten van de cafés tot september moeten
uitstellen. Maar we zijn, neem ik aan, allemaal toch al een beetje opgelucht nu er
wat versoepelingen komen. Buitenactiviteiten kunnen alweer enigszins opgepakt
worden; persoonlijk ben ik al naar een museum geweest en heb ik al wat
filmvoorstellingen voor over enkele weken afgesproken. We horen minder om ons
heen dat er mensen ziek worden, maar alertheid en afstand houden blijft natuurlijk
zeker nodig. Ik begreep dat Nieuw–Zeeland het zelfs al aandurft om ook de 1,5
meter afstand los te laten, maar die zitten ook op een groot, en weliswaar nog
afgesloten, eiland. Dat zal ons in Europa niet zo gauw lukken, maar alle beetjes
helpen.
Mogelijk krijgt U nu ook weer wat meer hulp, kunt U weer meer een beroep doen
op hulpverleners of kunt U wederom naar dagopvang. Hou Uzelf zo goed mogelijk
gezond en ontvang een welgemeende groet namens bestuur en medewerkers.

Agenda Parkinson Café Valkenswaard

In de agenda zijn inmiddels 2 wijzigingen aangebracht en die is nu als volgt:
25 september
30 oktober
27 november
25 december

Sonja Verstraeten, neuropsychologe in het MMC, houdt een
lezing o.a. over dementie en Parkinson
Teatske van der Zijpp van Fontys gaat het hebben over het
gebruik van technologie bij de ziekte van Parkinson
Ruud Overes over Parkinson2Beat en zijn acties, onder andere
sponsortochten per fiets.
Geen Parkinsoncafé

~1~

Parkinson TV
25 september

16.00 uur

23 oktober

16.00 uur

27 november

16.00 uur

18 december

16.00 uur

Geavanceerde therapie en Parkinson
Gast ?
M.m.v. Bas Bloem, neuroloog
Presentatie Marlies van Nimwegen
Ergotherapieen Parkinson
Gast Irma Jansen (ergotherapeut Radboud UMC)
M.m.v. Bas Bloem, neuroloog
Presentatie Marten Munnike
Atypische parkinsonismen
Gast?
M.m.v. Bas Bloem, neuroloog
Presentatie Marlies van Nimwegen
Aanspreekpunt & Parkinson
Gast ?
Presentatie Marten Munnike

Zomerochtend
De bakkerij gaat open
de bakker gaat nu dicht
de overweldigende geuren
van brood en van gebak
schreeuwen om de eerste koffie
koffie aroma schreeuwt om gebak
warme zomerdagen
je slentert op touwschoenen
naar de markt
niets moet en alles mag
de ochtend koelte een verfrissend bad
het vroegste terras
koffie met gebak
bij de ochtendkrant
weerbarstige papieren
knisperen en wringen tegen
nieuws laat zich niet zomaar lezen
diep ademen
meteen verschroeit de zon je longen
je kijkt over de schoongespoten markt
de zon is nog niet boos
ze zegt gedag
eerst sigaartje bij de tweede koffie
de dag heeft alles al gebracht
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