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NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2020
We hoopten U in deze brief te kunnen aankondigen dat we weer zouden gaan
starten met ons Parkinsoncafé. Maar helaas heeft Valkenhof aangekondigd dat ze geen
externe mensen, anders dan bezoekers van hun cliënten, toelaten.
En U heeft natuurlijk ook gehoord dat de corona weer flink aan het uitbreiden is en de
situatie onzeker is op het moment. Voeg daar nog bij dat de meesten van ons vanwege
de leeftijd vallen onder de risicogroep; dan ligt het voor de hand dat we tot de
beslissing moeten komen dat we de Parkinsoncafés tot het einde van dit jaar
annuleren en we geen risico’s mogen nemen.
Aan het begin van de coronacrisis dacht iedereen nog dat het met een aantal weken
wel over zou zijn en het gewone leven weer snel zou normaliseren. Daarna dachten
we in maanden en nu moeten we mogelijk wachten tot het vaccin er is. We vinden dit
natuurlijk heel jammer en we missen het erg dat we elkaar niet meer kunnen zien.
Mocht U het prettig vinden om eens een praatje met iemand te maken neemt U dan
gerust contact met ons op.
Hopelijk verloopt het contact met Uw hulpverleners normaal en kunt U bij hen altijd
terecht met Uw vragen en opmerkingen. Verder zijn er natuurlijk ook de maandelijkse
uitzendingen van Parkinson tv, die U via internet kunt volgen. Hierdoor kunt U toch
op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op parkinsongebied.
Het programma van de uitzendingen vindt U hieronder.

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
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
M.m.v. Bas Bloem, neuroloog
Presentatie Marlies van Nimwegen
Aanspreekpunt & Parkinson
Presentatie Marten Munnike

Corona maakt ook inventief……..
Buren, hun galerij voordeuren op afstand gelegen,
laten zich niet stoppen in hun behoefte aan menselijk contact.
Stoeltjes staan pontificaal in de opening,
blij met de aanspraak, te lang ontzegd en nu dit bedacht.
Ik verbaas me weer eens over de getoonde creativiteit van de mens.
Wel trekt ieder zijn eigen grens
bij het naleven van de afgedwongen maatregelen.
Men voelt zich erdoor bedolven en van vergeven.
Soms is daardoor enige rebellie zichtbaar.
Als dat maar geen nieuwe patiënten oplevert...
Zomaar!
Dakoyria, 2020

De medewerkers van het Parkinsoncafé
wensen u nog mooie zomerse dagen toe
in een zo goed mogelijke gezondheid.

