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 JANUARI 2021
Het is bekend dat voor sommige mensen het glas altijd halfvol en voor anderen
halfleeg is. Zeker in deze tijd blijft het lastig om de positieve kant van alles te
blijven zien. Toch is dat de enige manier om het nu nog vol te houden gedurende
de enkele maanden die we nog te gaan hebben voor het merendeel van de mensen
gevaccineerd is.
Onderstaand stukje illustreert mooi die beide zienswijzen-en vergeet vooral niet
het achterstevoren te lezen…….

DE TWEE KANTEN VAN 2020

Twintigtwintig heeft me niks gebracht!
Mij hoor je nooit zeggen:
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
Spanning en onrust om mij heen
Elke week voelde ik minder
Verbinding met mensen die me dierbaar zijn
Ik voelde
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
“Er zit iets moois in iedere dag”
Want hoe je het ook wendt of keert
Ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult mij nooit horen zeggen:
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes.
Lees het gedicht nu van onder naar boven

Programma Parkinsoncafé vanaf maart 2021 (onder voorbehoud)
26 maart:
30 april:
28 mei:
25 juni:

Sonja Verstraeten, klinisch neuropsycholoog, over dementie en
Parkinson
Mevr. C. Delnooz, neuroloog MMC
Kim Rijkelijkhuizen, Parkinsonverpleegkundige MMC, over
geavanceerde technieken bij patiënten.
Ergotherapeut Daniel du Corbier
Pagina 1 van 2

Programma (vervolg)

30 juli:
Geen café
27 augustus: Ruud Overes, die met Parkinson2Beat geld genereert voor
onderzoek naar Parkinson
Zoals U kunt zien laten we het programma van ons Parkinsoncafé nog even staan
zoals het is. Uiteraard houden we U op de hoogte als er toch nog meer cafés
geannuleerd moeten worden.
Mocht U meer informatie willen over parkinson en het coronavaccin dan kunt U via
de link hieronder horen hoe Bas Bloem er over denkt.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2nZ8wZnRaCo&fbclid=I
wAR1M3O7NewjPQKhUAU8Qhh8sPZzLAQ5HEQViHrCXIV4kr8CB19WCK298
UI4&d=n#dialog

Parkinson TV 2021
29 januari 16.00 uur
26 februari 16.00 uur
19 maart 16.00 uur
9 april
16.00 uur
28 mei
16.00 uur
25 juni
16.00 uur

Mondzorg en Parkinson
Nieuwe therapieën en Parkinson
Onzichtbare aspecten en Parkinson
Wereld Parkinson dag, feiten en fabels
Medicatiebijwerkingen en Parkinson
Cognitie en Parkinson
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