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 MAART 2021
Er gloort licht aan het einde van de tunnel. Weliswaar nog maar een klein sprankje
maar het is zichtbaar en de regering begint ons ook wat meer ruimte te geven.
Velen onder U zullen al de eerste inenting gehad hebben en er komt een
mogelijkheid om zelf te testen. Tegen de zomer zal iedereen die dat wil
gevaccineerd zijn en kunnen we hopelijk weer gaan genieten van vele dingen die
tot nu toe nog steeds onmogelijk waren.
Vooral voor degenen die om wat voor reden dan ook, streng in de leer waren en
zich netjes aan de regels hebben gehouden, zal het een hele verademing zijn als
weer wat meer kan. Zeker de ongedwongen contacten met familieleden en
vrienden hebben we allemaal zo gemist, toch?
Gewoon, zoals vanouds, op een feestje of bijeenkomst praten met diverse mensen
zonder afstand te hoeven houden. De (klein)kinderen weer eens lekker knuffelen
en niet bang te hoeven zijn voor een snottebel. Naar de bioscoop, museum, theater
gaan.
Misschien wel op vakantie, een lekker hapje eten of een kopje koffie op een terras.
Wat moet dat heerlijk zijn als het weer kan!
Maar zover zijn we net nog niet. We weten waar we ons nog even voor in moeten
houden maar dan gaan we ook wel dubbel genieten. Tot die tijd zullen er ook nog
geen cafés zijn; zoals U van ons gewend bent houden we U maandelijks op de
hoogte en reken maar dat, als we weer starten, we het van de daken zullen
schreeuwen….

Programma Parkinsoncafé vanaf mei 2021 (onder voorbehoud)
28 mei:

Kim Rijkelijkhuizen, Parkinsonverpleegkundige MMC, over
geavanceerde technieken bij patiënten.
25 juni:
Ergotherapeut Daniel du Corbier
30 juli:
Geen café
27 augustus: Ruud Overes, die met Parkinson2Beat geld genereert voor
onderzoek naar Parkinson
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Parkinson TV 2021 www. http://www.parkinsontv.nl/
9 april
28 mei
25 juni

16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur

Wereld Parkinson dag, feiten en fabels
Medicatiebijwerkingen en Parkinson
Cognitie en Parkinson

Ook alle eerder uitgezonden programma’s zijn terug te kijken op bovengenoemde
website.
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