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NIEUWSBRIEF APRIL 2021

In de vorige nieuwsbrief had ik het over een sprankje hoop, maar gelukkig worden
het er onderhand al meerdere. We mogen nu toch echt alweer wat meer en 1/3 van
de mensen heeft al antistoffen, hetzij door vaccinatie hetzij doordat ze corona gehad
hebben. Toch liegen de besmettingscijfers er niet om en hebben we besloten de
bijeenkomsten van mei en juni nog te annuleren; dat vinden we net nog te vroeg. In
de maand juli is er geen Parkinsoncafé vanwege vakantie maar we gaan er nu toch
echt van uit dat we in augustus definitief kunnen openen.
Het weer wordt ook al wat beter en we kunnen meer naar buiten, waar ook het
besmettingsgevaar kleiner is. Heerlijk dat we weer voor de zomer aan echte dag
uitstapjes of vakantie kunnen denken of het ontmoeten van iets grotere groepen. En
onze leeftijdsgroep heeft het eigenlijk nog niet eens het ergste.
Als ik denk aan al die jongelui die alleen op studentenkamers zitten te verpieteren;
als ze veel gezamenlijke ruimtes hebben is het besmettingsgevaar des te groter. Van
ellende gaan ze vaak maar terug naar hun ouders om andere mensen te zien.
Via deze nieuwsbrief leveren we U veel leesstof aan:
• Om te beginnen met Wereld Parkinson Dag, die zondag 11 april plaats vond. In dat
kader vindt U op Parkinson tv een uitzending van een uur over de oprichting van
de Parkinson Alliantie en allerlei interviews daaromtrent.
• Via de site van de Parkinson Academie kunt U diverse onlinecursussen of lezingen
volgen:
• Lezing Bas Bloem: https://www.youtube.com/watch?v=3JKECIJDFXU
• Nieuwsbrief en programma Parkinson 2 Beat:
http://www.parkinsoncafevalkenswaard.nl/userfiles/downloads/Parkinso
n2Beat%20Nieuwsbrief%20April%202021.pdf
Parkinson TV 2021
https://www.parkinsontv.nl/agenda/
28 mei
16.00 uur Medicatiebijwerkingen en Parkinson
25 juni
16.00 uur Cognitie en Parkinson
24 september 16.00 uur Emotie en Parkinson
29 oktober
16.00 uur Ademhaling en Parkinson
26 november 16.00 uur Leven met geavanceerd therapie en Parkinson
17 december 16.00 uur Revalidatie en Parkinson
Ook alle eerder uitgezonden programma’s zijn terug te kijken op bovengenoemde
website.
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Programma Parkinsoncafé (onder voorbehoud)
27 augustus
24 september
29 oktober

Ruud Overes, die met Parkinson2Beat geld genereert voor
onderzoek naar Parkinson
Teatske van der Zijp van Fontys over technologie en Parkinson
Sonja Verstraeten, klinisch neuropsycholoog in het MMC

De politiek verantwoordelijken liggen momenteel erg onder vuur en welke beslissing
er ook genomen wordt over corona-maatregelen, er zijn altijd groepen die zich daar
niet in kunnen vinden. Toch is er niets nieuws onder de zon, zoals uit dit gedicht van
Toon Hermans, zeker 40 jaar oud, blijkt.
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