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 MEI 2021
Ondanks de toch nog grote hoeveelheid besmettingen merken we aan alles dat het
met corona de goede kant op gaat. Vaccinaties en veelvuldig testen moeten er zeker
aan mee helpen dat we weer onze vrijheid terugkrijgen.
Zodoende durven we ook nog vast te houden aan het starten van ons café op
vrijdag 27 augustus. Dan moet de hele Nederlandse bevolking inmiddels
gevaccineerd zijn. Toch blijft de vraag hoe we er uiteindelijk uit gaan komen en
zullen we er op allerlei gebied, maar zeker ook economisch, meer van gaan merken.
Hopelijk wordt dan door onze nieuwe politieke leiders een aantal aanpassingen of
veranderingen gedaan waarbij er met een frisse vernieuwende blik naar de langere
termijn wordt gekeken. De hoeveelheid voorliggende problemen is groot en vraagt
om kritische mensen.

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
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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.

Onlangs merkten we bij het boeken van een vakantiehuis dat het storm loopt bij de
boekingen. We willen toch weer zo graag iets ondernemen……

DE MEDEWERKERS VAN HET PARKINSONCAFE
WENSEN U DAN OOK ALVAST
EEN MOOIE START VAN DE ZOMER
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