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 AUGUSTUS 2021
Het is zover! Op 27 augustus zullen we ons eerste café sinds anderhalf jaar openen.
Wat hebben we daarnaar uitgekeken en we zullen dan ook enigszins feestelijk weer
openen! Wat zal het fijn zijn om elkaar weer te zien en te spreken na zo’n lange tijd,
te horen hoe u corona heeft ervaren, wat u gedaan heeft in die tijd, of u meer
problemen had dan normaal enz.
In overleg met Valkenhof/Kempenhof moeten we ons wel, zoals overal nog het
geval is, aan bepaalde regels houden. In het auditorium mogen 35 mensen aanwezig
zijn en zodoende vragen we u dat u zich vooraf inschrijft met naam en telefoonnummer als u wil komen. Dat kan via het mailadres marjoschurgers@hotmail.com.
Uiteraard is het niet de bedoeling dat u komt als u klachten heeft. We zullen er zorg
voor dragen dat de stoelen en tafels voldoende afstand ten opzichte van elkaar
hebben en dat er gel voor handhygiëne aanwezig is.
Ruud Overes zal onze eerste gastspreker zijn; hij (60) heeft zelf Parkinson. Zijn
diagnose vond plaats in 2017. Toen nog werkzaam bij Philips. In 2018 heeft hij een
fietstocht door Europa gemaakt van 10.000 km in 80 dagen. Weer thuisgekomen
heeft zijn team besloten dat er een vervolg diende te zijn. Het sportplatform
Parkinson2Beat werd opgericht. En nu gaat hij de olympische spelen voor mensen
met Parkinson organiseren in Eindhoven! Meer info op www.theparkinsongames.nl
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Programma Parkinsoncafé www.parkinsoncafevalkenswaard.nl
27 augustus
24 september
29 oktober

Parkinson TV
24 september
29 oktober
26 november
17 december

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

www.parkinsontv.nl/agenda

16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur

Emotie en Parkinson
Ademhaling en Parkinson
Leven met geavanceerd therapie en Parkinson
Revalidatie en Parkinson

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

We hopen van harte u te zien in ons café en
vergeet u niet om zich aan te melden.
marjoschurgers@hotmail.com

Attentie: Op de website van de Parkinson Vereniging (bij Parkinson Academie)
vindt u o.a. een cursus " Parkinson en de naasten" die in Veldhoven plaats vindt:
https://www.parkinson-vereniging.nl/parkinson-academie
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