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 SEPTEMBER 2021
Onze eerste bijeenkomst sinds de sluiting door corona had een feestelijk tintje en
men was blij weer aanwezig te kunnen zijn en elkaar weer te zien.
Onze gastspreker, Ruud Overes, heeft zelf Parkinson maar is desondanks zeer actief
in het organiseren van sportevenementen voor Parkinson patiënten. Zo wil hij,
bijgestaan door veel vrijwilligers, volgend jaar augustus de Parkinsongames in
Eindhoven houden, een soort Olympische Spelen voor mensen met de ziekte van
Parkinson. Ook hier staat de Olympische gedachte hoog in het vaandel dat meedoen
belangrijker is dan winnen. Op www.theparkinsongames.nl vindt u meer informatie
hierover.
Via een andere organisatie kregen we een mail doorgestuurd voor mensen met
parkinson die van biljarten houden: http://www.parkinsonevents.nl
Op 24 september hebben we geen spreker, zoals aanvankelijk de bedoeling was,
maar gespreksgroepjes. Zoals we dat in het verleden vaker gedaan hebben, maken
we aparte groepjes van mensen met de ziekte van parkinson en groepjes met
mantelzorgers, waarbij beide groepen vragen voorgelegd krijgen over het omgaan
met de ziekte van parkinson.
Uiteraard zullen we ook dan weer proberen ons goed aan de coronaregels te houden.
Omdat we bij het uitgaan van dit bericht nog niet weten of de regels zullen
veranderen willen we u in elk geval weer vragen zich vooraf op te geven als u van
plan bent te komen (marjoschurgers@hotmail.com)
Zoals we net voor de corona tijd al aangekondigd hebben is in het vervolg het eerste
kopje koffie of thee niet meer gratis. We kunnen onze lage prijzen voor consumpties
blijven handhaven, maar we gaan in het vervolg met een bonnen-systeem werken. De
bonnen kunt u bij de ingang kopen (0,50 per bon) en ivm corona-regels wordt Uw
consumptie aan de tafel gebracht, koffie €0,50 (1 bon), fris €1,00 (2 bonnen), wijn,
bier €1,50 (3 bonnen).
Om onze bezoekers beter bij naam te leren kennen vinden we het ook fijn als u bij
binnenkomst uw naam wil opgeven.
Vanaf komend café hebben we weer onze boekentafel. Hier vindt u allerlei boeken
over de ziekte van Parkinson die u gratis mag lenen. Wel missen we nog wat boeken
van voor de coronatijd en we willen u dan ook vragen even te kijken of u nog boeken
van ons in bezit heeft, zodat wij daar anderen weer blij mee kunnen maken.
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Programma Parkinsoncafé www.parkinsoncafevalkenswaard.nl
24 september
29 oktober
27 november

Praatgroepjes…
Sonja Verstraeten, klinisch neuropsycholoog in het MMC
Kim Rijkelijkhuizen, parkinsonverpleegkundige of Mevr.
C.Delnooz, neuroloog MMC
17 december
(extra ingelaste datum): Teatske van der Zijpp en Eveline
Wouters van Fontys “zorgtechnologie tussen droom en daad”
28 januari 2022 Nieuwjaarsdiner( onder voorbehoud)
25 februari 2022 Daniël du Corbier, ergotherapeut Valkenhof
25 maart 2022
Kim Rijkelijkhuizen, parkinsonverpleegkundige of Mevr. C.
Delnooz, neuroloog MMC

Parkinson TV

www.parkinsontv.nl/agenda

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.
Mocht u interesse hebben in het programma’s van de KBO Gemeente Valkenswaard,
dan vindt u hierbij de links:
KBO Valkenswaard:
https://www.kbovalkenswaard.nl/activiteiten
KBO Dommelen:
https://www.kbo-dommelen.nl/
KBO Borkel & Schaft: https://www.kbo-borkelenschaft.nl/

We hopen van harte u weer te zien in ons café en denkt u eraan
zich op te geven voor het café op 24 september?
marjoschurgers@hotmail.com
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