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 DECEMBER 2021

Neem je voor,
Je niets meer voor te nemen
Hooguit iets dichter bij elkaar te staan
Zodat we op de weg die we nu lopen
voor altijd verder kunnen gaan
Helaas, helaas, helaas, ook voor deze maand hebben we het parkinsoncafé moeten
annuleren. Overal om je heen hoor je nu dat mensen corona krijgen. En gelukkig is
het merendeel er niet erg ziek van, maar als parkinsoncafé durven we geen risico te
lopen en hebben we de vervelende beslissing moeten nemen om het café weer te
annuleren.
Er is natuurlijk nog geen zinnig woord over te zeggen hoe het in januari gaat lopen.
Volgens traditie hebben we dan ons nieuwjaarsdiner. Maar de opzet is net dat we aan
grote tafels zitten en gezellig praten met elkaar. En dat is juist in coronatijd
onmogelijk. Maar we blijven de hoop houden dat het wel kan -al is het met
aanpassingen- en u hoort het uiteraard tijdig van ons. De nieuwsbrief en de media
houden u op de hoogte en u mag uiteraard ook gerust contact met ons opnemen.
Wat natuurlijk nog steeds rest om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws op
parkinson-gebied is de parkinson tv. Daar ziet u hieronder het programma van.

Parkinson tv

https://www.parkinsontv.nl/agenda/

17 december
28 januari
25 februari
18 maart
9 april
20 mei

Revalidatie en Parkinson
Innerlijke rust en Parkinson
Vragenuurtje (parkinsonverpleegkundige en neuroloog
Wearables en apps & Parkinson
Wereld Parkinson Dag 2022
Blaasproblemen en Parkinson

16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
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Hieronder nog het programma van ons café voor zover het afgesproken is voor
komend jaar.

Wel moet u zich goed realiseren dat we voor 2022 zijn geswitcht van de
laatste vrijdagmiddag van de maand naar de laatste donderdagmiddag.
Programma Parkinsoncafé:

Donderdag 27 januari 2022 Nieuwjaarsdiner (informatie volgt nog)
Donderdag 24 februari 2022 Daniel du Corbier, ergotherapeut van Valkenhof
Donderdag 31 maart 2022 Kim Rijkelijkhuizen, Parkinsonverpleegkundige MMC
Alle data blijven onder voorbehoud.
En dan wordt het alweer een Kerstmis in corona tijd. Hopelijk lukt het u om dit op
een passende manier met uw dierbaren te vieren.

Wij, medewerkers van het Parkinsoncafé,
Cor, Bianca, Hans, Marjo en Marianne,
wensen U van harte heel gezellige feestdagen
en een goede start van het Nieuwe Jaar .
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