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 JUNI 2022
Afgelopen keer was Hans de
Jong, die net met pensioen is als
geestelijk verzorger bij het
verpleeghuis Valkenhof, bij ons
als spreker. Hij had een
interessant verhaal over de
problematiek die je kunt
tegenkomen in geval van ziekte
of overlijden, het inleveren van
zelfstandigheid, enz.
Zijn presentatie kunt u nog zien
op onze website, zie hiervoor
deze link:
http://www.parkinsoncafevalkenswaard.nl/?Beschikbare-Presentaties
In het café van 30 juni komt mevr. Delnooz, neuroloog in het Maxima Medisch
Centrum, een lezing houden over de ziekte van Parkinson: Vraag en antwoord met
de neuroloog. Tijdens het café zal zij uw vragen beantwoorden over de ziekte,
ontwikkelingen en behandelingen. Wel wijst zij er op dat individuele of
persoonlijke vragen niet beantwoord kunnen worden in deze setting.
Houdt u er goed rekening mee dat de lezing als uitzondering deze keer om 13.30
u. begint, omdat mevr. Delnooz tijdig weg moet. En zoals gewoonlijk, niet vergeten
u even aan te melden.
Een van onze bezoekers stuurde ons het volgende bericht door:
We weten allemaal dat veel bewegen een goede therapie is voor
Parkinsonpatiënten. Om in je eentje thuis al dan niet regelmatig oefeningen te
doen valt niet mee. Naar aanleiding van berichten uit het land is het idee ontstaan
om in clubverband te gaan tafeltennissen. We kennen geen leeftijdsgrenzen en het
maakt niet uit of je ervaring hebt. Belangrijk is alleen om samen sportief bezig te
zijn.
We hebben al iemand die begonnen is uit te zoeken wat er zoal mogelijk is, maar
hij kan dit niet alleen. Daarom bij deze de volgende oproep: wie is er bereid om een
paar uurtjes per week mee te denken en te doen om dit idee gestalte te geven?
Daarnaast willen we graag weten of er voldoende belangstelling bestaat om aan
het tafeltennisspel mee te komen doen.
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Ter informatie vind je hier de nieuwsbrief van een enthousiaste dame die met veel
plezier aan de sport is begonnen (het gaat om de eerste 3 pagina’s).
https://www.parkinsonfonds.nl/wp-content/uploads/2022/03/LR-N2201PFN-Nieuwsbrief.pdf
Vrijblijvend aanmelden voor beide vragen kan door een mailtje te sturen naar:
hans.stoop@onsbrabantnet.nl
Verplaatsing Parkinsongames
Onlangs kregen we het bericht dat de Parkinsongames in Eindhoven, die op 4, 5 en
6 augustus zouden plaats vinden, door omstandigheden niet door kunnen gaan
dit jaar, maar doorgeschoven worden naar volgend jaar.

Programma Parkinsoncafé:
30 juni
In juli
25 aug.

29 sept.
27 okt.
01 dec.

13.30 u. afwijkende aanvangstijd, Mevr. C. Delnooz, neuroloog MMC
Geen Parkinsoncafé
Gespreksgroepjes, afzonderlijke groepjes voor mantelzorgers en
mensen met de ziekte van Parkinson
2 Hulpverleners, fysiotherapeut en logopedist
WMO
Nog onbekend

Parkinson TV:
20 mei
24 juni
23 sept.
21 okt.
25 nov.
23 dec.

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

16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur

Blaasproblemen en Parkinson
Autorijden en Parkinson
Leefomgeving en Parkinson
Tops, Trucs en Parkinson
Verpleeghuis en Parkinson
Vroege signalering en Parkinson

Wij wensen u een mooie zomer

Ook nu weer vragen we of u zich wil aanmelden via e-mail
pc.valkenswaard@gmail.com of telefoon: 040 201 8649
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