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NIEUWSBRIEF JULI 2022
Afgelopen keer, in juni, was Mevr. C. Delnooz, neuroloog in het MMC, bij ons te
gast als spreker in een zeer drukbezocht café. Deze keer kregen de bezoekers de
mogelijkheid om vragen te stellen. Er passeerden heel wat vragen de revue, over
medicijnen, bijzondere behandelmethodes zoals deep brain stimulation en de
duodopapomp, parkinsonismen enz.

In juli geen café

Komende maand houden we vakantie en is er geen café.
Hopelijk hebben/houden we het lekkere weer dat we nu hebben en kunnen we
genieten; dat kan zijn “rundumhause”, of met korte uitstapjes in ons zo mooie
Brabant. Het kan ook dat het u nog lukt er op uit te trekken en iets verder weg te
genieten van de mooie omgeving, het fijne terras, die mooie stad, dat leuke
museum of wat dan ook. In elk geval wensen we u een heel goede vakantie toe.

In de maand augustus houden we onze -inmiddels traditionelegespreksgroepjes. Daarbij worden er afzonderlijke groepjes gevormd van
mensen met de ziekte van Parkinson en van hun mantelzorgers.
Bij elk groepje is er een gespreksleider aanwezig. In de volgende nieuwsbrief
hoort u daar meer over.
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Het Boekenstalletje.

Door alle toestanden rondom corona missen we in ons boekenstalletje nogal wat
boeken die uitgeleend zijn en nog niet teruggekomen zijn. Wilt u eens kijken of
er bij u thuis nog geleende boeken liggen en zou u die dan het eerstvolgende café
mee terug willen brengen?
Lukt dit door omstandigheden niet, laat het ons dan svp even weten. Het is fijn
als we andere bezoekers met deze boeken ook weer van dienst kunnen zijn.
Alvast onze dank daarvoor.

Programma Parkinsoncafé:
25 aug. 14.00 uur
29 sept. 14.00 uur
27 okt. 14.00 uur
1 dec.!!!! 14.00 uur

Parkinson TV:
23 sept.
21 okt.
25 nov.
23 dec.

16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur

Gespreksgroepjes
2 Hulpverleners, fysiotherapeut Lotte Oude Aarninkhof
en logopedist Djoeke Wieland
Spreker nog onbekend
Mantelzorgmakelaar Monique Slijkhuis, (afwijkende
datum)

https://www.parkinsontv.nl/agenda/
Leefomgeving en Parkinson
Tops, Trucs en Parkinson
Verpleeghuis en Parkinson
Vroege signalering en Parkinson

De Medewerkers van het Parkinsoncafé,
Hans, Cor, Bianca, Marjo en Marianne
wensen u van harte een heel prettige vakantie toe!
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