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 2022
Hopelijk heeft U al genoten van de vakantie en kunt u redelijk tegen de warmte.
Voor de vakantiegangers of de actievelingen is het prettig dat het niet of
nauwelijks regent, voor de tuineigenaren en het milieu is het minder goed, maar
ook zij zullen het er mee moeten doen.
Op 25 augustus houden we gespreksgroepjes.
Daarbij worden er afzonderlijke groepjes gevormd van mensen met de ziekte
van Parkinson en van hun mantelzorgers.
Bij elk groepje zijn er 2 gespreksleiders aanwezig en er komen allerlei
onderwerpen, die verband houden met de ziekte van Parkinson, aan bod.
Vergeet u niet u er weer voor op te geven!
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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

26 jan. 2023

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

Parkinson TV:

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

27 okt. 14.00 uur
1 dec.!!!! 14.00 uur

23 sept.
21 okt.
25 nov.
23 dec.

16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur

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

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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