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Sponsor  

Elke keer schrijf ik dat een sponsor speciaal is en dat meen ik ook echt. Maar dit 

keer hebben we wel een heel heel heel speciale sponsor. De meesten zullen ze 

wel herkennen als trouwe bezoekers, zeker na het kerstdiner. 

De sponsor van deze maand kan 

niemand anders zijn dan Ruud Jacobs 

en zijn partner Marian Vos. Voor wie 

niet bij het kerstdiner kon zijn en niet 

weet wie Ruud en Marian zijn, hier een 

foto van hen. 

Wat maakt Ruud nu zo’n bijzondere 

sponsor? Hij is een trouwe lieve 

bezoeker en hij doet geld in de boxjes, 

maar dat maakt je nog geen heel speciale sponsor. Er zijn veel meer bezoekers 

die dat doen; de laatste keer zat er €179,10 in de boxjes. 

Nee een speciale sponsor is hij door een donatie. Esther Winkels, een van de 

gasten op de surprise party die Marian voor zijn 75ste verjaardag had georgani-

seerd, kwam met het idee als cadeau een donatie voor het Parkinson Café Delft 

en omstreken te vragen. En dan ben je inderdaad een heel speciale sponsor. 

Nu zullen er mensen zijn die er niet bij aanwezig waren en nieuwsgierig zijn naar 

het bedrag. Ruud leest het hier zelf voor: €1464,28. 

De meesten van jullie kennen mij nu 

een beetje. Ik ben niet gauw sprakeloos 

maar van dit bedrag werd zelfs ik stil. 

Ook al was het eventjes. Ik wil Ruud, 

Marian alle verjaardagsgasten en 

natuurlijk Esther heel hartelijk bedan-

ken voor het doneren van dit fantas-

tische bedrag aan ons café. Wij horen 

graag wat jullie ermee zouden willen 

doen. 

Terugblik December: Kerstdiner Worldhotel Grand Winston  

Zoals altijd beginnen we met de ontvangst. Omdat onze vaste huisfotograaf de 

inschrijving deed (mijn handschrift is door de Parkinson niet meer te lezen) heeft 

Ruud de Reede de ontvangstfoto’s gemaakt. 

Ik denk dat ik niet overdrijf als ik het kerstdiner in Hotel Grand Winston een 

lekkere, gezellige en een geslaagde avond noem. Ik denk dat iedereen het met 

mij eens is dat dit voor herhaling vatbaar is. 
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Ik ben niet alleen met dat gevoel. Al meerdere keren ben ik aangesproken door 

mensen die mij vertelden dat ze het een groot succes vonden. Zojuist nog in de 

AH. Voor wie er niet bij kon zijn: kijk naar de foto’s. En hebt U het stukje gelezen 

over de surprise party van onze 75 jarige Ruud Jacobs? 
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Voor deze geslaagde avond wil ik Dhr. Arjan van Esveld, Maurice Vermeul en 

Marit Stuurman van het Worldhotel Grand Winston nogmaals hartelijk bedanken. 

Maar ook de mensen die alleen zichtbaar zijn door het heerlijke eten zoals het 

keukenpersoneel, natuurlijk de jongens en meisjes van het ROC Mondriaan, 

zangeres Marion Schmitz en onze tekenaar Ralph Schalk. 
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Vooruitblik Januari: Notaris 

Op 21 januari hebben we 2 onderwerpen. Voor het hoofdthema komt notaris mr. 

drs. Astrid van Steenderen, waarmee we het nu volgende interview hadden.  

Waarom wil je hier gefotografeerd 

worden? 

De teksten hier op het glas-in-lood 

raam spreken mij aan: “zoek de zonzij” 

en “tob niet, het komt toch anders”. 

Deze gegraveerde woorden zijn op aller-

lei momenten van toepassing en ik mag 

er graag naar kijken als ik langsloop.  

Op welke wijze ondersteun je als notaris 
het Parkinson café en waarom moeten 
we vooral naar jou komen luisteren? 
  

Wij informeren graag over de vragen 

die er zijn over (ont-)erven en schen-

ken, maar ook over de mogelijkheden 

om te regelen dat anderen je kunnen 

helpen en dat formeel vastleggen. Dat 

kan in een levenstestament. Daarmee 

kunnen veel bureaucratische obstakels 

worden omzeild en blijft er meer tijd en energie over voor de leukere kanten. 

Voor elkaar zorgen en het elkaar taken uit handen nemen gaat makkelijker als 

het formeel is vastgelegd en ook geldt tegenover derden. We geven graag voor-

lichting over dit soort dingen op een duidelijke, prettige en toegankelijke manier.  

Wil jezelf even in het kort voorstellen? 
 
Mijn naam is Astrid van Steenderen, notaris in Rijswijk bij Caminada Notarissen. 

Wij hebben ook een kantoor in Nootdorp. Mijn speciale aandacht gaat uit naar 

het familierecht: nalatenschappen, testamenten en alles rond samenwonen en 

huwelijk. Ja, ook echtscheidingen.  

Hoe ben je met Parkinson in aanraking gekomen? 
 
De opa van mijn man had Parkinson.  

Heb jij een nog een suggestie voor een thema-avond? 
 
Een case manager: hoe regel je de zorg. 

Laatste vraag: Wat zou U aan de volgende inleider willen vragen? In jouw geval 
zijn dat de ergotherapeuten. 
 
Waarmee kunnen we bij jou terecht met de diagnose Parkinson/isme? 
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Vooruitblik Januari: Parkinson Thuis studie  

Na de presentatie van de notaris volgt een korte voorlichting over de Parkinson 

Thuisstudie, een initiatief uit Nijmegen. 

Column Mariëtte Robijn  

Vandaag haal ik een wat onbekender jurkie tevoorschijn. ’t Jurkie hangt nu te 

wapperen in een tijdschrift met iets van 15.000 lezers, op een congres met 

honderden zorgverleners. 

Het is een crisisjurkie, echt een takkeding, totdat je er een beetje aan went. 

Dan vergeet je weleens dat je d’r aanhebt. Tiladidom, dit gaat goed, denk je dan. 

Maar net als je er aan gewend bent, gaat ’t jurkie lastig doen. Verdorie, moet ik 

weer wennen. Je dokkie zegt: dit jurkie is niet meer dan een kwaaltje, geniet 

nog maar even. Hij zegt niet dat de jurkies die hierna komen, steeds minder 

lekker gaan zitten, want hij weet dat jij dat weet.  

Je denkt terug aan toen je hoorde dat je een jurkie aan moest, dat je niet wilde. 

Het was net alsof je de 50.000ste bezoeker was, maar dan anders. Alstublieft 

mevrouw, het spijt ons, maar deze is van u. Out of the blue. Sommige mensen 

lopen 10 jaar te tobben, voordat ze weten wat er is. Ik 10 minuten. Baf. Toch 

beter, 10 minuten. 

Je leven loopt ineens taps toe. Je bent bang voor alles wat er bij dat jurkie hoort. 

Daar gaat dat artikel in dat tijdschrift over. Bang voor alles wat jou en dus je 

gezin bedreigt. 

Je accepteert het niet, ik in ieder geval niet. Je gaat gewoon door, struggling on, 

totdat je snapt dat je kunt kiezen. Voor The Bright Side of Still. Voor alles wat je 

kunt, voor alles wat je krijgt. Ik wist niet dat er zoveel cadeautjes voor me klaar 

lagen. Elke dag ligt er weer een stapeltje. Elke dag als je je man en je kinderen 

ziet en hoort en voelt. Cadeautjes komen ook als gesprek of gesprekje, ik ben 

dol op gesprekken. Bij de cadeautjes zit elke dag vrijheid, hoe hard ik ook moet 

werken in ons bedrijf. Vrijheid als je op je ouwe mountainbike kunt stappen en 

zelf met een fietssleuteltje de ketting weer om het blad kunt leggen. Als je in je 

eigen bed stapt. Met dat jurkie en al, dat wel. Cadeautjes, elke dag. Teveel om 

uit te pakken soms.  

En dan ineens loopt je leven helemaal niet meer taps toe. Man hou op schei uit je 

moest eens weten wat ik allemaal ga doen. Heb ik het niet over Rome of New 

York ofzo, maar over alle dagen waarop we alledaagse dingen mogen doen. Wat 

nou taps. Bang, ja, dapper, absoluut, tranen ook, elke dag.  

En elke dag ben ik het met Michael J. Fox eens: Parkinson’s is the gift that keeps 

taking. 


