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De organisatie hoopt U op 21 mei van harte welkom te mogen heten en nog vaak tegen te 
komen in het Parkinson Café Delft en omstreken. 

 



Terugblik 

In dit stukje willen we elke maand terug kijken op de activiteiten die zijn geweest. Deze keer 

gaat het over de voorbereidingen. 

Het begon vorig jaar met drie telefoontjes. Het eerste was van Irma Scheurink , het tweede 

van Linda de Reede, en het derde van Pieter Vink. Alle drie hebben ze de telefoon gepakt en 

gebeld met de Parkinson Vereniging over het opzetten van een Parkinson Café. Er was dus 

overduidelijk behoefte aan lotgenotencontact bij de mensen met de ziekte van Parkinson 

(Pieter Vink en Irma Scheurink) in deze regio, maar ook bij de partner en mantelzorger 

(Linda de Reede). Er werd er een initiatiefgroep opgericht; de drie initiatiefnemers werden 

aangevuld met Hans Buitendijk en Rolf Clason (beide met de ziekte van Parkinson) en Paulus 

Bakx (partner en mantelzorger). 

Op 2 december was de kennismaking en de eerste vergadering een feit. Met drie initiatief-

nemers uit drie verschillende plaatsen werden er verschillende mogelijke locaties genoemd. 

Er werden criteria opgesteld: 

 1 bereikbaar met openbaar vervoer; goede en betaalbare parkeerplaatsen  

 2 goede stoelen met armleuningen en invalidentoiletten.  

 3 betaalbare en koffie en thee verkrijgbaar. 

Dat leek het zoeken naar de bekende speld in de hooiberg. Irma had brutaalweg een afspraak 

gemaakt op het spreekuur bij revalidatiearts Dhr. Drentje in het Sophia Revalidatiecentrum. 

Hij reageerde erg enthousiast en op de eerste vergadering kon zij al melden dat ze een 

vervolgafspraak had op 22 december.  Toen werd ons de sportkantine getoond en waren we 

het gelijk eens; dit was een goede mogelijkheid. Nu nog de kosten. 

De oplossing kwam via Margreet Beerhorst en Piet Makkes van  

.  

REDEOSS      DELFT 
                     waarvoor onze hartelijke dank  

In januari en februari zijn we bij 3 verschillende Parkinson cafés geweest om te kijken hoe wij 

het wel en niet willen doen, en ging het verder in sneltreinvaart. Ook de klankbordgroep was 

snel gevormd met enthousiaste reactie van verschillende betrokken beroepsgroepen aange-

sloten bij ParkinsonNet. 



Op 17 februari was het dan zover: de oprichtingsvergadering was een feit. De voorzitter 

sneed een prachtige taart aan waarop de initiatiefgroep en de logo’s van de klankbordgroep 

te zien waren.  

 

 

De klankbordgroep bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, GZ psychologen, neuro-

logen en een revalidatiearts. Ze vertegenwoordigen het Revalidatiecentrum Sophia, 

FysioTotaal, Reinier de Graafgroep, Florence, Pieter van Foreest en vrij gevestigden. 

           

       

            

Vooruitblik Mei 

De vooruitblik richt zich natuurlijk in eerste instantie op 21 mei, de opening van ons 

Parkinson Café Delft en omstreken. 

De flyer die we via diverse zorgverleners hebben verspreid, vermeldt een openingstoespraak 

door Stefanie van Vliet (directeur Parkinson Vereniging). Stefanie heeft zich helaas moeten 

afmelden; zij wordt vervangen door Trees van Riel. Verder hebben 5 wethouders toegezegd. 

Pijnacker-Nootdorp heeft die avond een besluitvormende vergadering, maar hopelijk lukt het 

de agenda zodanig aan te passen dat ook deze gemeente zich kan laten vertegenwoordigen. 



Programma van de feestelijke opening op 21 mei 2015 

19.15 uur  Zaal open 

19.30  Welkom door Pieter Vink en Irma Scheurink 

(2 van de initiatiefnemers) 

19.45  Openingstoespraak – Trees van Riel (Parkinson Vereniging) 

20.10  Officiële opening door de wethouders  

Annemiek de Goede    Gemeente Midden Delfland   

Björn Lugthart   Gemeente Rijswijk 

Marga de Goeij   Gemeente Westland   

Raimond de Prez   Gemeente Delft 

Floor Kist    Gemeente Leidschendam-Voorburg 

20.15 Informeel kennismaken met elkaar 

      de initiatiefnemers 

      de aanwezige zorgverleners 

      de sponsors 

 

21.30  Afsluiting met aandacht voor het volgende Parkinson Café, 18 juni. 

Vooruitblik 18 juni 2015  

Deze keer zal gaan over de zin en onzin van scans . 

De spreker van die avond is Angela Bouwmans  



Column Mariëtte Robijn 

Mariëtte Robijn (1966), getrouwd, kinderen, diagnose parkinson op haar 46e. 

“Sindsdien sport ik veel en gebruik ik, gelukkig nog maar, beperkt medicijnen. Met mijn 

colums wil ik graag mensen aan alle kanten van de zorg op een positieve manier aan het 

denken zetten. Liefst met humor, omdat humor de zwaarte uit discussies haalt en ruimte 

geeft om dingen van een andere kant te bekijken. Zo kom je uiteindelijk samen verder. Ik 

kies altijd voor positieve humor met een tikje zelfspot, om verschillen te overbruggen.” 

Wij plaatsen met haar toestemming  elke maand een van haar columns in onze nieuwsbrief. 

Wat zullen ze wel niet van me denken  

 
Dat je niet meer meedoet, dat je binnen tien jaar eigenlijk totaal afgetakeld bent, dat je gaat 

trillen of juist stram en stijf wordt en dat het voor je man ook niet leuk is en voor de kinderen 

dan. En dat je de hele dag onder of tenminste in je bed ligt en heel veel medicijnen slikt, waar 

je ook weer een beetje anders van wordt. Dat je waarschijnlijk gaat kwijlen omdat je niet meer 

kunt slikken. 

Dat denken ze vast allemaal. 

 

Ze denken ook echt van alles en nog wat. Ze denken ook: o wie is dat ook alweer ik ken haar 

ergens van ojaa van facebook wat had ze ook al weer iets van ms, nee ja alzheimer, vreselijk 

zeg, of wacht nee het was iets anders. Soms zeg ik: nee joh, geen alzheimer, dat zou nog wel 

gaan, nee het is erger, ik heb alpenkreuzer, man, ik zeul het de hele dag achter me aan, erg 

joh. Maar dat is flauw, want er zijn heel veel mensen met een alpenkreuzer en die kunnen nog 

gewoon meedoen. 

Dat is dus wat ik denk dat andere mensen van mij denken. 

Ik heb daarmee een veel groter vooroordeel dan al die mensen bij elkaar. Want meestal 

denken ze dat helemaal niet. Meestal denken ze: "Wat zal het moeilijk voor haar en haar gezin 

zijn. Of: ik durf eigenlijk niet te vragen hoe het met haar gaat, want misschien kwets ik haar 

met de verkeerde vraag." 

 

Dan ben ik dus degene die achterlijk zit te doen over wat ze wel niet allemaal zullen denken, 

want vette kans dat ze dat niet doen. 

 

Ik moet iets opbiechten: toen ik voor de eerste keer naar een bijeenkomst van mensen met 

parkinson ging, zag ik een groep mensen gezellig bij elkaar zitten kletsen. En ik dacht, zelf al 

een paar jaar onderweg met parkinson: nou, dat zullen ze wel niet zijn, die zien er zo normaal 

uit. 

 

Dat was voor mij les 1 tm 100 in Kom Van Je Vooroordeel Af, Robijn. 

 

Kortom, ik stop gewoon met denken wat de hele wereld wel niet allemaal denkt en zal de 

volgende keer aan je vragen: hey, hoe is ‘t met je? Zodat je niet denkt dat ik denk dat je 

vanalles van me denkt. 
 

 

 



 

Rabobank Sponsorfietstocht 

Nu wij zoveel leuke dingen willen doen moet er ook geld komen. Wij zijn een Parkinson Café 

zonder eigen middelen, en willen graag wat geld bij elkaar halen. Eén manier is een sponsor 

fietstocht op zondag 20 september a.s. 

De Sponsorfietstocht is een initiatief van Rabobank Zuid-Holland Midden, die het lokale 

verenigingsleven een warm hart toedraagt. Mensen samenbrengen, iets in beweging zetten 

en tegelijk het lokale verenigingsleven financieel ondersteunen.  

Wij zoeken mensen die mee willen fietsen. Voor iedereen meefietst  krijgen wij € 10,00  voor  

30 km of € 20,00 voor 60 km.  

Op de website kun je ook meer informatie vinden onder het kopje agenda bij 20 september. 

 

 
 

 

Mobiliseer de hele familie 

We willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe kun je daarbij helpen? In de 

eerste plaats door zelf mee te fietsen. En in de tweede plaats door anderen te mobiliseren: 

vrienden en vriendinnen, ouders, kinderen, buren, opa’s en oma’s. Iedereen die namens onze 

Café deelneemt levert geld op, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd.  

Aanmelden 

Het fijnst vinden we het als je je snel aanmeldt bij (mij) Irma Scheurink via het contact-

formulier van onze website http://parkinsoncafedelfteo.nl/. Vermeld ook met hoeveel 

personen je deelneemt. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 juli. 

 



Het organisatiecomité 

 Pieter Vink  Voorzitter   

 Irma Scheurink Vicevoorzitter  

 Linda de Reede Fondsenwerving 

 Hans Buitendijk Financiën 

  Rolf Clason  Lid  

 Paulus Bakx  Notulist 


