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Terugblik oktober: Renske Koole-Jansen
Zoals jullie gewend zijn een fotoverslag, maar minder dan normaal. Dit omdat
Paulus onze huisfotograaf er een andere taak bij had, maar hier over later meer,
net zoals op de avond zelf. De avond ging over voeding en ik wil Renske nogmaals een compliment maken voor haar duidelijke uitleg . Hoe het zit met de
eiwitten en dopamine. Dit maakte het zeker tot een succesvolle avond.
We beginnen natuurlijk weer met het verwelkomen van onze gasten. Daar zijn
helaas geen foto’s van omdat het te donker was.

Wel zijn er een paar foto’s van Renske tijdens haar presentatie .
En natuurlijk kreeg zij ook een bloemetje voor haar geweldige presentatie.
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De informatie die ze voor ons had is de moeite waard om plaats te geven in dit
verslag. Op elke stoel lag een blad met op de voorkant het volgende overzicht:

Op de achterzijde had ze nog een aantal belangrijke tips (zie volgende pagina).
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Zoals u al las geen foto’s van het gezellig samenzijn omdat Paulus rondging om
iedereen in te schrijven die op 19 november en 17 december wil komen.
Eerst de vooruitblik van Hans Holtslag en daarna een extra vooruitblik op Kerst.

Vooruitblik november: Hans Holtslag
Dit keer geen bekende. Ik heb hem zelf nog maar 1 maal gezien, maar ik was
wel gelijk onder de indruk van de manier waarop hij met Parkinson omgaat.
Ik denk dat de meesten hem niet kennen, maar misschien heeft iemand met
hem kennis gemaakt in het Land van Ooit. Daar was hij ooit spreekstalmeester,
gouverneur en clown.
En ook bij hem begin ik met de nu al bekende vraag.
Waarom wil je hier gefotografeerd worden?
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Ik wil hier gefotografeerd worden, omdat ik een
buitenmens ben. Hier maak ik een foto van
mijn eigen schaduw. Ik heb bewust voor deze
foto gekozen omdat ik hiermee ook de vraag
van Renske goed kan beantwoorden.

Wat ervaart u als de grootste belemmeringen door de Ziekte van Parkinson?
En hoe gaat u daar mee om?
Ik weet dat ik de Ziekte van Parkinson heb, sinds 2007. De grootste belemmeringen die ik ervaar, liggen vooral in mijn omgeving. Eén van de voorbeelden
is…… zal ik het even doen! Weet je, het is niet het doen dat me irriteert, maar
wel het even. Mijn grootste uitdaging na mijn diagnose was uit mijn eigen
schaduw te stappen.
In mijn theatervoorstelling omschrijf ik dat als volgt:
Ik loop door mijn Park in Zon
De zon schijnt op mijn rug
Mijn schaduw valt voor mij
Ik draai mij om
De zon schijnt in mijn gezicht
Mijn schaduw valt achter mij
Wat laat Park in Zon mij intens genieten.

Wil je jezelf even kort voorstellen:
Mijn naam is Hans Holtslag. Ik ben 55 jaar en werk als zelfstandig acteur, trainer
en coach. Ik heb over mijn Ziekte van Parkinson een theatervoorstelling gemaakt
met de titel “Trillende Tranen”.
Met mijn echtgenote BEN IK een praktijk gestart om cliënten met een hulpvraag
professioneel te kunnen begeleiden. De praktijk start dit najaar en heet ‘InVloed’. De praktijk is gevestigd op Texel.
Ik heb als hobby fotografie. In het voorjaar van 2016 wil ik op verschillende
plaatsen in het land een expositie houden met mijn foto’s. Met de foto’s laat ik
zien hoe ik omga met mijn Parkinson en ga ik met lotgenoten de dialoog aan. De
expositie heet “Parkinson; Buiten-Gewoon”.
Hoe ben je met Parkinson in aanraking gekomen?
Het kwam zo maar op mijn pad. In 2007 kreeg ik de diagnose. Het raakt je aan
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zonder dat je daar om gevraagd hebt.
Wat is het belangrijkste wat je denkt voor mensen met de ziekte van
Parkinson/isme te kunnen doen?
Het belangrijkste is dat ik met mensen hun ervaringen kan delen. Wat ik goed
kan, is naar hun verhaal luisteren. Daarnaast kan ik in mijn theaterstuk
“Trillende Tranen” goed verbeelden en verwoorden wat ik zelf en wat de ander
met de Ziekte van Parkinson voelt en ervaart.
Wat vind je van het Parkinson Café?
Het Parkinson Café is een prachtige plek waar je elkaar kunt ont – moeten.
Anders gezegd: “je MOET even niets en je kunt je verhaal delen.” Ik merk dat
dat vaak heel helend werkt.
Je bevindt je in een omgeving waar men je snappen. Jouw ziekte verschijnselen
zijn niet eigenaardig en er is weer ruimte voor eigen – aardig.
De verschillende thema avonden helpen je je diagnose te omarmen. Het krachtige daarvan is, dat wat je omarmt hebt ook weer los kunt laten en kunt genieten
van kleine en grote positieve momenten/ successen.
Heb jij een nog een suggestie voor een thema-avond?

Ja, ik ken iemand met een leuke foto
expositie…………
Een zee van tijd voor elkaar

Wat kunnen we verwachten met de diagnose Parkinson/isme?
Dat vind ik lastig te zeggen.
In een grapje dat ik laatst hoorde zei iemand: “Alles gaat achteruit, alleen het
vergeten wordt beter”.
Als je continu bezig bent met wat je kunt verwachten, haalt dat je naar mijn idee
volledig uit het nu. Ik omarm graag wat is.
Het krachtige van in het nu zijn is ook, dat het je uit je angst haalt. Angst heb je
alleen voor wat net is geweest en voor zo gaat komen. Ik lijk continu te
schakelen tussen nu en verwachtingen.
De volgende vragen zal ik vooral met mijn foto’s en korte teksten beantwoorden
Welk advies heb je voor mensen met de ziekte van Parkinson/isme?
Kom bij- één in het Parkinson Café
Ga voor bij-dehand
Blijf bij m.b.t. nieuwe ontwikkelingen
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Waarmee kunnen we bij jou terecht met de diagnose Parkinson/isme?
Met je vragen, om te voorkomen dat
je verzandt!

Welke hulpbronnen zijn beschikbaar bij Parkinson/isme?
Dat is maar hoe je er naar kijkt. Alles en iedereen kan een hulpbron zijn.
Zo kun je uit niets iets maken.
Van gejut materiaal op het strand

Wat kunnen we doen om zolang mogelijk Thuis te blijven wonen?

De T niet inleveren

Waarom moeten we vooral naar jou komen luisteren?
Kijk daar is ie weer het woordje moeten. Dus vooral niet moeten maar willen en
niet teveel verwachten
Wat zou U aan de volgende inleider willen vragen?
Wat maakt dat dansles zo’n positief effect heeft op mensen met de Ziekte van
Parkinson? Ik begrijp dat u deze dansles gaat geven op kerstavond.
Ik dacht dan zit daar vast ook Jingle Bells bij. En ik kwam tot het volgende lied
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Parkinson Parkinson nodigt uit tot dans
Volg en leidt … leidt en volg
Volledig in balans………hee
Parkinson Parkinson
Tril op de muziek
Doe het zoals jij het kan
Jouw ritme is uniek
Wie op zijn tenen loopt
Die gaat voor ‘t ballet
En loop je heel veel om
Een “breek” dance neergezet
En als je het niet kan
Ga dan voor de can can
Nee niet bescheiden …. Wees gewoon
je aller grootste fan! ……… hee
N.B. De vraag van Hans blijft even staan omdat de dansles niet doorgaat maar
misschien kunnen we het lied wel gezamenlijk zingen tijdens het kerstdiner.

Zoals op 15 oktober al is verteld, moet u naar een andere ingang dan normaal.
De ingang zit aan de Buitenhofdreef tegenover de Glenn Millerstraat, 50 meter
voor de verkeerslichten, direct na het bord dat verwijst naar de Laatste Eer.
Daar zit een inrit naar de school. Het is niet de school aan de Griegstraat.
Het is de inrit tussen de borden van de Laatste Eer en Dirk van de Broek.
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Als de parkeerplaatsen vol zijn kunt u ook langs de straat parkeren.
U mag ook parkeren bij Sophia revalidatie, maar dan moet u een stukje lopen.

Vooruitblik december: Kerstprogramma
Voor de Parkinson Café avond 17 december hebben wij een bijzonder aanbod
gekregen. In samenwerking met Worldhotel Grand Winston Rijswijk kunnen wij
onze bezoekers een diner-avond aanbieden.
Parkinson Café wordt in december dus Parkinson Restaurant, en het is deze keer
niet in Delft, maar in het Grand Winston Hotel.
Om dit goed te kunnen organiseren, moeten we enkele regels stellen.
·

Normaal vragen we u om zich vooraf aan te melden voor een café-avond,
maar is dat niet verplicht.
Deze keer moeten we inschrijving WEL verplicht stellen.

·

De avond is bedoeld voor de bezoekers van ons café.
We gaan uit van maximaal 2 personen per inschrijving.

·

Bij de aanmelding kiest u voor vlees, vis of vegetarisch.
Dat kan per persoon, dus bijv. 1x vis en 1x vegetarisch is mogelijk.
Geeft u meteen ook andere bijzonderheden op, bijv. suikervrij, of wat
voor u van belang is.

·

Zodra wij uw aanmelding hebben verwerkt, sturen we U via email een
bevestiging.
Neemt u die s.v.p. mee naar het kerstdiner.

·

De inschrijftermijn sluit op 1 december of eerder zodra alle plaatsen zijn
vergeven.
Dan geven we de aantallen menu’s door aan het Grand Winston Hotel.

·

U betaalt zelf de drankjes die u gebruikt.

·

Er is plaats voor maximaal 150 mensen.

U kunt zich aanmelden via email aan info@parkinsoncafedelfteo.nl met:
·
·
·

Uw naam
Aantal personen (1 of 2)
Keuze vlees, vis, vegetarisch

Het Grand Winston Hotel is in Rijswijk bij het NS-station, dus goed bereikbaar
met openbaar vervoer.
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Nog even de sponsors.
Dit keer een sponsor die onze website heeft doorgelicht: Zojoh. We zijn na twee
en half uur heel wat wijzer. U zult het misschien niet direct zien maar de eerste
wijzigingen hebben al plaatsgevonden. Andere adviezen vragen meer tijd.
En u bent misschien ook wel benieuwd wat de fietstocht heeft opgebracht:
inderdaad 350 euro wat wij al dachten en de tweede prijs voor de verkleedwedstrijd ook nog 200 euro en nog 25 euro van iemand die op het laatste moment
door ziekte moest afzeggen en daarom met een briefje heeft gedoneerd. Aan
iedereen die op de een of andere manier heeft bijgedragen: Bedankt.

Column Mariëtte Robijn
Mariëtte Robijn, getrouwd en kinderen, is full-time copywriter
en eigenaar van BureauRobijn.nl. Op haar 46e werd parkinson
geconstateerd. De symptomen zijn mild. Robijn sport zes keer
per week.
Zorgjurkie over Mantelzorg

Ooit heb je zorg nodig, veel mensen wel tenminste en ik sowieso als ik nog 20
jaar leef. Zorg in witte jassen, op gezonde schoenen, zorg met een pen, een prik
en een po. En mantelzorg, maar dan heb je geluk. Toch, dat mantelzorg, wie
heeft dat woord verzonnen? Ik voel me al ongelukkig als ik het intik, mantelzorg.
De enige leuke variant van mantel is ‘wiedelewintelwiedelewantel, 7 motten in
een mantel’. Ken je wel toch? Daarbij denk ik aan een bruinige, wollige en beetje
stugge lange mantel. Streng ook. Komt volgens mijn lievelingsboek over
etymologie uit het Engels: mentel, sleeveless cloak. Heeeel oud woord. Nou, laat
me je vertellen, dat ‘mantel’ is bijna net zo oud. Mantelzorg – een fantastisch
concept, lijkt me van onschatbare waarde. Nederland zou instorten zonder
mantelzorg. Daarom verdient het concept een beter woord. Mantel is erg en zorg
is ook niet top. JacketCare? Support Team? SupportJurkie of SupportBroekie?
Ohnee dat zijn van die dingen die je onder je kleren aanmoet om dun te lijken,
doen we niet dus. Hier, spijkerjackzorger. Of SpijkerJack. Allemaal net-niet. Ik
weet het: Secret Service. Want wie kent ze, de mensen die voor andere mensen
hun dag- en weekindeling aan de kant zetten? Ze kennen elkaar, dat is genoeg.
Deze column gaat ook niet over beloning in geld. Ik ben alleen maar op zoek
naar een passend woord. Secret Service. Omdat niemand ziet, dat de ene mens
kan rekenen op een ander mens. En omdat niemand precies weet, waarom
mensen naar elkaar omzien. Ook dat is een ‘Secret’. Voor nu houd ik het op
Secret Service. Een gesmeerde organisatie - zonder bazen, zonder salarissen,
zonder functie-omschrijvingen, zonder vakantiedagen. Ze zeggen toch weleens:
een organisatie die je niet ziet, is een goede organisatie? Nou dan, Mantelzorg
heet voor mij vanaf nu: Secret Service.
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