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Sponsors
Dit keer een sponsor die je niet direct
zult zien: Arjan Smaling. Hij verzorgt
voor ons per café-bijeenkomst enkele
afdrukken van onze nieuwsbrief voor
bezoekers die niet beschikken over
internet.
Toen ik tijdens de laatste beursvloer vroeg of een matchmaker iemand wist aan
wie ik kon vragen elke maand voor ons een aantal nieuwsbrieven te kopiëren,
stond hij er bij en zei meteen “Dat doe ik wel.”

Uitnodiging voor
donderdag 17 december 2015:
Parkinson Kerstdiner in het

U bent welkom vanaf 18.00 – 22.00
Worldhotel Grand Winston
Generaal Eisenhowerplein 1
2288 AE Rijswijk
.Aanmelden is deze keer verplicht via het contactformulier
www.parkinsoncafedelfteo.nl/contact,
via de aanmeldknop van de website,
of via telefoonnummer 06-22493000.
U geeft dan meteen uw keuze door voor het menu:
vlees, vis of vegetarisch, en eventuele bijzonderheden.
U betaalt alleen de drankjes.
De inschrijving sluit 1 december!

Terugblik november: Hans Holtslag
Iedereen die ik na de voorstelling heb gesproken was net als ik erg enthousiast.
En dat is denk ik aan de onderstaande foto’s wel te zien.

Zoals gewoonlijk beginnen we weer met een foto bij binnenkomst. Gevolgd door
enkele foto’s waarop je kunt zien hoe aandachtig iedereen keek en luisterde.

Een speciaal woord was er voor Herman en voor Mevr. Jaglenberg .

Ook was er een speciaal lied voor alle steunkousen, secret service of mantelzorgers, net hoe je onze lieve helpende handjes noemt. En zoals je verder ziet ben
ik niet de enige die met parkinson uit een vliegtuig springt.

Een dikke kus
is wel het
minste dat hij
verdient.

Vooruitblik december: Kerstdiner Worldhotel Grand Winston
Dit keer een interview met iemand die niet direct met Parkinson te maken heeft.
Waarom wil je hier gefotografeerd
worden?
De foto toont onze entrée en
straalt de warmte en gezelligheid
van ons hotel uit.
Wil jezelf even in het kort
voorstellen?

Mijn naam is Arjan van Esveld.
Ik ben de General Manager van het Worldhotel Grand Winston.
Wat voor opleiding heb je gedaan?
Hogere Hotelschool Den Haag – Scheveningen.
Hoe ben je met Parkinson in aanraking gekomen?
Op de beursvloer Rijswijk ben ik in contact gekomen met Linda. Voor het Parkinson café was zij op zoek naar een locatie voor het jaarlijkse Kerstdiner. Als hotel
voelen wij ons sociaal betrokken bij de Rijswijkse gemeenschap. Wij willen graag
een actieve bijdrage leveren.
Wat was jullie motivatie om deel te nemen aan de beursvloer?
Het is voor commerciële organisaties vaak niet eenvoudig in contact te komen
met de juiste maatschappelijke organisaties. Vaak kijk je als bedrijf alleen maar
landelijk naar maatschappelijke organisaties en vergeet je dat er lokaal ook
prachtige initiatieven zijn welke onze steun verdienen.
Waaraan hebben we dit bijzondere aanbod te danken?
Als het Worldhotel Grand Winston hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de samenleving. Waar wij vaak op commerciële basis diners
organiseren een prachtige mogelijkheid iets terug te doen voor een kwetsbare
groep in de samenleving.
Doen jullie vaker zoiets voor bijzondere doelgroepen?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat in het Worldhotel Grand Winston
hoog in het vaandel. In oktober hebben wij in samenwerking met de Ouderbond
een High Tea georganiseerd voor een groep van 25 ouderen. Deze groep hebben
wij een middag volledig in de watten gelegd. Niet alleen met eten en drinken
maar ook met een luisterend oor en een stuk gezelligheid.
Werken jullie hiervoor met anderen samen? Doen jullie dat vaker?
Voor de verzorging van het kerstdiner werken wij samen met het ROC Mondriaan. Vanuit het ROC Mondriaan zullen 10 studenten van de opleiding Horeca
Ondernemer Manager assisteren bij het serveren van het dineren.
Vanzelfsprekend onder leiding van onze eigen mensen. Maar ook onze leveranciers zullen een bijdrage leveren bij de bereiding van het menu.
Wat betekent “maatschappelijk ondernemen” voor jullie?
Maatschappelijk ondernemen is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Naast ons commerciële belang dragen wij een sociale verantwoordelijkheid.
We mogen nooit vergeten dat gezondheid en welvaart geen zekerheid is.
Wat is het belangrijkste wat je denkt voor mensen met de ziekte van
Parkinson/isme te kunnen doen?

Ons doel deze avond is de uitgenodigde gasten met de ziekte van Parkinson een
fantastische avond te bezorgen en de ziekte even te vergeten. Alles in een mooie
en gezellige kerstomgeving.
Wat vind je van het parkinsoncafé?
Een mooi initiatief waaraan mensen een voorbeeld mogen nemen. Als samenleving mogen wij onze ogen nooit en te nimmer sluiten en dragen wij een verantwoordelijkheid voor onze medemens. In een samenleving waarin steeds meer
om het IK draait is het belangrijk vaker aan het WIJ te denken.
Welk advies heb je voor mensen met de ziekte van Parkinson/isme?
Probeer ondanks alles te genieten van mooie momenten.
Laatste vraag: Wat zou U aan de volgende inleider willen vragen ?
In jullie geval is dat een notaris van Caminada.
Op welke wijze ondersteunt u als notaris het Parkinson café ?

Column Mariëtte Robijn
Immejurkjes oorsprong
Immejurkie is een serie columns. Dat woord Immejurkie komt van In m'n
jurkie, van toen die ene keer in Frankrijk. Zonder parkinson was ik nooit op het
idee van Immejurkie gekomen. Lees maar. Het begin van alle Immejurkies.
Zomer 2013. Met je gezin op vakantie naar de MidiPyrenees. Nederlandse parkbaas van het recht-voor-zijnraap-en-door-zee-type, klein parkje, supergoed. Baas
vraagt waarom ik toch zo druk doe met dat fietsen,
zwemmen, weetikveel. Ik vertel waarom ik zoveel moet
bewegen. Parkinson. Potdorie (iets ergers in het echt) zegt
de baas, vechten meisje, je ziet er verdorie (ook iets
ergers) geweldig goed uit, sportief enzo. Veegt mijn tranen
af met zijn 66 jaar oude aannemershanden van schuurpapier. Ken die hele man eigenlijk niet. Aan het einde van
de vakantie zijn we bruin, beetje dikker en rustiger.
Trek zelfs een strak jurkje aan in plaats van steeds dezelfde
korte jeans. In mijn hoofd komt het woord Immejurkie tevoorschijn. Immejurkie
ga ik nog even langs de baas en zijn vrouw voor vertrek. Hij kijkt bewonderend
naar dat jurkje, vooral richting borstenzone en zegt: Sjonge (iets ergers in het
echt) je bent echt een lekker wijf geworden.
Voor wie me niet kent: ik was toen 47 en al aardig gekreukeld.
Lekker wijf. Dat is nou troost.

