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Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief 
van de maand April 

 

  

Parkinson Café Delft en omstreken  website: 

Sophia Revalidatie (sportkantine),   www.parkinsoncafedelfteo.nl 

Reinier de Graafweg 1,    email: 

2625 AD Delft     info@parkinsoncafedelfteo.nl 
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Belangrijke vraag 

We moeten door het grote aantal bezoekers regelmatig uitwijken naar de school. 

Nu is er een mogelijkheid om vanaf 1 januari de grote recreatiezaal naast de 

ingang te huren, maar we moeten dan wel naar de dinsdag verhuizen. 

Hoe denkt u hier over?    
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Terugblik 21 april: Dr. Contarino en Wim Lelieveld 

Wat zijn er weer een hoop nieuwe bezoekers. Ik doe mijn best de namen te 

onthouden en iedereen persoonlijk welkom te heten, maar dit wordt voor mij 

steeds moeilijker.  

   

Zoals u ziet was de opkomst weer goed zo’n 120 personen. Op de foto rechts is 

iedereen nog aan het binnen lopen. Nu hadden we deze opkomst verwacht, en 

daarom waren we opnieuw te gast bij de Maurice Maeterlinckschool. 

  

Dr. Contarino (neurloog) en Wim Lelieveld (Parkinson verpleegkundige), beide 

bekend van de life DBS operatie bij Max TV, kwamen bij ons iets vertellen over 

DBS. Het was een informatieve avond over de voordelen maar ook over wanneer 

er extra risico’s zijn. De uitleg van dr. Contarino kunt u op de website terug zien 

zo gauw ik die binnen heb. Na de uitleg over de DBS ging Wim Lelieveld 

vervolgens in op zijn rol als Parkinsonverpleegkundige bij DBS. 

  

Na het bedanken en de mededelingen werd de boekentafel weer goed bezocht. 
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Na afloop waren er overal groepjes met geanimeerde gesprekken, vaak onder 

het genot van een glaasje wijn of een kopje koffie of thee. 

   

Vooruitblik 19 mei: Marjolein Zomerdijk 

Marjolein Zomerdijk ken ik al een lange tijd en ook nu heb ik 3 x in de week 

logopedie. Ze let er op dat ik luid duidelijk en laag praat (PLVT). Ik ken haar als 

een lieve, goede logopediste. Ze gaat het hebben over DBS en spraak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk begin ik met haar te vragen 

Waarom wil je hier gefotografeerd worden?  



  April 2016, Pag. 4 

Ik sta in een binnentuin van Sophia Reva-

lidatie Delft, waar ik vanuit mijn logopedie-

kamer op uit kijk. In deze binnentuin zijn 

2 elementen waar ik altijd heel blij van 

word: groen (o.a een mooie ginkgo boom) 

en kunst (een mooi beeld van Nhamo 

Chamutsa uit Zimbabwe. 

Wil je jezelf even kort voorstellen? 

Ik ben Marjolein Zomerdijk en werk alweer 

zo’n 25 jaar als logopedist bij Sophia Reva-

lidatie Delft op de afdeling volwassenen. 

Daarvoor heb ik 5 jaar in verpleeghuis de 

Bieslandhof gewerkt. Ik kon na mijn stage 

daar, direct als logopedist aan de slag. 

Ik hou ervan nieuwe behandelmethodes te 

integreren in mijn behandelingen. 

Hoe ben je met Parkinson in aanraking 

gekomen? 

Al in de periode dat ik in de Bieslandhof werkte kwam ik in aanraking met 

mensen met de ziekte van Parkinson. We hadden toentertijd een Parkinsongroep 

met mensen die problemen hadden met de spraak. En zo’n 8 jaar geleden ben ik 

lid geworden van ParkinsonNet Delft. 

Vind je het boeiend om mensen met Parkinson te behandelen? 

Ja, ik vind het een interessante doelgroep. Nu we de PLVT (Pitch Limiting Voice 

Treatment) gebruiken bij de logopedische behandeling kunnen de spraakproble-

men efficiënter aangepakt worden. Daarnaast blijf ik het contact met de mensen 

die ik in behandeling heb, heel erg leuk vinden. Boeiende levens en verhalen. 

De vraag van dr. Contarino: wat is het beste moment om met een logopedische 

behandeling te beginnen?  

Logopedie behandelt 3 terreinen bij de ziekte van Parkinson: het spreken, het 

slikken en de speekselbeheersing. Zodra op één van deze terreinen lichte 

problemen zijn, is het handig de logopedie in te schakelen. Soms is een eenmalig 

bezoek in eerste instantie al voldoende. Het is afhankelijk van hoeveel last de 

persoon in kwestie heeft van een bepaald probleem. Vervolgens wordt samen 

besloten welk van de 3 terreinen behandeld gaat worden. 

Wat zou je aan de volgende inleider (danslerares Ingeborg van de Meer) willen 

vragen? 

Wat is het verschil in het geven van dansles aan mensen zonder en met de 

ziekte van Parkinson? 
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Sponsors 

   

Voor wie niet in de gelegenheid was om de paaslunch van Inter Rijswijk bij te 

wonen: ik ga niet uitgebreid vertellen hoe gezellig het was en wat Bas Bloem 

allemaal vertelde. Dit kunt u beter zelf zien op de video die Andries Bloem weer 

zo knap heeft gemaakt. Hij staat op onze website www.parkinsoncafedelfteo.nl. 

Wat U niet op de video kunt zien is dat het totaal 

bedrag geen 1600 maar 1700 euro is geworden. 

Tel daar de gift van 100 euro van Jan Kroon bij en 

we hebben een mooi rond bedrag van 1800 euro. 

Daarvoor willen we Ruud Jacobs, Marian Mos, Esther 

Winkel, Ingmar Bergmann en de jeugd van Inter 

Rijswijk hartelijk danken. 

En nu ik toch aan het bedanken ben: Saskia bedankt 

voor het geld dat je hebt opgehaald bij je verjaardag. 

Ralph, bedankt voor het schenken van jouw boeken. 

Hierin staan tekeningen die Ralphj heeft gemaakt 

voor de Telstar. Die boeken mogen wij verkopen ten 

bate van ons café. Ze zijn te koop bij de informatie-

tafel van de Parkinson vereniging. 

1-jarig bestaan 

In mei bestaan wij 1 jaar en dat willen we vieren 

met een hapje en een drankje. Als wij nu zorgen 

voor de drankjes zouden we willen vragen of er 

onder u zijn die willen zorgen voor een hapje. 

Dit zou bijvoorbeeld een appeltaart kunnen zijn 

of 10 gevulde eieren. Wilt u het wel even via de email laten weten? 
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Varend Corso 

  

Op 7 augustus gaan we vanaf het water kijken naar het Varend Corso. We ver-

trekken om 10.00 uur vanuit De Lier met de 3 boten zoals de boot met het gele 

dak op de foto links. We varen naar een goede ligplaats en kunnen dan het corso 

van dichtbij bekijken. Dus we hoeven niet rijen dik langs de kant te staan. 

 

U moet zich hiervoor wel aanmelden en vol is vol. We vragen een kleine vergoe-

ding van 5 euro, te betalen bij aanmelding. Daarvoor krijgt u een zitplaats op 

een van de boten en een lunchpakket. Aanmelden en betalen kan tijdens de 

café-avonden in mei en juni. 

Barbecue 18 augustus 

Omdat het revalidatiecentrum op 18 

augustus nog gesloten is vanwege de 

zomervakantie, houden we ons café 

van 18 augustus in een strandtent in 

Scheveningen. 

We hebben hier een BBQ voor u 

geregeld. En ook een bus die om 17.00 

uur vertrekt vanaf de parkeerplaats van 

Sophia Revalidatie en die vlak voor 

strandtent Peukie stopt. 
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De strandtent is goed bereikbaar, ook voor rollator en rolstoelen. De bus gaat om 

21.00 uur weer terug naar Sophia Revalidatie. U kunt natuurlijk ook op eigen 

gelegenheid komen. 

We vragen een kleine bijdrage van 10 euro voor de BBQ en 5 euro voor de bus. 

Voor de bus geldt net als voor de boten: vol is vol. Ook voor de barbecue en de 

bus moet u zich vooraf aanmelden en betalen. Dat kan tijdens de café-avonden 

in mei en juni. 

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. 

HoeDoetZeDatJurkie 

Hoe doet ze dat allemaal? Al die Immejurkies! Hoezo is ze in ‘t 

echt directeur Finodex en eigenaar van BureauRobijn.nl en sport ze 4 keer per 

week en heeft ze 3 kinderen en doet ze ook nog iets met een snoeischaar en een 

heg en pianoles en heeft ze ook nog wat was het ook alweer iets ergs alzheimer 

nee alpenkreuzer nee oja shit parkinson ja dat was het en doet ze vrijwilligers-

werk, netwerken, man, hoe doet ze dat dan met al die Immejurkies? 

Dit is hoe ze dat doet met die Immejurkies. 

1. In een halfuur. Als een Immejurkie niet binnen een halfuur klaar is, gaat ze de 

prullebak in. Niet goed genoeg jammer helaas dommage bad luck had je maar 

sneller moeten zijn want alleen wat snel is, is goed. 

2. ImmeUppieJurkie. Ik schrijf alleen ImmeUppieJurkie, volgens het principe van 

ik-kan-niet-plassen-als-je-kijkt. Dan moet je wel snel zijn, want er kan elk 

moment iemand bij je komen staan met de vraag of er nog brood is of wanneer 

je die mailing campagne af hebt. 

3. Een Immejurkie ontstaat zonder voorbereiding. Gewoon tien vingers op het 

toetsenbord leggen en tikken tot je klaar bent. Bijna altijd komt ze zomaar 

binnenwapperen. Makkie dus. 

Komt bij dat ik nooit in de file sta, omdat ons kantoor op 5 min fietsen is, geen 

kletsende collega’s heb, alleen m’n man en die werkt altijd stug door en-en-en-

en...dan kan ik ook nog eens snel typen. Er kan dus echt af en toe wel een 

Immejurkie van een halfuurtje vanaf. Zo doet ze dat met die Immejurkies. 


