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Activiteiten deze zomer
Verderop in deze nieuwsbrief leest u over drie aankomende activiteiten waarvoor
u zich kunt aanmelden via de website of op de caféavond van 16 juni:
Het VAREND CORSO op 7 augustus.
De BARBECUE op 18 augustus.
De RABOBANK SPONSORFIETSTOCHT op 25 september.
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Terugblik mei
Even een terugblik op ons feestje. Wat was het overweldigend lief al dat eten en
ontzettend lekker. Mijn bedoeling was om namen te noemen en te bedanken
maar dan krijg je zoveel namen dat iedereen afhaakt bij het lezen. Daarom:
iedereen bedankt die er aan mee heeft geholpen.
Helaas hebben we er niet veel foto’s van kunnen maken. Paulus onze huisfotograaf moest eerst terug naar huis om het projectiescherm te halen. Andries die
het normaal doet was op vakantie en dat wisten wij niet. We hebben dus geen
welkomstfoto’s. En later noteerde Paulus de namen voor de mensen die mee
gaan naar het varend corso of de BBQ, dus ook toen kon hij geen foto’s maken.
Nu stond ik ook niet samen met Hans bij de ingang om iedereen welkom te
heten. Maar zoals we wel wisten kan Hans dat ook prima zonder mij.

Zoals u ziet kwam er zoveel eten binnen dat ik dat toch even moest regelen.
Al heb ik eerst even alleen ontroerd staan te wezen.

Zoals gewoonlijk hielp iedereen mee of het nu met het bakken was of met het
uitdelen van bordjes of het ophangen van slingers. Het is zo echt het café van
ONS allemaal.
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Natuurlijk kreeg onze voorzitter een versierde stoel en dat niet alleen.

En dan eindelijk na het praatje van Pieter en Wim, die behalve lovende woorden
ook nog een mooi bloemstuk in een accuvaas mee bracht voor ons café, mocht
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Marjolein Zomerdijk haar verhaal vertellen over spraak en taal bij DBS. Ik heb
later van veel mensen gehoord dat ze net als ik Marjolein erg goed vonden en
haar onderwerp ook.

Iedereen die dacht dat het op was keek na het verhaal van Marjolein aardig op
zijn neus; er moest nog heel veel hartigs worden gegeten. Zo waren er hartige
taarten; wraps; worst en kaas geleverd met prikkers en nog veel meer lekkers
wat ik niet allemaal meer weet.

En zoals u ziet is de boekentafel deze keer gebruikt om al het lekkers te verdelen
over verschillende schalen. Dus geen boekentafel, maar gelukkig kwamen mensen zelf naar mij toe om te vragen of er nog boeken waren van Ralph Schalk,
onze huistekenaar. Hij heeft ons namelijk 13 boeken geschonken met tekeningen
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die hij heeft gemaakt voor de krant en die wij mogen verkopen; de opbrengst is
dan voor het café.
Verder kreeg ik een bos pioenrozen mijn lievelingsbloem. Ze staan zo mooi, en
het is zo ontzettend lief.
Aan het eind moest er nog een foto gemaakt worden voor een nieuwe folder en
een poster. We hebben met natuurlijk de nodige hilariteit nu hopelijk een goede
foto van de organisatiegroep. Wat vindt u ervan?

Vooruitblik
Dit keer een danslerares die ik ook weer erg goed ken. En ze heeft zonder dat ze
het wist aan de wieg van het Parkinson Café gestaan. In die tijd danste ik samen
met de familie Das. Misschien dat ik nog wel eens vertel hoe dat zat, maar nu
naar de vaste beginvraag.
Waarom wil je hier gefotografeerd worden?
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Ik word hier gefotografeerd omdat ik op
16 juni een dansworkshop kom geven.
Wil je jezelf even in het kort voorstellen?
Mijn naam is Ingeborg van der Meer en ik
woon, nu al weer zo’n 12 jaar, in Den
Haag. Ik werk als danser en danstherapeut in mijn eigen dansbedrijf Bewogen
Bewegen.
Hoe ben je met Parkinson in aanraking gekomen?
Een aantal jaren geleden stuurde mijn moeder mij een artikel uit een Brabantse
krant. Het ging over twee mannen die in Tilburg het initiatief genomen hadden
dansles te geven aan mensen met de ziekte van Parkinson. Ik was toen net
begonnen met het dansen met mensen in verpleeghuizen. Dat werkte heel goed
en mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Deze mannen van Dance for Health gaven
een tijdje daarna een open dansworkshop bij een theaterfestival in Utrecht.
Daar ben ik heen gegaan. In de dansworkshop dansten zowel mensen met als
zonder de ziekte van Parkinson. Ik was meteen gegrepen en heb me aangemeld
voor de opleiding. Daarna heb ik enige tijd wekelijks danslessen gegeven aan
mensen met Parkinson in Den Haag en in Delft.
Wat voor opleiding heb je gedaan?
Ik heb, lang geleden, politieke wetenschappen in Nijmegen gestudeerd. Een tijd
later heb ik me om laten scholen tot danstherapeut omdat ik heel graag van
dans (mijn grote passie) mijn beroep wilde maken. En natuurlijk heb ik ook de
opleiding van Dance for Health gedaan, specifiek gericht op het dansen met
mensen met Parkinson.
Waarmee kunnen we bij jou terecht met de diagnose Parkinson/isme?
Dans, beweging, ontspanning en plezier! Het ritme van de muziek en de andere
manier van bewegen blijken heel goed te werken voor mensen met Parkinson.
Op het moment geef ik dansworkshops, zoals ik dat ook op 16 juni ga doen bij
het Parkinson Café Delft e.o.
Ik zou daarnaast heel graag tangolessen voor mensen met Parkinson starten. De
basis van de Argentijnse tango is lopen, samen lopen. Vooruitlopen als je leidt,
achteruitlopen als je volgt. Het is ook belangrijk zo veel mogelijk in evenwicht te
blijven tijdens het dansen. Zo oefen je bijna als vanzelf lopen en balans als je de
tango danst.
Wat vind je van het parkinsoncafé?
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Een mooi initiatief, omdat ik me heel goed voor kan stellen dat het delen van
ervaringen met elkaar heel prettig is. Zowel voor mensen met Parkinson als voor
de mensen in hun omgeving. Dit Café vind ik extra leuk, omdat het mede
georganiseerd wordt door Irma. Zij danste altijd bij mij!
Wat is het verschil in het geven van dansles aan mensen zonder en met de
ziekte van Parkinson?
Er zijn een aantal verschillen. De muziek is bij dans altijd belangrijk, maar bij
mensen met Parkinson extra omdat het ritme heel erg kan ondersteunen bij het
bewegen. Een ander groot verschil is dat we, in elk geval een deel van de les,
zittend dansen. Dat bouw ik langzaam op tot staan, voor de mensen voor wie dat
mogelijk is. Verder begeleid ik de lessen meer met mijn stem. Ik tel mee en geef
beelden. Die beelden nodigen uit om een bepaalde beweging te maken.
Wat zouden je aan de volgende inleider willen vragen?
In jou geval is dat Bjorn Lugthart de wethouder (gezondheidzorg) van Rijswijk.
Wat kunt u als wethouder betekenen voor mensen met de ziekte van Parkinson?

Varend Corso, 7 augustus

We hebben het geluk gehad 3 boten van rondvaart Westland te kunnen huren.
Daarmee varen we naar een mooi plekje. Geluk omdat ze vaak snel verhuurd
zijn, en ook omdat je verzekerd bent van een plaats langs de route met goed
zicht op de langsvarende boten.
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We vertrekken om 10:00 uur vanuit de Lier; mocht de tijd of het vervoer een
probleem zijn dan hoor ik het graag. De kosten van 5 euro zullen zeker geen
probleem zijn. Dat u maar zo weinig hoeft bij te betalen hebben we te danken
aan het verjaardagsfeest van Ruud Jacobs. En de lunch wordt verzorgd door de
NEN en fruit door de AH. Geef je allemaal snel op want vol is vol.
Aanmelden kan tot uiterlijk 14 juli.

Barbecue, 18 augustus
De tweede activiteit is de BBQ op 18 augustus. Deze kost 10 euro per persoon,
exclusief drankjes. We hebben onze eigen bus kunnen regelen die ons naar de
strandtent voor het Kurhaus in Scheveningen brengt, zodat je, zeker bij warm
weer, niet in een volle warme tram of bus hoeft te stappen. En voor wie met de
auto wil komen: de bus is voor de heen- en terugreis 5 euro; in Scheveningen
parkeren is een stuk duurder. Maar voor de bus geldt wel: vol is vol.
Dus kom met de bus naar strandtent Peukie en je hebt voor weinig geld een
lekkere BBQ met natuurlijk het mooiste uitzicht op de ondergaande zon als hij
verdwijnt in de zee. Aanmelden kan tot uiterlijk 13 augustus.

Ook met iets kouder weer is het heerlijk vertoeven in de verwarmde tent bij de
open haarden die door heel de zaak en op het terras staan, en er zijn dekens
aanwezig voor mensen die het net te kil vinden.
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Rabobank Sponsorfietstocht, 25 september
Via de Rabobank Sponsorfietstocht kunnen we extra geld binnenhalen om nog
meer leuke dingen te doen. Vorig jaar hebben wij 350 euro verdiend met fietsen
en 200 euro met de kleding. En hebben daarmee ook de krant gehaald. Dit jaar
is de sponsorfietstocht op zondag 25 september.

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 die 30 km fietst krijgen
wij € 10,00 en bij 60 km krijgen wij € 20,00.

Mobiliseer de hele familie
Natuurlijk hoop ik op net zo’n gezellige fietsdag als vorig jaar. Ik reken er een
beetje op dat de meesten die vorig jaar hebben meegenoten het zo gezellig
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vonden dat ze het nu weer doen. 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 ons
Café deelneemt, levert geld op, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd. Weet u
nog iemand die mee zou willen fietsen, een vriend of vriendin? Het is allemaal
voor het goede doel en nog gezellig ook. En zo kunnen we leuke dingen blijven
doen.

Aanmelden
Het fijnst vinden we het als je je snel aanmeldt bij (mij) Irma Scheurink via onze
website http://parkinsoncafedelfteo.nl/. Vermeld ook met hoeveel personen je
deelneemt. Aanmelden kan tot uiterlijk 13 augustus.

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.
Wat je met je handen deed, doe je niet meer.
Mijn handjes zijn mijn lievelingshandjes. Ik heb ze al bijna 50
jaar. Toen ik heel klein was, kwam een heel klein vingertje tussen de deur. Topje
eraf. Van die vinger houd ik het meest. De andere negen zijn ook super
trouwens. Wat je er al niet mee doet he, met je handen. Broodje kneden, in de
Tokiose metro aan een beugel bungelen om niet te vallen, worteltjes zaaien,
trouwring omgeschoven krijgen en dan: je kinderen vastpakken als ze net zijn
geboren. Dat is denk ik het mooiste dat ik ooit met mijn handen heb gedaan. En
ze troosten, knuffelen, eten geven, alles. Je handen zijn heel erg van jezelf. Krijg
je bijvoorbeeld parkinson, dan kunnen ze niet meer wat ze konden. Dat is
vreselijk, soms vind ik het zielig voor mijn handjes, soms voor mezelf en soms
denk ik: dan doe ik het wel op een andere manier. Mijn handen verliezen hun
bewegingsvrijheid. Hoe zou dat zijn, als je op je eigen handen moet wachten tot
ze hebben gedaan wat je vroeg?
Mei 2016, Pag. 10

