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Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief 
van de maand November 

 

  

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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Terugblik 17 november: Carrousel hulpmiddelen 

Deze keer hadden we bezoek van 5 leveranciers van hulpmiddelen. Daardoor 

werd het een heel andere avond dan anders, maar zeker niet minder gezellig. 

Na een kort welkom door Pieter kon iedereen vrijuit gaan kijken en proberen. 

   

Overal was veel belangstelling; bij het fietsen was het zelfs bijna filerijden. 

   

     

   

Na verloop van tijd kwam iedereen nog gezellig even 

napraten in de sportkantine, waar we deze keer voor 

het laatst waren. 

Tot besluit natuurlijk heel hartelijke dank aan Petra 

van Ruitenbeek en Wendy Dumay die dit helemaal 

voor ons hebben georganiseerd. 
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Voortuitblik 20 december: Parkinson Kerstdiner 

Nu iemand die ik heb leren kennen als een lieve en verstandige vrouw. Ik ben bij 

haar terechtgekomen door de Rotary club Rijswijk. Deze club doet veel goede 

dingen. Zo kreeg zij de vraag via haar secretaresse om ons aan een ruimte te 

helpen voor het Kerstdiner. Wat ze ook heeft gedaan en waar wij erg blij mee 

zijn. Maar waar ik haar heel erg om waardeer zijn de gesprekken met haar. 

Ik kom dan ook graag weer eens een kopje koffie drinken. 

Waarom wil je hier gefotografeerd worden? 

Deze foto is genomen door een vriendin van mij 

terwijl ik aan het schommelen was. 

De schommel, alhoewel niet goed te zien op de 

foto, staat voor mij symbool voor wat ik van 

nature ben en dat is speels.  

Wil je jezelf even in het kort voorstellen? 

Ik ben Miriam Bryson, bestuurder van Welzijn 

Rijswijk en moeder van Jaye mijn dochter van 8 

jaar. Ik werk ongeveer 8 jaar bij Welzijn Rijswijk, 

een maatschappelijk organisatie die werk doet op 

het gebied van ondersteuning en begeleiding, 

leefbaarheid, maatschappelijke integratie en 

participatie. 

Met de opdracht  vanuit het bestuur om een professionalisering van het welzijns-

werk te realiseren kon ik het geleerde van mijn opleiding organisatie, cultuur en 

management goed toepassen in de praktijk. 

Hoe ben je met Parkinson in aanraking gekomen? 

Irma Scheurink kwam op mijn pad via een beursvloermatch en zo kwam ik meer 

van het Parkinson café te weten. Vanuit onze organisatie was er al wel contact 

met de initiatiefnemers van het Parkinson café, het was alleen nog niet tot een 

kennismaking met mij gekomen.  

Wat is het belangrijkste wat je denkt voor mensen met de ziekte van 

Parkinson/isme te kunnen doen? 

Toen we de vraag kregen of we het Parkinson café konden sponsoren met een 

ruimte voor een bijeenkomst hoefde ik niet lang na te denken. We werken 

namelijk ook met Florence samen met betrekking tot het Alzheimer café. Beide 

initiatieven zijn belangrijk, ondersteunend en helpend voor mensen met deze 

ziektebeelden en hun naasten. De kernwaarden van Welzijn Rijswijk zijn 

betrokken, dichtbij en verbindend en een initiatief als het Parkinson café past 

daar helemaal bij.  
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Mijn vraag aan Marjolein Zomerdijk is als volgt: 

De logopedie bij Parkinson richt zich op drie domeinen: moeite met spreken, 

kauwen & slikken en speekselbeheersing. Het welzijnswerk richt zich de laatste 

jaren in het bijzonder op preventie. Wat kan de logopedie in relatie tot Parkinson 

doen op het gebied van preventie op de drie eerder genoemde domeinen?  

Specsavers steunt Goede Doelen   

Wij zijn een van de goede doelen in Rijswijk.  

In 5 stappen brengt u uw stem uit.  

Ga op internet naar www.specsavers.nl en klik op  

 

Het scherm links verschijnt. 

Klik in de groene menubalk op 

. 

Selecteer Zuid-Holland op de kaart of 

in de lijst. 

Selecteer Rijswijk in de lijst. 

U vindt het Parkinsoncafé in de lijst. 

 

Breng vóór 13 december uw stem uit! 

 

U kunt tot en met 12 december elke 

dag per email-adres 1x stemmen. 

Per computer kunt u met maximaal 20 
verschillende email-adressen stemmen. 

Per winkel wint het goede doel met de 

meeste stemmen. 

 

Voor het winnende goede doel wordt een jaar lang gespaard door de klanten van 

Specsavers. 

 
Dank u wel voor de moeite! 


