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Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief 
van de maanden februari, maart en april 2018 

 

  

Parkinson Café Delft en omstreken  website: 

Sophia Revalidatie (restaurant),   www.parkinsoncafedelfteo.nl 

Reinier de Graafweg 1,    email: 

2625 AD Delft     info@parkinsoncafedelfteo.nl 
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Vooruitblik: 15 mei komt Hans Holtslag weer naar ons café  

15 Mei komt Hans Holtslag, voor de 

meesten intussen wel bekend. Vorig 

jaar moest hij door de ziekte helaas 

afzeggen, maar dit jaar gaat het 

hopelijk wel door. Met Parkinson weet 

je het nooit maar zoals hij ermee om 

gaat blijf ik fantastisch vinden. 

Mocht u meer willen weten: op onze 

website kunt u in de nieuwsbrieven 

van oktober en november 2015 meer 

over hem vinden. 
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Vooruitblik: 12 mei gaan Brigitte en Irma 

abseilen vanaf de Euromast 

Zaterdag om 12.30 is het zo ver: we gaan abseilen 

van de Euromast om aandacht te vragen voor de 

ziekte van Parkinson, voor de Parkinson Vereniging 

en natuurlijk ook voor ons café. 

Het is niet bedoeld om geld op te halen maar 

mocht dat het geval zijn dan is dat mooi mee-

genomen. Wilt u meer weten: verderop in de 

nieuwsbrief staat een krantenartikel dat onlangs 

is verschenen in de Telstar en de Eendracht. 

 

Terugblik 10 februari: De boottocht in de Biesbosch 

Hierover kan ik uren schrijven maar de foto’s spreken voor zichzelf.   
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En voor iedereen die er niet bij was, jammer, maar die zal ik niet jaloers maken 

door het te vertellen. 
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Terugblik 20 februari: Mantelzorgers 

Het was om te beginnen de avond van Specsavers, en ook van het afscheid van 

Linda de Reede en de komst van Evert van der Spek. Daarna was het thema 

Mantelzorgers, en daarover spraken Mieke en Sonja van Delft voor Elkaar. U kon 

al met ze kennismaken via het interview van januari. En omdat de regels bij elke 

gemeente anders zijn, waren ook uitgenodigd: Leidschendam-Voorburg (Wilma 

Brasem), Midden Delfland (Susanne Janssen), Pijnacker-Nootdorp (Francis 

Bennis), Rijswijk en Westland (Lida Schraven). 

Na de lezing werd uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid vragen te 

stellen aan de verschillende gemeenten. Vooral bij Pijnacker-Nootdorp met 

Francis Bennis was het druk. 

Terugblik 20 maart: Dagbesteding 

Ook voor dit onderwerp waren verschillende mensen uitgenodigd. Nu niet zo zeer 

uit verschillende gemeenten maar van verschillende manieren van dagbesteding. 
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Nadat er drie sprekers waren geweest, werd er even een pauze ingelast. Hierna 

werd weer meer met aandacht naar de volgende drie sprekers geluisterd. 

Ook hier was opmerkelijk dat er veel mensen uit Pijnacker-Nootdorp kwamen; 

vooral bij SWOP was veel aanloop. 

   

  

  

Terugblik 17 april: Innovatieve technologie 

Opnieuw hadden we verschillende sprekers; deze keer over interessante nieuwe 

technologie. Het begon met studenten die een paar keer met bezoekers uit ons 

café hadden gesproken en daarna een oplossing moesten bedenken voor een 

probleem. Ilva en Judith hadden een oplossing bedacht voor mijn probleem om 

mijzelf met een trillende hand op te maken. Andere oplossingen waren er voor 

het moeilijk rechtop lopen en zitten, in en uit de auto stappen, en een app voor 

het niet vergeten van de medicijnen. 
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Hierna was het de beurt aan Loes om iets te vertellen over de LEA, een robot in 

de vorm van een rollator. Deze kon na afloop worden uitgeprobeerd. Verder was 

er een presentatie van Cue2walk over hun apparaat dat tegen freezing moet 

gaan helpen, en kwam de intussen voor de meesten wel een bekende IJsbrand 

van STIL vertellen over hoe het stond met de anti-tremorbrace. 
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Laatste woordje van de voorzitter 

Laatste woordje? Ja. 

Dat dit als een verrassing komt voor diegenen die niet bij het parkinsoncafé van 

17 april j.l. aanwezig waren, dat realiseer ik me goed. Want tijdens dat café heb 

ik aangekondigd dat ik me terugtrek uit de organisatiegroep.  

Het aankomende parkinsoncafé van 15 mei vieren we het 3-jarig bestaan van 

Parkinson Café Delft e.o. en dit 3-jarig bestaan in mei leek me een goede 
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aanleiding om te stoppen. Al die 34 cafés vanaf mei 2015 kwamen er niet 

vanzelf. Voorafgaand aan dat eerste parkinsoncafé in Delft waren de leden van 

de organisatiegroep al een half jaar bezig met de voorbereidingen. Maar vanaf 

mei 2015 hebben we vrijwel elke maand kunnen genieten van informatie over 

zaken die met Parkinson te maken  hebben. Er waren leuke cafés, serieuze cafés, 

uitbundige cafés en ingetogen cafés. Maar steeds was ons parkinsoncafé een 

bron van informatie en een goede gelegenheid om in contact  te komen met 

mensen die hetzelfde mee maakten. 

Ik ben trots op ons parkinsoncafé. Bij elke activiteit, of dat nu een café-avond is, 

een bezoek aan een museum of een dagje uit naar de Biesbosch, heb ik uw 

betrokkenheid ervaren bij de resultaten van al het werk dat de organisatiegroep 

heeft verricht. Ik heb als lid van de organisatiegroep het dagje uit naar de 

Biesbosch mogen organiseren en ik heb op die dag werkelijk genoten van al die 

blije en lachende gezichten. 

Een belangrijk onderwerp in de ontstane situatie is de vraag of de organisatie-

groep versterking nodig heeft. Vooralsnog is in de organisatiegroep besloten om 

mijn taken te verdelen. En gelukkig had Mark Bauwens zich tijdens het vorige 

parkinsoncafé al bij ons aangemeld als lid van de organisatiegroep. Mark is zeer 

welkom en heeft zich de afgelopen vergadering van de organisatiegroep al 

positief ingezet. Voorlopig wordt dus niet actief gezocht naar een andere 

voorzitter, maar mocht u geïnteresseerd zijn om in de organisatiegroep enkele 

taken uit te voeren, schroom dan niet om u te melden bij één van de leden van 

de organisatiegroep. 

Denk nu niet meteen: “Dat is niets voor mij. Anderen kunnen dat veel beter!” 

Maar denk liever in de trant van: “Welke kwaliteiten heb ik, die Parkinson Café 

Delft goed kan gebruiken? En kan ik die een tijdje inzetten om dit mooie initiatief 

voor de mensen met Parkinson in onze regio voort te zetten?“  

Over de reden van mijn terugtrekking uit de organisatiegroep kan ik kort zijn: Ik 

ben september 2017 met pensioen gegaan en heb toen met Myriam afgesproken 

dat we er samen meer op uit zouden gaan, samen leuke dingen gaan doen. En 

dat zijn we vast van plan, sterker nog, daar zijn we al flink mee bezig. Dus dan 

komen andere zaken in het gedrang. En om te voorkomen dat u daar iets van 

zou merken, moest ik realistisch zijn en bleef er maar één mogelijkheid over: 

Stoppen met mijn werk voor het Parkinson Café Delft e.o. 

Ik hoop echter nog regelmatig als bezoeker aanwezig te zijn bij de parkinson-

cafés en de andere activiteiten die door de organisatiegroep op poten worden 

gezet. Ik wens hen bij hun werk voor het Parkinson Café Delft e.o. dan ook heel 

veel succes. 

Een welgemeend Tot ziens! 

Pieter Vink 
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Telstar 25 april: Parkinsonvriendinnen gaan abseilen van Euromast 

Door Sjaak Oudshoorn  

Zaterdag 12 mei om 12.30 gaat het gebeuren: 

de Parkinsonvriendinnen Irma Scheurink uit 

Delfgauw en Brigitte Baijens uit Den Hoorn 

gaan onder leiding van Rinus Bosman van 

Sportinstituut Pijnacker abseilen – afdalen aan 

een touw – vanaf de Euromast in Rotterdam. 

Vorig jaar heeft Irma al een keer een 

duosprong gemaakt aan een parachute. 

Dat was ook eng maar wel heel gaaf. Abseilen vindt ze enger. “Die sprong was 

een droom en dit is een uitdaging.” 

Irma Scheurink is vooral bekend van het Parkinson Café Delft en Omstreken. Dat 

is een van de 66 cafés in Nederland waar Parkinsonpatiënten elkaar ontmoeten 

om ervaringen en informatie uit te wisselen maar ook om het gewoon gezellig 

met elkaar te hebben. In Delft is dat elke derde dinsdag van de maand ’s 

avonds. 

Parkinson is een vervelende ziekte waarbij het signaalverkeer tussen hersenen, 

centraal zenuwstelsel en spieren niet meer soepel verloopt, omdat de stof 

dopamine niet meer wordt aangemaakt. Die stof is belangrijk voor het verkeer 

tussen zenuwen, spieren en hersenen. “Ik vergelijk het altijd met een groep 

mensen die een woord doorgeeft. Daar gaat onderweg vaak ook het een en 

ander mis waardoor het aan het eind soms een heel ander woord is geworden”, 

aldus Irma bij wie in 2012 Parkinson is vastgesteld maar zoals het bij veel 

mensen gaat, had ze het waarschijnlijk al langer onder de leden. Heel langzaam 

verergert de ziekte.  

“Je wordt niet dement, maar je voelt wel dat de boel zo is aangetast dat je moei-

lijker denkt. Het duurt allemaal langer voordat dingen doordringen en voordat je 

de woorden gezegd hebt die je in je hoofd hebt. Je hebt Parkinson in allerlei 

vormen. Een eigenschap bij mij is dat ik met van alles enthousiast begin maar 

weinig afmaak. Gelukkig heb ik een goede man en een fijne buddy. En ook nog 

vijf kinderen en vier kleinkinderen”, aldus Irma die van origine uit Hengelo komt. 

Irma is 61 en kan al heel lang haar werk als ziekenverzorgende niet meer 

uitvoeren. Daarvoor mist ze simpelweg de fysieke kracht en souplesse. “Bij mij 

uit het zich vooral in stijfheid. Je gaat bewegingen vanzelf langzamer uitvoeren 

en dan wordt het lastiger. Dat is de reden dat Parkinsonboksen zo’n goede sport 

is. Je moet vaak snel reageren en je doet verschillende dingen tegelijk zonder er 

al te lang over na te denken. Als je heel bewust gaat nadenken over wat je moet 

doen voor een bepaalde beweging, wordt het juist lastiger om het goed uit te 

voeren. Ik was een keer mijn medicijnen vergeten omdat de wekker niet af ging. 

Ik wilde van boven naar beneden waar die medicijnen lagen. Mijn hersenen 
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zeiden: je moet naar beneden. Maar mijn lichaam was op de een of andere 

manier niet meer in staat om die opdracht uit te voeren, hoe zeer ik ook echt 

met mijn hersenen naar beneden wilde. Uiteindelijk kwam mijn man thuis en zo 

is de zaak opgelost: hij gaf de medicijnen, ik nam ze in en na een uurtje op bed 

bijkomen ging het weer zodanig veel beter dat ik alsnog die trap af kon.” 

Niet de trap af soms, maar nu dus wel de Euromast. Het is een vervolg op de 

stunt van een jaar geleden, toen Irma vanuit een vliegtuig een duosprong 

maakte.”Toen dacht bij het opstijgen van het vliegtuig en later helemaal vlak 

voordat we er uit sprongen: waar ben ik aan begonnen? Maar toen we eenmaal 

vlogen was het geweldig gaaf. Een fenomenaal gevoel geeft het. Je hebt voor je 

gevoel alle tijd om naar beneden en om je heen te kijken. Ja hoe lang zo’n vlucht 

precies duurt weet ik niet eens. Een paar minuten misschien. Je verliest een 

beetje het besef van tijd.” 

Na de sprong kreeg Irma de  vraag: welke uitdaging nu? Bungeejumpen? Dat 

nooit niet. Abseilen vanaf de Euromast: een enorme uitdaging maar het gaat 

gebeuren. “Het zal wel een toer zijn om met dat stijve lichaam over die rand 

heen te stappen. Als ik eenmaal hang dan hang ik. Vanwege die uitstulping met 

het restaurant heb je na een aantal meters geen contact met de muur. Dat zal 

best bijzonder zijn”, aldus Irma die bij de sprong veel PR zocht en nu minder. 

“Misschien komt dat omdat ik hem stiekem toch wat zit te knijpen.” 


