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Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief 
van de maanden mei en juni 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 21 augustus: dr. Agnita Boon, neurologe Erasmus  M.C. 

 

Ze is een goede spreekster, ik heb haar zelf horen 

spreken. Ze gaat het hebben over DBS, de duodopa-

pomp en de apomorfinepomp. Dat zijn de behandel-

mogelijkheden als het met de gewone medicijnen 

(levodopa en antagonisten) alleen niet meer lukt. 

Een heel belangrijk onderwerp dus, niet alleen voor 

de mensen met de ziekte van Parkinson en mantel-

zorgers, maar ook voor hun familieleden. 

We verwachten dan ook veel bezoekers, dus a.u.b. 

aanmelden voor augustus. 

  



  Januari 2018, Pag. 2 

Terugblik 15 mei: Hans Holtslag 

   

Zoals Pieter de vorige keer had aangekondigd, opende hij deze café-avond voor 

de laatste omdat hij die avond als voorzitter afscheid nam. Hij hield het kort. 

    

Daarna was de beurt aan Hans Holtslag. Die kwam net als in 2015 weer met heel 

persoonlijke en ontroerende teksten en liedjes. Denk dat er iedereen het er wel 

mee eens is dat we weer een topavond hebben gehad. 

    

Bij één lied nodigde hij ons uit om mee te zingen, en zoals je op de foto’s ziet 

werd dat werd gedaan. Dat belooft wat voor dinsdagavond. 

   
Hans ging met Pieter in gesprek over medicijnen en bijwerkingen, haalde mij 

erbij toen hij sprak over zijn duodopapomp, en stuurde een kus naar Robbie 

Williams die Lewy Body had (een Parkisonisme). 
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Vanwege ons 3-jarig bestaan waren er in de pauze hapjes, aangeboden door AH 

Ackershof, Pijnacker. 

  . 

Hans had als betaling om 600 tweedehands boeken gevraagd. Nu dat hebben 

Paulus en ik geweten. De boeken zijn massaal ingeleverd. Het zijn er uiteindelijk 

1000 geworden. Als je bij mij thuis kwam zag je boeken in de gang; eigenlijk 

overal stonden dozen met boeken behalve op de w.c. Na de pauze bood ik hem 

symbolisch een doos aan die we die avond nog hadden gekregen. Hij pakte het 

bovenste boek, “Elke dag een Kabouter”, sloeg het open en kwam toevallig uit bij 

zijn verjaardag. Hij las spontaan een stukje voor, en dat bleek bij hem te passen. 

Was dat toeval? 

  
Behalve de 1000 boeken was er voor Hans ook een tekening van Ralph Schalk. 

En daarna was het tijd om Pieter in het zonnetje te zetten en te bedanken voor 

alles wat hij voor het café heeft gedaan. En dat is te veel om hier zomaar even 

op te noemen. 
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Pieter gaat zijn vrije tijd o.a. gebruiken om samen met zijn vrouw Myriam te 

gaan jeu-de-boulen, dus daarvoor kregen ze een wedstrijd-set ballen. En voor 

Myriam i.p.v. de gebruikelijke bos bloemen een accubak met bloemen omdat ik 

wist dat ze dat mooi vind. En ook voor Pieter een tekening van onze bekende 

huistekenaar Ralph Schalk. 

    

Als Pieter had gedacht met zijn dankwoord het laatste woord te hebben, dan had 

hij het mis. Spontaan stond Hans Holtslag nog een keer op met een woordje voor 

Pieter en lied voor Pieter en Myriam. 

   

De volgende ochtend is Hans Holtslag met zo’n 1000 boeken naar huis gegaan. 

Het paste nog maar net in zijn auto. Hij laat u allemaal nogmaals heel hartelijk 

danken voor uw bijdrage! 

Terugblik 12 mei: abseilen vanaf de Euromast 

   

12 Mei zijn Brigitte en ik gaan abseilen vanaf de Euromast. Dit om aandacht te 

vragen voor de ziekte van Parkinson en wie er bij kan helpen, zoals de Parkinson 

Vereniging en ParkinsonNet. En om het belang van bewegen meer onder de 

aandacht te brengen, of dat nu Parkinson boksen is, het dansen van de salsa, 

steppen, of het lopen van de vierdaagse van Nijmegen. 
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Velen hebben aan mij gevraagd: Was je niet bang. Eerlijkheidshalve: ja ik wel en 

Brigitte beslist niet. Pas toen ik over de rand was en er geen weg terug was kon 

ik genieten. 

   

Nadat we allebei veilig op de grond waren geland werden er nog een paar foto’s 

gemaakt met de vlaggen. Op de laatste foto zult u wel weer een tekening van 

onze huistekenaar herkennen.  

We deden het voor publiciteit en die hebben we gekregen o.a. via een artikel van 

Sjaak Oudshoorn in de Telstar. Voor wie dat artikel heeft gemist: het  staat op 

onze website. 
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Vooruitblik 19 juni:  Sarah Mareels met Bloeiende Stem 

Mijn naam is Sarah Mareels, ik ben conser-

vatorium-gediplomeerd (klassiek) zangeres 

en heb sinds 12,5 jaar een zelfstandige 

lespraktijk Bloeiende Stem. Insteek van 

deze praktijk is mensen plezier in zingen 

laten ervaren en ze zelfvertrouwen geven, 

ook als ze zelf dénken dat ze dat ze niet 

kunnen zingen. Want écht: iederéén kan 

zingen! Zeker, de één beter dan de ander, 

maar iederéén kan zingen. 

De doelgroepen waarmee ik werk zijn 

gevarieerd: zo heb ik een koor voor kraaien 

en nachtegalen, een projectkoor dat naar 

Ierland gaat volgend jaar, maar ik werk ook bijvoorbeeld mee aan de integratie 

van vluchtelingen die via zingen de Nederlandse taal willen leren.  

Ongeveer 4 jaar geleden werd ik door Mevr. van Santen, van Parkinson Café Den 

Haag voor het eerst uitgenodigd om er een workshop te komen geven. Twee jaar 

geleden kwam van haar wederom een uitnodiging. Dat beviel goed en inmiddels 

was ik ook te gast bij Oegstgeest en nu bij jullie in Delft.  

Zingen is gezond: door goed in te ademen en uit te ademen, wordt je lichaam 

voorzien van een ruime dosis zuurstof en worden er stofjes in je hersenen 

aangemaakt waardoor je stress verlaagt en je humeur in de lift komt. Dat is een 

mooie tegenhanger voor de fysieke en emotionele impact die de ziekte van 

Parkinson heeft op  mensen en hun naasten. 

Zingen en eenvoudig bewegen (want daar werk ik veel mee tijdens mijn lessen 

en workshops) brengt nog veel meer goeds teweeg. Hoe dat precies in elkaar zit, 

laat ik graag aan de specialisten om uit te leggen. Luister maar eens naar Prof. 

Scherder over het belang van zingen, muziek en bewegen voor de stimulatie van 

onze hersenen. Hij kan daar schitterende toelichtingen over geven. Zijn boeken 

en video's zijn eenvoudig via internet te vinden.  

Zingen brengt ontspanning en maakt je hoofd leeg. Het is van belang om naast 

informatie over en confrontatie met de ziekte ook een moment te vinden voor 

genieten van wat wel kan en daarin zoveel mogelijk vrijheid en plezier te 

ervaren. Ik stem de lessen daarom zorgvuldig af op wat mogelijk is, soms pas ik 

in het moment zelf ook nog dingen aan, om zoveel mogelijk aan te sluiten op wat 

er die dag mogelijk is en hoe het gaat met mijn deelnemers. Dat maakt dat 

zingen een feestje wordt.  

Deelnemers van andere Parkinson-Cafés vertelden me dat ze zich na afloop blij 

voelden en sommigen ook dat ze zich verrast voelden doordat ze tegen alle 

verwachtingen in vlot konden meezingen en in beweging kwamen.  
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Tot slot is zingen natuurlijk ook een speelse manier om je articulatie te blijven 

oefenen, je stem te onderhouden en je adem zo veel als mogelijk op een zachte 

manier te "trainen".  

In het najaar bied ik in Den Haag twee-wekelijks een serie van 6 zang-

momenten aan. Wil je daarover meer informatie ontvangen, neem dan graag 

contact op: bloeiendestem@gmail.com  


