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Nieuwsbrief van de maand november 2018 

 

Parkinson Café Delft en omstreken  website: 
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Aanmelding kerstdiner 18 december 

Net als voorgaande jaren houden we met 

ons Parkinson Café weer een kerstdiner. 

Deze keer in restaurant Buytenhout aan 

de Dobbeplas in Nootdorp. 

Er is koffie of thee vanaf 17:30 en het 

buffet begint 18:00 uur. De avond eindigt 

omstreeks 20:00 uur. 

Door subsidies van Fonds 1818 en de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp kunnen we dit aanbieden voor €10 per persoon. 

Als u wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden via onze website: 

https://parkinsoncafedelfteo.nl/aanmelding-kerstdiner/ 

Daar vindt u ook het rekeningnummer voor betaling van uw eigen bijdrage. 

Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van de betaling. 
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Terugblik 20 november: Salsa 

Op het programma stond “Salsa”. vanwege de actualiteit hadden we eerst twee 

andere onderwerpen, maar daarover meer in twee andere artikelen. Zoals altijd 

eerst het verwelkomen. 

   

Het dansen begon eerst op de stoel, daarna in de kring, en vervolgens in paren. 

   

Na de pauze kregen we nog enkele demonstraties, en vervolgens werd er nog 

vrolijk op los gedanst. Al met al een bijzonder gezellige avond. 
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Als dank waren er voor Nathalie bloemen en een tekening van Ralph Schalk. 

   

Terugblik 20 november: Ruud Overes 

Voordat we aan de salsa begonnen, was er eerst even tijd voor Ruud Overes. Hij 

heeft begin vorig jaar de diagnose Parkinson gekregen, heeft daarom Parkinson-

2Beat opgericht en heeft dit jaar een sponsorfietstocht van 10.000 km gemaakt. 

Hij is onlangs teruggekeerd in Nederland en kwam ons daarover vertellen. 

  

De tocht ging via Spanje (Santiago de Compostella) en Portugal uiteindelijk naar 

Athene, waar hij finishte in het Olympisch stadion. Dat was heel bijzonder; het 

was speciaal door de ambassadeur voor hem geregeld. 
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Terugblik: Parkinson lintje voor Trudy Bloem 

In voorgaande nieuwsbrieven hebben we al opgeroepen om te helpen Trudy te 

nomineren voor een Parkinson lintje en we hebben ook al gemeld dat ze inder-

daad genomineerd was. 

Er was dit jaar op 3 plaatsen een congres van ParkinsonNet, en tijdens elk con-

gres is een lintje uitgereikt. Vooraf was de organisatie bij alle kandidaten langs 

gegaan om mensen te interviewen en een filmpje op te nemen. Die filmpjes zijn 

helaas nog niet vrijgegeven. 

  

Tijdens het congres van ParkinsonNet op 15 november in Rotterdam is het lintje 

toegekend aan Trudy, waarmee we haar uiteraard van harte feliciteren. 

   

Op 20 november kwam Trudy trakteren op taart om ons allemaal te bedanken 

voor het ondersteunen van haar kandidatuur. Trudy, bedankt! 
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Vooruitblik: Kerstdiner 18 december 

 

Zou je je even willen voorstellen? 

Ik ben Wim Theunissen, manager van 

restaurant Buytenhout. We hebben 

hier buiten 220 zitplaatsen en binnen 

120. We zijn een restaurant met een 

lunch en een diner met 3-gangen 

concept dat om de twee weken wordt 

vernieuwd. Door de week € 15 en in 

het weekend € 17,50. 

Hoe lang zitten jullie hier al? 

We zitten hier een jaar of zes; ik 

doe het hier nu twee jaar. 

Heb je zelf op een of andere 

manier ervaring met Parkinson? 

Nee, niet in mijn directe 

omgeving. Maar we hebben een 

prettig gesprek gehad. We zijn 

een restaurant dat eigenlijk geen 

besloten meer doet omdat we het te druk hebben gehad en dan gasten moeten 

weren. Maar ik vond het verhaal zo ontroerend, zeg ik ook wel eerlijk. De grote 

zaal wordt voor jullie apart gehouden, en in het zaaltje waar we nu zitten, komt 

een groepje of niet, dat zien we wel. We hebben gewoon gezegd: we gaan het 

doen. 

Wij krijgen niet dat 3-gangen concept, maar wat wel? 

We doen een buffet. We zetten het leuk neer en gaan de zaal versieren dat die in 

kerstsfeer komt. We hopen dat we de gasten een leuke avond kunnen bezorgen. 

In ieder geval een gezellige avond. 


