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Oproep Copy en kleine bijdrage parkinsoncafe 

Lid worden van de Parkinson vereniging? 

 

 

Parkinson? Houd je aandacht erbij! 

In Leiden is een cursus speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson. De Parkinson 

Vereniging geeft een aandachts- en geheugentraining speciaal voor mensen met de 

ziekte van Parkinson. 

Start woensdag 10 januari 2018 op woensdagochtend 

Duur 10 wekelijkse bijeenkomsten 

Tijdstip 10.00 - 12.00 uur 

Kosten Voor leden van de Vereniging € 50,00 (incl. lesmateriaal), niet-
leden betalen € 70,00 

Locatie zaalruimte naast de St Petruskerk, 
Lammenschansweg 40a, Leiden 

Docenten Mevr. W. Vermeulen en mevr. L. van der Splinter 

De trainingsgroep bestaat uit maximaal 12 cursisten. 

Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding. 

Ook niet-leden zijn van harte welkom. 

ER ZIIN DIVERSE ZORGVERZEKERAARS DIE ZELFMANAGEMENTCURSUSSEN ZOALS:  

'Parkinson? Houd ie aandacht erbij!' vergoeden. U kunt dit nakijken in uw polis. 

Aanmelden bij: 

De heer Tom Weeber per email: tomweeber@gmail.com  

of telefoon 06 53 150 275 

 

Heeft u moeite met dubbeltaken dan bevelen wij deze cursus van harte aan. 

mailto:peecafezoetermeer@ziggo.nl
http://www.parkinsoncafezoetermeer.nl/


Verslag bijeenkomst d.d. 19 december 2017   

Optreden van Hans Holtslag met zijn voorstelling 

    

 

                                

 

Bij entree hebben alle bezoekers een drankje met daarbij iets lekkers gekregen. 

Jacques de Roos heet iedereen van harte welkom bij deze eindejaars bijeenkomst. Na het 
succes van vorig jaar is Hans Holtslag opnieuw uitgenodigd om zijn vervolg op zijn  
voorstelling Trillende Tranen te spelen in ons Parkinsoncafé. 

 

In de voorstelling Kristallen Tranen vertelt hij hoe hij omgaat met de ziekte van Parkinson in 
relatie tot de buitenwereld. Het is een voorstelling met een lach en een traan en met zoveel 
lichtpuntjes, dat je er een sterrenhemel mee kunt vullen. 

 

Hans weet iedereen weer te raken met prachtige teksten en liedjes, zijn presentatie met 

prachtige beelden (vaak de door hem zelf gemaakte foto’s)  en de gekozen muzikale 
begeleiding. Hij steekt de draak met alle hindernissen die een Parkinsonpatiënt ondervindt. 

 

Hij vertelt over zijn optreden in oktober 2016 bij het vierde Parkinson Congres in Portland. 

 

Hij was door Bas Bloemen en Marten Munneke 
uitgenodigd om daar te spreken. Tijdens dit congres 

heeft hij de State of the Parki gehouden.  Een 
verhaal waarbij hij hoopt dat patiënten zich 

profileren. Daarbij draait het allemaal om 
communicatie. Wie dit woord ontleedt ontdekt in dit 

woord UNIC. U is de patiënt, EN IC (ik) is de 
professional. De patiënt is leidend in zijn eigen 
zorgvraag. Daarbij is een goed advies van groot 

belang. Als patiënt kan je je eigen situatie lang niet 
altijd overzien.  Goede professionals geven dan ook 

niet wat je vraagt, maar wat je nodig hebt. Zo zijn 
ze van hoge toegevoegd waarde. Hij deed zijn 

presentatie  in Volendams kostuum en trakteerde de zaal op “substantia nigra”, anders 

gezegd: Hollandse drop! 

Tijdens het congres ontmoette hij John Palfreman, de auteur van het boek Hersenstormen. 
Hij is zelf ook parkinsonpatiënt en zijn persoonlijke ervaringen en zijn motivatie maken dit 

boek extra speciaal. Een echte aanrader om te lezen. 

 



 

     

 

 

Hans Holtslag vertelt over de acteur Robin Williams, waarvan hij een groot fan was. 

In augustus 2014 stapte hij uit het leven. Hij had de diagnose Alzheimer en de diagnose 
Parkinson gekregen. Het advies dat hij had voor de ander, kon hij zelf niet waarmaken. Door 
de beide diagnoses verloor hij zijn little spark of madness. Als eerbetoon aan Robin Williams 
zingt hij een prachtig lied. 

 

Hans vertelt over zijn geliefde eiland Texel waar hij woont achter de dijk, over de steun die 
hij krijgt van zijn ‘lief’ en zonder wiens steun hij niet op het podium zou kunnen staan. Zijn 
grote trots is nu sinds februari zijn kleinzoon. Het is nu: Levo d’opa of leve de opa ! 

Ook doet hij nog een schitterende act in “Parkinson the musical” (gesponsord door Ceta 

Bever !)  en een eigen tekst op het nummer “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder”.  Hij vertelt over zijn ervaring met zijn Duodopa pomp en hoe positief het effect 

daarvan op zijn leven is en ook op zijn gezin. 

Het was een leuk, ontroerend en bijzonder optreden. De aanwezigen hebben 
genoten en gaven Hans een welgemeend applaus. 

Hopelijk kunnen we in de toekomst gaan genieten van zijn volgende voorstelling! 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op DINSDAG 

16 januari 2018  
 

Het onderwerp is dan: Parkinson en verkeer 

 



Oproep copy 

Heeft u iets interessants gezien over Parkinson of een leuk verhaal hierover of wilt u uw 

persoonlijke ervaring kwijt stuur dan deze naar peecafezoetermeer@ziggo.nl 

ParkinsonCafé zal uw verhaal dan in de nieuwsbrief publiceren.  

 

Kleine bijdrage t.b.v. ParkinsonCafé 

Het bestaan van het ParkinsonCafé hangt o.a. af van onze sponsoren en kleine giften van 

onze bezoekers. Onze sponsors hebben ons geholpen aan een startkapitaal om het 

ParkinsonCafé op te zetten. Om ook in de toekomst zeker te zijn van onze bijeenkomsten 

vragen wij om een vrijwillige kleine bijdrage. Elk bedrag is welkom maar u mag ook een 

sponsor aandragen. Deze bijdrage kunt u storten op NL40 RABO 0156 9062 44  t.n.v 

Parkinsonvereniging onder vermelding van ParkinsonCafé Zoetermeer e.o.. Tijdens de 

bijeenkomsten staat bij de bar een “SParki” alwaar u ook een kleine bijdrage kunt doneren. 

In december hebben wij € 31,50 via de “SParki” opgehaald. 

Wij danken een ieder hartelijk voor wie ons café heeft gesteund!! 

Lid worden van de Parkinson vereniging? 

Dank zij de parkinson vereniging kunnen wij de bijeenkomsten van ParkinsonCafé 
organiseren. ParkinsonCafé is een initiatief van de Parkinson vereniging. U kunt lid worden 

van de parkinsonvereniging voor omgerekend nog geen € 3,34 per maand! 

Als u lid wordt profiteer van vele voordelen: 
 

• Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van onderzoek en   
ontwikkelingen; 
• Vijf keer per jaar Parkinson Magazine; 

• Maandelijkse nieuwsbrief; 
• Korting op boeken en cursussen; 

• Korting op landelijke informatiedagen. 
 
U bent al lid vanaf €40,- per jaar.  

Veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden het lidmaatschap. Kijk voor meer informatie 
in uw polis. 

Donateur worden kost minimaal € 25 per jaar 

Voor meer info zie: www.parkinson-vereniging.nl/de-vereniging-pv/lidmaatschap/ 
 

U kunt ook lid worden door contact op te nemen met het secretariaat via info@parkinson-
vereniging.nl of 030-6561369. 
 

 

 

 
 
Meerzicht 

Lid van 
ParkinsonNet 
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