
Verslag bijeenkomst d.d. 15 januari 2019  van het 

ParkinsonCafé Zoetermeer e.o. 

 
Bij de eerste bijeenkomst van dit nieuwe jaar komt Bert van 

Leeuwen de quiz “That’s the Answer” presenteren. 

 

Allereerst wenst Annemieke Schippers alle aanwezigen namens 

het bestuur een heel goed Nieuwjaar toe. 

Annemieke Schipper kan gelukkig weer bij ons aanwezig zijn, na haar val enige tijd geleden 
waarbij zij beide ellebogen brak. Zij is heel blij dat Bert van Leeuwen aanwezig kan zijn om 

vanmiddag de quiz te presenteren. 
 

Bert van Leeuwen vertelt dat hij ook bekend is met de ziekte van Parkinson. Zijn vader, die 
een regelmatige bezoeker van onze Parkinsoncafé was, was parkinsonpatiënt. Helaas is hij in 
oktober jl. overleden. Zijn moeder is deze middag ook aanwezig. 

Bert legt uit hoe de quiz in zijn werk gaat: er zijn drie rondes. De eerste- en tweede ronde 
bestaat uit een aantal vragen, waarbij de aanwezigen met de uitgereikte groene en rode 

kaarten aan kunnen geven of het goed of niet goed is. Wie de vraag fout beantwoordt valt 
gelijk af. Wie in deze rondes een fout antwoord geeft valt af. 
In eerste- en tweede ronde blijft Henk van Eeden en Hans Brinkman over als finalisten. 

 
 

          
 



Vervolgens komt de derde ronde waarbij de alle aanwezigen hun antwoord op de 

multiplechoicevragen die getoond  worden, kunnen invullen op een formulier. Er is een zeer 

gevarieerd aanbod van – soms hilarische – vragen. Er wordt veel gelachen. 

 

In de pauze worden de formulieren door 

de jury gecontroleerd en dat levert nog 

een finalist op namelijk: Mirjam de Vries  

 

 

 

 

 

Deze 3 finalisten strijden in de eindronde 

om de felbegeerde PeeCafeTrofee! 

Al snel komt na een paar moeilijke vragen Hans Brinkman als overwinnaar uit de bus. Hij 

ontvangt uit handen van Bert van Leeuwen de PeeCafeTrofee en een doosje bonbons. 

 

Op de foto: Hans Brinkman met de geweldige 

beker met de grote oren �!! 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: o.a. Mirjam de vries en Henk van 

Eeden met de 2e en 3e prijs in de vorm van 

een kleine attentie 

 

 
 
 

 
 
 



Bert van Leeuwen wordt na afloop hartelijk bedankt voor zijn onnavolgbare leuke presentatie 
van de Quiz en krijgt van Jacques de Roos een bos bloemen een een flesje vloeibare 

gezelligheid (wijn). 
 

Ghislaine Painter vestigt aan het eind van de bijeenkomst de aandacht op een pas uitgeven 
boekje “reisgids Mantelzorg”.  
 

 
 
De Reisgids Mantelzorg helpt om snel en efficiënt de weg te vinden in de wereld van mantelzorg voor ouderen. Dat 
is hard nodig omdat mantelzorgers regelmatig verdwalen in het oerwoud van regels, instanties en emoties waarmee 
ze te maken krijgen.  
Op basis van routebeschrijvingen en kaartjes bepaalt de lezer eerst welke "mantelzorgroute' voor hem of haar 
relevant is. Want mantelzorg bij een gebroken arm kent andere prioriteiten dan bij dementie. Bij iedere route geeft 
de Reisgids tips om de juiste koers te bepalen. Met veel aandacht voor zaken die je nú kunt regelen om in een latere 
fase tijd en energie te besparen.  
Daarnaast behandelt de Reisgids de belangrijkste aandachtsgebieden voor mantelzorgers. Hoe ga je soepel om met 
je partner, ouder, familie en met zorgverleners? Wat regelen de verschillende zorgwetten? En wellicht het 
belangrijkste: hoe houd je het vol?  
Portretten van werk en drijfveren van betrokken zorgverleners completeren de Reisgids. 
We wensen je een voorspoedige reis! 
Lodewijk Schmit Jongbloed & Daphne Riksen 

 
De volgende bijeenkomst vindt plaats op DINSDAG 

19 februari  2019  
 
Het onderwerp zal dan zijn : LEA de robot rollator 


