Vragen aan bezoeker van de maand mei Parkinson Café Maastricht
1. Uw naam?
Hub Maas.
2. Hoe lang bent u bekend met Parkinson?
Sinds 2015.
3. Sinds wanneer bezoekt u het Café?
2016, de start van het café.
4. Wat vindt u van de sfeer?
De sfeer is goed.Ik kom hier graag en mijn vrouw ook.
5. Wat vindt u van de organisatie?
De organisatie is prima. Wij hadden geen uitnodiging
ontvangen van de Parkinson Vereniging , maar kregen toch nog een via Anja en
Anouscha een uitnodiging. Anders waren wij hier niet geweest.
6. Vindt u de informatie die u krijgt voldoende en duidelijk?
Jazeker, ook de spreekbeurten, alle spreekbeurten zijn goed, met zeer goede uitleg.
7. Graag uw mening over de opstelling van de tafels.
Ik vind het niet goed. Volgens de voorschriften van de brandweer moeten stoelen
die in een rij staan gekoppeld worden of ze moeten in restaurantopstelling worden
geplaatst. Ik was 38 jaar werkzaam bij de Regionale Brandweercentrale Zuid-Limburg.
Vandaar.
8. De lekkernijen (snoep, koekjes, fruithapjes, groentehapjes) graag een reactie hierover
Fruithapjes vind ik heerlijk. Eigenlijk is alles een verrassing.
9. De drankjes hoe is uw mening hierover ( bijv. de prijs, keuze etc. ).
Hoeveel kost het? 1 euro of 1,50? Ik vind het niet te duur.

10. Parkinson Café heeft al de nodige thema's en activiteiten behandeld en welk thema en/of activiteit
mist u?
Workshops, b.v. schilderen, koken, handwerken, kaarten, klaverjassen.
ik zelf werk mee aan presentaties van boekjes, routes de Groene Loper in Maastricht t.b.v.
rolstoel en scootmobiel
11 Welk liedje zou u willen zingen als u onder de douche staat?
iez báve ot bied Slavisch Byzantijns lied, ik heb vroeger de diepe 2e Bas
gezongen in een Slavisch Byzantijns mannenkoor “Cantus ex Corde (dit is
zingen met je hart) Mannenkoor” . Ik heb 15jaar in het koor gezongen, nu niet
meer, nu verricht ik alleen nog hand- en-spandiensten. Maar ik zing niet alleen onder de
douche, ik zing overal in huis.

12. Wat is uw lievelings eten en wie maakt het klaar en met wie eet u dat?
Mijn lievelings eten is Chinees- Indisch en ik eet samen met mijn vrouw of met
Familie en vrienden Wij zijn bijna 50 jaar getrouwd en ik kook de laatste 30 jaar bijna altijd.

13. Als u bij Maxima koffie kunt gaan drinken waar zou u dan met haar over willen praten?
Ik wil wel vragen hoe zij aan Koning Willem-Alexander komt.
Toen ze hem tegen kwam, wist ze dat hij prins was? Bij nee!!
Dan heeft die Willem mij wel “onder de duiven geschoten”

14. U wint een miljoen, Wat gaat u daarmee doen?
De Parkinsonvereniging iets geven . Mijn kinderen iets geven. Een huisje in Zeeland kopen.

