
Vragen aan bezoeker van de maand maart Parkinson Café Maastricht 

 

1. Uw naam? 

Henk van Wel. 

2. Hoe lang bent u bekend met Parkinson?  

4 jaar. 

3. Sinds wanneer bezoekt u het Café? 

Meteen nadat twee jaar terug de diagnose werd 

vastgesteld. 

4. Wat vindt u van de sfeer? 

Gezellig, leerzaam, goed verzorgd, aangenaam. 

5. Wat vindt u van de organisatie? 

Prima. 

6. Vindt u de informatie die u krijgt voldoende en duidelijk? 

Ik kan moeilijk beoordelen of het duidelijk of voldoende is. 

7. Graag uw mening over de opstelling van de tafels. 

Soms is er ruimte genoeg en soms heel vol. Dan zijn er te weinig tafels en mensen 

moeten staan. 

8. De lekkernijen (snoep, koekjes, fruithapjes, groentehapjes) graag een reactie 

hierover.  

Volhouden! 

9. De drankjes hoe is uw mening hierover ( bijv. de prijs, keuze etc. ).  

Een lekker kopje koffie voor weinig geld. 

10. Parkinson Café heeft al de nodige thema's en activiteiten behandeld en welk thema 

en/of activiteit mist u?                                                                                                                                                 

Jullie hebben een heel scala aan thema’s en activiteiten gehad. Dat is voldoende. Ik 

zou niet weten welke ik erbij zou willen hebben. 

11. Welk liedje zou u willen zingen als u onder de douche staat? 

Ik zou wel een stukje uit de opera willen zingen. Ik houd van galmen. 

12. Wat is uw lievelings eten en wie maakt het klaar en met wie eet u dat? 

Ik houd van vis. Vooral schelvis met spinazie-boursin. Mijn echtgenote is de kok en 

eet samen met haar. 

13. Als u bij Maxima koffie kunt gaan drinken waar zou u dan met haar over willen 

praten? 

Gelukkig komt het nooit voor. Ik heb er ook nooit over nagedacht. Ik ben tevreden 

en hoef niet zoveel. 

14. U wint een miljoen, Wat gaat u daarmee doen? 

Ik heb niet zo’n hoge behoeftes. Geld zou ik wel aan arme mensen willen geven. 

 

 


