
Vragen aan bezoeker van de maand november Parkinson Café Maastricht. 
  
1.  Uw naam?                                                                                                             
     Finy Bouwens 

2.  Hoe lang bent u bekend met Parkinson?  
     Ik kreeg 11 jaar geleden de eerste symptomen. 9 jaar terug is  
     de ziekte gediagnosticeerd.  
 
3.  Sinds wanneer bezoekt u het Café?  
     Circa 2 of 3 jaar terug.   

4.  Wat vindt u van de sfeer? 
     Ik vind het goed, gezellig. Vooral het lotgenoten contact.  
    Wij zetten ons in voor lotgenoten en vinden het belangrijk 
    om zelf de regie in handen te houden. Ook andere cafés hebben  
    wij hiervoor bezocht Er is een website:  
    www. zelfregietool.nl. 
 
5.  Wat vindt u van de organisatie?  
     Er zijn interessante en leuke onderwerpen.  
 
6.  Vindt u de informatie die u krijgt voldoende en duidelijk? 
     De informatie is duidelijk en voldoende. 
 
7.  Graag uw mening over de opstelling van de tafels. 
     De tafels staan goed. Eigenlijk staat alles goed. 

8.  De lekkernijen (snoep, koekjes, fruithapjes, groentehapjes) graag een reactie hierover. 
     Jullie doen er heel veel moeite voor, niets op aan te merken. 
 
 9.  De drankjes hoe is uw mening hierover (bijv. de prijs, keuze etc. ). 
      Over de prijzen mag niemand mopperen. 

10. Parkinson Café heeft al de nodige thema's en activiteiten behandeld en welk thema en/of activiteit    
     mist u?   
     Een thema over mensen met Parkinson die nog in “hun werk“ zitten. 
 
11. Welk liedje zou u willen zingen als u onder de douche staat? 
     “Leef” van André Hazes jr. 
   
12.  Wat is uw lievelings eten en wie maakt het klaar en met wie eet u dat? 
       Ik eet met mijn man. Het eten maken wij samen klaar. Witlofschotel met ei, kaas en aardappelen eten wij graag.  
 
13. Als u bij Maxima koffie kunt gaan drinken waar zou u dan met haar over willen praten? 
       Ik zou met haar graag over haar muziekproject praten.  
 
14.  U wint een miljoen, Wat gaat u daarmee doen? 
       Ik zou het niet weten. Ik hoop het nooit te winnen en als dat wel zo zou zijn dan geef ik het aan goede 
       doelen en aan de kinderen. Maar liever win ik niet. 

 


