
Vragen aan bezoeker van de maand april Parkinson Café Maastricht. 
  
1.  Uw naam ?                                                                                                             
     Hub en Francis Jaminon 

2.  Hoe lang bent u bekend met Parkinson?  
      De diagnose voor Hub kwam in 2006.  
 
3.  Sinds wanneer bezoekt u het Café?  
     Dit is de 4e keer.   

4.  Wat vindt u van de sfeer? 
Prima. Toen wij de eerste keer hier waren, was de ontvangst door                                        
de gastvrouw prima. 
 

5.  Wat vindt u van de organisatie?  
     Goed. 
 
6.  Vindt u de informatie die u krijgt voldoende en duidelijk? 

Dat is afhankelijk van het onderwerp en de spreker en hoe die iets vertelt. 
 
7.  Graag uw mening over de opstelling van de tafels. 
    De opstelling is prima. Wij zitten bij voorkeur achteraan, zodat Hub even kan gaan staan tijdens de presentatie. 

8.  De lekkernijen (snoep, koekjes, fruithapjes, groentehapjes) graag een reactie hierover. 
     Het smaakt goed en oogt gezellig. 
 
 9.  De drankjes hoe is uw mening hierover ( bijv. de prijs, keuze etc. ). 
      De drank is goed verzorgd en niet duur. 

10. Parkinson Café heeft al de nodige thema's en activiteiten behandeld en welk thema en/of activiteit    
     mist u?   
      Het thema met Ad Nouws is heel goed. Er zijn al voldoende thema’s geweest. Die van de belasting was minder. 
      
11  Welk liedje zou u willen zingen als u onder de douche staat? 
       Hub: Ik ben niet zo’n zanger. Maar ik houd wel van “Wie sjoen us Limburg is” 
 
12.  Wat is uw lievelings eten en wie maakt het klaar en  met wie eet u dat? 
       Hub: ik vind bouillabaisse (vissoep) heerlijk. Bij voorkeur in een Frans restaurant en met ons tweeën. 
 
13. Als u bij Maxima koffie kunt gaan drinken waar zou u dan met haar over willen praten? 
       Hub: ik zou haar vragen hoe zij zich zo goed kan inleven in de Nederlandse mentaliteit. “ik vind haar erg goed.” 
 
14.  U wint een miljoen, Wat gaat u daarmee doen?  

Francis: Zowel de kinderen een bedrag geven als wat schenken aan goede doelen zoals Parkinsonfonds en 
Parkinsonvereniging. Over het resterende bedrag moeten we ons beraden. 

 


