
Nieuwsbrief MSVN Overijssel Noord 

 

Februari 2016:                                            

Uw bestuur wenst u een prachtig 2016 met zo min mogelijk MS 

gerelateerde klachten.                                                  

Wij hopen zoveel mogelijk leden te mogen begroeten bij de 

door ons georganiseerde bijeenkomsten in 2016. 

 

Voorjaarsbijeenkomst:                                  

Op zaterdag 2 april as. hopen we een voorjaarsbijeenkomst te 

organiseren, zoals hieronder beschreven.                             

Vorig jaar hebben Robert en ik (Anquelien) een workshop 

keukentafelgesprek/persoonlijk plan gevolgd. 

 

Het was een ontzettende leuke en goede dag, zeker ook door 

de trainster. Haar naam is Jessica Mc Lean. Zij verzorgt oa. voor 

Zorg verandert, diverse trainingen. Wij hebben haar benaderd 

en haar gevraagd of zij een korte workshop/training zou kunnen 

geven op onze bijeenkomst. 

Hier heeft zij positief op gereageerd en geheel kosteloos mag zij 



van Zorg Verandert met ons praten over hulpvragen/persoonlijk 

plan maken en vertelt zij over de veranderingen in de zorg. 

Wij zijn hier heel erg enthousiast over en hopen dat u/jullie dat 

ook worden. Wie weet wat zij in de toekomst nog voor onze 

regio kan betekenen. 

Verder willen we op deze dag een aantal workshops 

organiseren. Renate komt laten zien hoe je (bijna) professioneel 

kaarten kunt maken. Zij is hier erg bedreven in en ze kan u/jou 

ook spullen laten zien die het hobbyen leuker en makkelijker 

maken. 

Verder zal Bert er ook zijn en hij zal iets vertellen en laten zien 

over zijn hobby: natuurfotografie. Verder willen we uitleg geven 

over Facebook en onze pagina promoten. Maar ook zeker zal er 

ruimte zijn om met elkaar in gesprek te gaan. 

Heeft u of heb jij ook een leuke hobby en/of bezigheid 

(verzameling) die je ook wel wil delen met andere mensen? 

Neem dan contact op met Anquelien. We zouden het heel leuk 

vinden om een middagje met elkaar door te brengen met 

enthousiaste verhalen over diverse onderwerpen. We hopen op 

een hele fijne middag en dat we u en jou mogen begroeten. 

Hieronder de middag in het kort:  

Wanneer: Zaterdag 2 april 2016                                  

Waar: Maranathakerk, Burg. van der Grondenstraat 73, 7711HS  



Nieuwleusen                                                 

Programma: 13.30 uur ontvangst met koffie/thee                     

14.00 uur Jessica Mc Lean (zie boven)                                      

15.15 uur pauze met koffie/thee                            

15.45 uur workshops (zie boven)                                  

17.30 uur Uitgebreide broodmaaltijd (soep en kroket) 

18.30/19.00 uur einde Voorjaarsbijeenkomst              

Opgeven bij: Anquelien Visser                                   

E-mail: Anquelien@live.nl                                               

Telefoon: 038 3321450 of 06-12429265 

 

E-mail adres:                                          

Wij willen aan u vragen of u zoveel mogelijk uw meest recente 

e-mail adres aan ons door wil geven. Wij willen in de toekomst 

de nieuwsbrief digitaal versturen. Behalve dat dit 

kostenbesparend werkt, kunnen we de nieuwsbrief ook mooier 

en uitgebreider maken. Kunnen we op uw medewerking 

rekenen.                                                                  

U kunt uw e-mailadres met uw naam en adresgegevens 

doorgeven aan René Beije E-mail: r.beije@home.nl 

 

Thee-middag:                                       

Wanneer: Woensdag 1 juni 2016 om 13.30 uur                       

Waar: Nelly Kappen, Sichtermanmarke 31, 8016 MN Zwolle  



Deze middag is vrije inloop, u hoeft zich niet vantevoren op te 

geven. U kunt gezellig met andere MS’ers van gedachten 

wisselen over van alles en nog wat. 

 

Bestuursleden:                                         

Naast Nelly Kappen hebben we er nog twee bestuursleden bij 

gekregen. Dit zijn Anquelien Visser en René Beije. Wij zijn erg 

blij met deze versterking van het bestuur. In de volgende 

digitale nieuwsbrief zullen zij zich verder aan u voorstellen. 

 

Website:                                                    

De MSVN heeft een nieuwe website. Kijkt u op 

www.msvereniging.nl, daar kunt u de nieuwe website 

ontdekken. 

 

Facebook:                                         

Wij hebben onze eigen Facebook pagina. Het zou fijn zijn als u 

daar lid van wilt worden. Kijkt u op: 

https://www.facebook.com/groups/1496932240518723/ 

 

 



Wij hopen vele leden te mogen verwelkomen op onze 

voorjaarsbijeenkomst en op de theemiddag. U kunt dan gelijk 

kennis maken met onze nieuwe bestuursleden. 

Groeten van uw bestuur:  

Voorzitter: Robert Smit                                      

E-mail: rwasmit@gmail.com                                      

Telefoon: 085 7843252 

Penningmeester: Frits de Munnik                                  

E-mail: munnikf@home.nl                                     

Telefoon: 038 3314916 

Nieuwsbrief/Website: Nelly Kappen                                      

E-mail: nellykappen@zonnet.nl                              

Telefoon: 038 7503855 

Nieuwsbrief/Website: Anquelien Visser                         

E-mail: Anquelien@live.nl                                  

Telefoon: 038 3321450 

Ledenadministratie: René Beije                                  

E-mail: r.beije@home.nl                                 

Telefoon: 0572 355982 

Secretaresse/Notuliste: Janna Berghorst                               

E-mail: jannaberghorst@ziggo.nl                          

Telefoon: 038 4551780 



 

 

 


