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Voorwoord van de (nieuwe) voorzitter
Zoals u wellicht weet moest Hans Brandsma stoppen als voorzitter van onze regio. Toen
mij persoonlijk gevraagd werd of het iets voor mij zou zijn, moest ik daar wel even over
nadenken. Kon dat wel naast mijn overige werkzaamheden en functies? Zou er een klik
zijn met de mensen in het regiobestuur en wat hield het eigenlijk in? Vragen die na een
korte bedenktijd met ja beantwoord werden. Dat betekent dat ik sinds begin januari het
stokje van Hans heb overgenomen.

Wie is Ruud van den Bosch? Even voorstellen maar. Ik ben geboren in Amsterdam in
1954. Echtgenoot van Tranquilla, vader van twee jongens, onderwijsman, zeiler,
kunstenaar en na vele jaren als schooldirecteur, nu werkzaam als interimmanager in het
voortgezet onderwijs.

Ruud van den Bosch
coördinator MSVN
afdeling Fryslân

Bekendheid met MS heb ik via mijn vrouw Tranquilla, zij heeft MS. Toen ik haar leerde
kennen, alweer 20 jaar geleden, heb ik mij door veel te lezen en via het discussiëren
op patiëntenfora wegwijs gemaakt met wat MS is. Door mij in te zetten voor onze regio
hoop ik een steentje te kunnen bijdragen aan het leven met MS, het ondersteunen van
onze leden, bekendheid vergroten van de vereniging en wat MS nu eigenlijk is en het
stroomlijnen van alle instanties rondom MS. Om de vereniging te leren kennen zal ik de
komende tijd alle contactgroepen bezoeken.
Wanneer dit blad bij u op de mat valt, hebben we het eerste grote evenement alweer achter
de rug. Een fantastisch gebeuren in de Harmonie te Leeuwarden. Georganiseerd door
de Lions club Leeuwarden i.s.m. het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Een prachtige
uitvoering, een gezellige afterparty en een geweldig resultaat voor onze vereniging. We
kregen een cheque ter waarde van €10.000,- uitgereikt. De stichting vrienden van de MS
Regio Fryslân beheert de gelden. Tijdens de komende regio bestuursvergadering gaan
we kijken hoe we deze opbrengst zo effectief mogelijk voor onze leden kunnen inzetten.
Als ik dit schrijf is de ‘lente’ alweer achter de rug :-) en sluit februari af met storm in herfst
sfeer. Ik wens alle leden echter een heel mooi voorjaar met mooi zacht weer, niet te
warm, niet te koud, zodat we zo veel mogelijk van ons mooie Friesland kunnen genieten.
Ruud
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Voorlichting over MS
Terugblik Benefietconcert Harmonie
Scootmobiel- en rolstoelsponsortocht
Tips voor een goed gesprek
Geinterviewd: Johannes Elzinga
Column Lisette: #genieten
Ditten & Datten
Agenda

Van de secretaris
Als ik dit aan het schrijven ben ligt het benefietconcert op 9 februari
weer achter ons. Een geweldige avond met een pracht orkest en een
mooie opbrengst. Dat allemaal dankzij het Orkest van de Koninklijke
Luchtmacht en de Lions Leeuwarden die de organisatie op zich hebben
genomen. Met deze opbrengst kunnen we in ieder geval weer een
tijdje onze activiteiten in Friesland blijven uitvoeren.

We hebben tijdens onze vergadering eind

een behoefte te voorzien. Wel krijgen mensen met een

november bezoek gehad van de landelijke

nieuwe MS-diagnose via de MS-verpleegkundigen onze

directeur van de MSVN, Chris Schouten en

Nieuwsbrief. Bij een stand langslopen is misschien ook

de voorzitter van het landelijk bestuur, Jan van

nog wel te confronterend als je de diagnose nog maar

Amstel. Ook hier werd duidelijk gemeld dat we

net hebt.

zelf op zoek moeten naar geldbronnen. Verder
hebben we het met hen gehad over wat wij als

De jaarlijkse thema-avonden voor mensen met een recente

regio uitvoeren en waar landelijk mee bezig is.

diagnose, gaat dit jaar direct vlak na de zomervakantie

We kregen in ieder geval weer het compliment

plaatsvinden. Doordat we afgelopen september een extra

dat we als Regio Friesland erg actief bezig zijn.

serie hebben gehad schuiven we die van het voorjaar
door. De bijeenkomsten zullen door Ellen Douma en

In december zijn we ook eindelijk geslaagd

mijzelf geleidt worden.

in onze zoektocht naar een nieuwe voorzitter.
Jammer dat we in deze functie afscheid nemen

De sponsorwerkgroep onder de bezielende leiding

van Hans Brandsma maar we hebben het volle

van Hanneke Kool is op dit moment druk bezig met de

vertrouwen in onze nieuwe voorzitter Ruud van

organisatie van de Sponsor-Scootmobieltocht op 20 mei.

den Bosch. Ook de werkgroepen sponsoring en

De uitnodiging staat ook in dit blad. Daarnaast wordt

redactie hebben versterking gekregen van zowel

op dit moment hard gewerkt aan de statiegelddoosjes.

Tranquilla van den Bosch als Wilma Miedema.

Ervaring bij de contactgroep Franeker leert dat je hiermee

Hier zijn we erg blij mee.

veel geld kunt binnenhalen.

Verderop in dit blad staat de uitnodiging

Hanneke Kool is tevens namens de landelijke vereniging

voor de voorjaarsbijeenkomst. Zaterdag 13

voorlichter voor de regio Friesland geworden. Ze schrijft

mei in de Kurioskerk in Leeuwarden. Nieuwe

hier zelf een stukje over in dit blad.

ontwikkelingen rondom de behandeling MS
staan volop in de aandacht. Meld je aan. Tijdens

Verder hoop ik dat het snel weer wat warmer wordt. Als ik

deze bijeenkomst nemen we ook afscheid van

nu naar buiten kijk schijnt de zon wel maar het was heel

Hans als voorzitter en kunnen jullie kennismaken

koud tijdens het eerste rondje om half negen met mijn

met Ruud.

hond. En gisteren sneeuwde het nog in grote delen van
het land. Wel mooi maar laat het voorjaar maar komen.

We hebben besloten de stand in de poli van
het MCL niet te continueren. Het blijkt niet in

Margreet Snijder
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Belastingaangifte 2016
Het komt er binnenkort weer aan, onze ‘geliefde’ hobby:
de belastingaangifte. Als chronisch zieke krijgen we te maken
met veel terugkerende kosten, sommige daarvan zijn aftrekbaar,
tenminste als u boven de drempel komt, hetgeen afhankelijk is van
de hoogte van uw inkomen.
Voorbereiding:
Zorg dat u een DigiD heeft. De digitale inlogcode is aan te vragen bij www.digid.nl. Het is echt eenvoudig
wanneer u er een beetje gewend mee bent. Er wordt steeds meer geregeld met DigiD (ook voor de lokale
overheidsdiensten) dus aarzel niet om er een aan te vragen. Houd de eigen administratie bij de hand. De
belastingdienst heeft al een aantal bij hen bekende gegevens ingevuld, kijk deze rustig na en controleer of
het klopt. U kunt het eventueel nog aanpassen. U komt vanzelf op het onderdeel uitgaven, vink dan het kopje
‘zorgkosten’ aan (en eventuele andere aftrekposten) en klik op ‘akkoord’. Er zijn natuurlijk spelregels voor de
aftrek, dit is ook terug te vinden op dezelfde site, u kunt ook op het ? Symbooltje klikken voor nader uitleg.
Uit ervaring weten we dat MS-patiënten en andere chronisch zieken veel terugkerende kosten hebben.
Een aantal kosten zijn geschrapt helaas maar er blijven een aantal kosten aftrekbaar zoals:
• Geneeskundige hulp zonder indicatie. Uitgaven voor medische en paramedische zorg.
• Reiskosten ziekenbezoek (voormalig) huisgenoot. Denk aan openbaar vervoer of taxi, of gemaakte
autokosten tegen € 0,19/km.
In oktober zat ik bij Iny Zantman (72 jaar) op de thee. Zij had mij nieuwsgierig gemaakt toen ze mij meldde dat
• Medicijnen op doktersvoorschrift, tenzij de verzekering al heeft vergoed.
zij
wietplantenzoals
verbouwt
en hierenCBD/THC-olie
van en
maakt.
Haar manaan
heeftdealauto,
jarenfiets
MSof
enander
heeft ‘s nacht
• zelf
Hulpmiddelen
steunzolen
elastische kousen
aanpassingen
veelvervoermiddel
last van stijfheid
waardoor
hij zich
niet
zelf
kan omdraaien. Hij had ook veel spasmen waardoor hij Iny
(mits
niet vergoed
door
een
instantie).
somsKrukken
bijna het
uitschopte.
Al met ale.d.
hadden
ze beiden
een slechte nachtrust.
•
en bed
rollators,
scootmobielen
zijn niet
meer aftrekbaar.

Van zaadje tot CBD/THC-wietolie

•
•

•
•
•

Dieetkosten op voorschrift van dokter of diëtist (zie tabel belastingdienst)
Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Standaard €300 als u die aannemelijk kunt maken.
Voor hoger aantoonbare uitgaven boven de €600 mag € 750 afgetrokken worden. Deze moeten wel
aantoonbaar zijn!
Extra gezinshulp. Het gaat hierbij om particuliere huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning,
zonder indicatie of naast een indicatie als die niet toereikend was.
Extra energiekosten voor de het opladen van diverse hulpmiddelen.
Eventueel nog afschrijving van rolstoel/scootmobiel of woningaanpassing uitgaven van vóór 2014.

Voor hen die geen tijd of zin hebben het zelf in te vullen zijn er (gratis) instanties die helpen bij het invullen.
Denk aan de vakbonden en ouderenbonden. Zelfs bij de belastingdienst kunt u hulp vragen maar dan moet
u naar een belastingkantoor toe en natuurlijk een afspraak maken. Ook zijn er vele adviseurs te vinden die
u (tegen betaling) kunnen helpen. Het is goed zelf te doen als u de basisvoorwaarden schept. (DigiD, eigen
administratie, rekeningen en bonnetjes, e.d.) neem de tijd, blijft rustig, bewaar het document tussentijds en als
u er even vanaf gaat om wat te drinken. De aangifte moet (ook) dit jaar vóór 1 mei binnen zijn.
Voor meer (online) informatie zie: www.meerkosten.nl en www.belastingdienst.nl
Samenvatting van tekst Ieder(in)
TvdB
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Autoaanpassingen en het grijze kenteken
Als mindervalide kan het zijn dat je hulpmiddelen moet gaan gebruiken die moeilijk of niet mee te nemen
zijn in een personenauto, denk hierbij aan een rolstoel of scootmobiel. Vaak ben je dan aangewezen op
een bestelwagen. Deze bestelwagen is soms wat duurder in de aanschaf en moet ook nog aangepast
worden aan de wensen en beperkingen. Wil je nog zelf rijden maar lukt dat met de benen niet meer
dan kan gas- en rembediening aan het stuur de oplossing zijn. Er zijn wat meerkosten maar er zijn ook
belastingvoordelen. En sommige gemeenten willen nog meebetalen aan de aanpassing. Informeer van
tevoren bij je eigen gemeente.

Een aangepaste bestelbus voor mindervaliden komt op een grijskenteken, te herkennen aan de eerste
letter een B of een V. Mindervaliden hebben recht op een aantal aparte financiële voordelen. Je hoeft geen
bpm-belasting te betalen als je een auto koopt (ca. 35% over de netto catalogusprijs) en je betaalt een stuk
minder wegenbelasting. Dit geldt met name voor (aangepaste) bestelauto’s. Voor mindervalide personen
geldt dat je moet beschikken over een niet-inklapbare rolstoel of scootmobiel en je moet kunnen aantonen
dat je ook daadwerkelijk een aangepaste auto nodig hebt. De auto mag uitsluitend gebruikt worden t.b.v.
het gezin van de mindervalide persoon. Je kunt gebruik maken van deze regels rond het grijze kenteken
door een verzoek in te dienen bij de belastingdienst. Teruggaaf bpm en verlaging wegenbelasting moeten
apart aangevraagd worden maar het is zeker de moeite waard. Meer informatie is te vinden op de site
van de belastingdienst.
In het noorden van Nederland hebben we een jong bedrijf die alle vormen van
autoaanpassingen kan realiseren. Het bedrijf staat in Leek en wordt geleid door Lammert
van der Veen. Lammert is een enthousiaste, jong ogende man met reeds 14 jaar ervaring
in het vak. Vorig jaar is hij z’n eigen bedrijf begonnen. Hij vertelt enthousiast over de
mogelijkheden van aanpassingen die zijn bedrijf kan bieden. Enkele voorbeelden zijn:
• Allerlei aanpassingen om gas te geven of om te remmen als het met de benen niet
meer lukt, ook bij verzwakte armkracht.
• Autostoelen die draaien en zakken kunnen (hulp bij het in- en uitstappen).
• Oprijplaten, Rolstoelliften en Scootmobielliften.
• Dakkoffers voor het opbergen van een opvouwbare rolstoel.
• Zelfrijdend met rolstoel achter het stuur.
• Eigenlijk alle aanpassingen die nodig en mogelijk zijn.
Verder heeft hij complete rolstoelbussen staan die al aangepast zijn voor mindervalide
vervoer.
Uiteraard kan hij ook alle individuele aanpassingen doen die een klant maar wenst.
Hij houdt met het ombouwen rekening met de aantekeningen van het CBR en de auto
wordt daarna gekeurd door de RDW. Het moet uiteraard verantwoord zijn om de auto
te blijven rijden. Hij wil graag adviseren over wat de mogelijkheden zijn maar ook over
de financiële voordelen die je kan hebben door het rijden in een aangepaste auto.
De prijzen zijn over het algemeen schappelijker dan wanneer je naar een groot landelijk
bedrijf gaat.
Hij kan nog met een aantrekkelijk uurloon werken. Lammert adverteert al jaren, eerst
vanuit z’n vorige werkgever en nu vanuit z’n eigen bedrijf, in ons blad. Het is zeker de
moeite waard om door hem een offerte te laten maken. Voor meer informatie, zie de
advertentie achterop dit blad van AANN in Leek.
HK
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Het bestuur van de MSVN Friesland nodigt u uit voor de

Voorjaarsbijeenkomst
die wordt gehouden op

zaterdag 13 mei 2017
Plaats:
Kurioskerk
		Julianalaan 38
		8932AA Leeuwarden
		
Tel: 058-216 09 08 (b.g.g. 06-12 33 94 01)
		Onderwerp:
		
		

Nieuwe ontwikkelingen t.a.v. de behandeling van MS door
Dr. D.J. Heersema, MS Neuroloog in het UMCG

			Visie op stamceltherapie door: Jan van Amstel,
			
Voorzitter van het landelijk bestuur van de MSVN
Programma:
10.30 – 11.00 uur		
11.00 – 11.15 uur		
11.15 – 12.15 uur		
				
12.15 – 12.45 uur		
				
12.45 – 13.30 uur		

Ontvangst met koffie/thee en cake
Welkom door Ruud van den Bosch, Voorzitter MSVN Friesland
Presentatie door Dr. D.J. Heersema, MS neuroloog UMCG,
inclusief gelegenheid tot het stellen van vragen
Presentatie door Jan van Amstel, voorzitter MSVN,
inclusief gelegenheid tot het stellen van vragen
Afsluiting en gezamenlijke lunch.

Voor deze bijeenkomst, inclusief de lunch, wordt een eigen bijdrage van € 5.- per persoon gevraagd.
Aanmelden kan voor 8 mei 2017 bij: Margreet Snijder
Telefoon 0612339401 Email: friesland@msvereniging.nl
Bij opgave vermelden of u een dieet heeft en/of u hulp nodig heeft. Na aanmelding via mail ontvangt
u een bevestiging.

De eenzaamheid
van een schub
Na een paar dagen wikken en wegen – weet ik genoeg – wanneer ik continue met één oog dicht
loop. Een oogzenuwontsteking is de conclusie. Aangezien ik nog nooit een oogzenuwontsteking
heb gehad zonder schub, ben ik bang voor wat er nog gaat komen. Aarzelend neem ik contact
op met het UMCG en mijn neuroloog stelt - na een aantal vragen-vast dat ik een schub heb met
een oogzenuwontsteking.
Tevens geeft zij mij een keuze. Wel of geen Methylprednisolon kuur. De twijfel slaat toe. Bij
mij heeft de kuur altijd het effect dat de uitbreiding van klachten stopt en ergere restschade
wordt voorkomen. Wat voor mij een hele grote pré is om te kiezen voor een kuur. Anderzijds
is de kuur zelf – en dan met name de bijwerkingen hiervan – geen pretje. Spierpijn, niet
slapen, opgejaagd zijn en een paar weken uit je doen waardoor je niet aan herstel toekomt.
Daarnaast geeft de neuroloog aan dat mijn schubs door de Tysabri ook
milder kunnen verlopen.
Al deze keuzes werken verlammend en ik weet niet
wat te beslissen. En ineens komt het gevoel naar
voren. Eenzaamheid. Het gevoel dat je er alleen
voor staat. Of je nu een lieve partner hebt of niet ik
voel me verschrikkelijk eenzaam. De keuze wordt
gemaakt. We wachten het een weekend af en als
de klachten verergeren krijg ik een infuus.
De komende dagen verblijf ik op de bank. Mijn
dochter is bij haar vader dus dat komt nu wel erg
goed uit. Het betekent ook dat ik overdag alleen ben.
Ondanks dat het alleen zijn prettig is omdat zoveel
drukte aan mijn hoofd nu niet lukt; komt het gevoel weer
terug. De eenzaamheid. Het alleen zijn met je angst dat de
klachten erger worden. Het afwachten wat er straks gaat uitvallen. Het jezelf
afvragen of deze medicatie wel voldoende werkt. De anderen werkten immers ook niet. Zou
mijn progressie doorzetten en gaat het nu bergafwaarts. Het zijn te veel gevoelens voor mij
alleen.
Tijdens mijn schubs ben ik, in tegenstelling tot het “normale”, geen heel erg optimistisch persoon
omdat ik mij zo alleen voel. Er is simpelweg niemand waar ik mijn gevoel bij kwijt kan. Waar
ik anders zo opgewekt en positief ben, kan ik dat de komende 2 weken waarschijnlijk niet
opbrengen. Het begint een soort routine te worden. Gelukkig weet ik ook dat deze schub
eindigt en dat ik dan weer kan gaan beginnen met opbouwen wat ik deze keer verloren
heb. Spierkracht, conditie, motoriek, vertrouwen etc. Dat ik mij niet meer eenzaam maar juist
gesteund voel door mijn lief, maar nu niet.
Femke Verhoef
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MS en seksualiteit
Mintsje Tanis-Nauta, arts-seksuoloog NVVS
Poli 17 - MCL Leeuwarden

Sinds 1 april 2001 heeft het Medisch Centrum Leeuwarden een polikliniek medische seksuologie
Deze poli is opgericht door een van de toenmalige gynaecologen die merkte dat er veel vrouwen met de
klacht “pijn bij het vrijen” op zijn spreekuur kwamen. Maar niet alleen vrouwen met gynaecologische
aandoeningen hadden problemen met seks. Vooral ook mensen met een chronische ziekte, na
een operatie in de buik, na kankerbehandeling of bepaald medicijngebruik meldden klachten van
verandering van de seksualiteit. Helaas is dat “melden” te sterk uitgedrukt: het liefst beginnen patiënten
niet zelf over een seksueel probleem; veel liever hebben ze dat de dokter of de verpleegkundige er
actief naar vraagt.
Zo ook de MS-verpleegkundigen in ons ziekenhuis, zij zagen dat MS patiënten vaak verstoring
ervaren van hun seksualiteit (50 % van de vrouwen en 80% van de mannen krijgen te maken met
veranderingen op het gebied van de seksualiteit) door hier actief naar te vragen. De intimiteit tussen
twee mensen kan door het seksuele disfunctioneren verstoord raken waardoor er onvrede ontstaat en
vaak ook verdriet.
Welke problemen kunnen zich voordoen? De folder “MS en seksualiteit” geeft hier een overzicht
van. De lichamelijke waarneming van (erotische) prikkels kan verstoord worden of zelfs als pijnlijk
worden ervaren. De zenuwbanen van de vagina kunnen verstoord raken, waardoor bij de vrouw
opwinding en orgasme moeilijker worden of helemaal weggaan. Hierdoor wordt de vagina droger
en gaat vrijen pijn doen. Bij mannen kunnen erectieproblemen ontstaan door een ontsteking van de
zenuwbanen. De penis is dan te slap om gemeenschap te hebben. Ook kan de zaadlozing moeilijker
worden of helemaal wegblijven. Daarnaast hebben de klachten die bij MS horen ook gevolgen voor
de seksualiteit: vermoeidheid, geen zin om zin te maken, pijn, spasmen, incontinentie of het feit dat
je jezelf door de MS niet meer zo goed kunt verzorgen. Ook medicijngebruik kan invloed hebben op
de zin in vrijen of andere eerdergenoemde seksuele problemen tot gevolg hebben. Bij ziekte kan je
zelfbeeld veranderen, je kijk op jezelf en je leefwereld, het feit dat je MS hebt… allemaal factoren
die verstorend werken. De relatie met de partner verandert als je ziek bent en je partner je verzorger
wordt….
Wat kan de seksuoloog doen? Ik werk sinds 2001 als arts-seksuoloog (NVVS geregistreerd) in het
MCL en heb tientallen MS-patiënten en partners behandeld. Ik help mensen om de intimiteit weer terug
te vinden, om los te komen van presteren, weer meer te genieten van elkaar. Dat doen mensen door in
kleine stapjes, thuis in de eigen vertrouwde omgeving weer tijd en aandacht aan elkaar te besteden
zonder iets te moeten. Beter over de dingen praten samen, weer leren ontdekken wat wel fijn voelt
bij aanraken. Als het ware opnieuw in kleine stapjes een nieuw patroon van intimiteit en seksualiteit
aanleren wat past bij de situatie. Soms kan daarbij het gebruik van een hulpmiddel/vibrator plezier
verhogend zijn of het gebruik van een zgn. penisring om de erectie steviger te maken. Maar vooral
stimuleer ik mensen om hun intimiteit weer vorm te geven. Na 4 gesprekken zijn mijn patiënten/
cliënten in veel gevallen heel tevreden over de nieuwe situatie.
U kunt de uitgebreide folder “MS en seksualiteit“ op internet vinden
https://goo.gl/ibauXk of bestellen op 010-5919839.
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Voorlichting over MS
In Friesland heeft men een eigen MS Voorlichter die graag op verzoek een voorlichting op maat wil
geven. Voorlichting kan geboden worden aan scholen, instellingen maar ook aan bedrijven. Met name
aan bedrijven is een nieuw element. Heb jij bijvoorbeeld MS gekregen maar wil je nog proberen zolang
mogelijk aan het werk te blijven? Vind je het moeilijk om op je werk uit te leggen wat MS voor jou betekent
en hoe je collega’s daar een beetje rekening mee kunnen houden? Schakel dan in een overleg met je
werkgever een voorlichter in. Deze kan geheel op maat een voorlichting geven over MS. Ook binnen de
familiekring kan het soms moeilijk zijn om het uit te leggen en is het soms makkelijker om dit door een
ander te laten doen. Ook daarvoor mag je een voorlichter inschakelen.
Er zijn een aantal onderwerpen al uitgewerkt in een presentatie maar er kan altijd een onderwerp
op maat gemaakt worden. De onderwerpen kunnen bijvoorbeeld
zijn: Wat is MS, MS en vervoer, ogen en zicht, denken en voelen,
vermoeidheid, seksualiteit, medicatie en hulpmiddelen. Een combinatie
van onderwerpen is altijd mogelijk. Op verzoek kan er een volledig
aangepast verhaal verteld worden.
Ter ondersteuning van de presentatie hebben wij binnenkort een MS
Toolkit. Hiermee kunnen wij anderen laten ervaren wat het is om
bepaalde klachten van MS te hebben. De voorlichting wordt zonder
kosten aangeboden. Wij verwachten wel dat de reiskosten van de
voorlichter vergoed worden. Heb je nog vragen over de voorlichting,
bel dan met Hanneke Kool 058 2894656 of mail voor een aanvraag
naar friesland@msvereniging.nl
HK

Grandioze opbrengst Benefietconcert in de Harmonie 9 februari

Op 9 februari gaf het Koninklijk Luchtmacht Orkest een Benefietconcert in de Harmonie in Leeuwarden.
De opbrengst van de avond was voor de Vrienden van MSVN-Fryslân. Dus het bedrag komt uiteindelijk
geheel ten goede van de MSVN in Friesland. De organisatie van de avond lag in handen van de Lions
Ljouwert 80.
Het werd een spetterende show met alle luchtvaart elementen die je je maar kunt voorstellen. Van ruimtereis,
maanlanding, André Kuipers tot intergalactische contacten. De show had als naam “Space”, een Orchestral
Experience. De show is enthousiast ontvangen door de ruim 600 bezoekers van de Harmonie. Boven
verwachting was het totale optreden. Men kon zich er soms van tevoren niet echt een voorstelling van
maken maar het geheel was het bezoek dubbel en dwars waard.
Muziek en zang uit het repertoire van Michael Jackson, David Bowie en Stevie Wonder ontbraken niet
in het programma. Als afsluiter van de avond bood Lions Ljouwert 80 een cheque aan, aan de stichting
vrienden van MSVN-Fryslân van € 10.000,-. Deze cheque is in grote dank ontvangen zowel door de
voorzitter van de Stichting; Anneke Brandsma als door de plaatsvervangend voorzitter van de MSVNFriesland, Hanneke Kool.
Onze dank gaat uit naar het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht die dit geheel belangeloos voor ons
gedaan heeft. Naar de Lions die de gehele organisatie op zich hebben genomen. Naar Krijn en Marleen
die geheel belangeloos de afterparty op zich genomen hebben en naar alle sponsoren en bezoekers die
voor dit fantastische bedrag gezorgd hebben. Op de volgende bladzijde is een compilatie van enige
foto’s van die avond. De hele avond was een cadeautje.
HK
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Wereld MS Dag
In het kader van deze dag organiseert de afdeling Friesland een:

Sponsor Scootmobiel- en Rolstoeltocht
Wanneer?

Zaterdag 20 mei
Start:
Restaurant De Grote Wielen
Bûtlan 1
8926 XH Leeuwarden
0511 432046

Tijdstip van start: 11.00- 11.30 uur
De Kleine Wielentocht is ca. 5 km.
De Trynwâlden tocht is max. 25 km.
Vervoer naar Restaurant De Grote Wielen en rijden van de tocht is voor eigen verantwoordelijkheid.
Aanwezig: Verpleegkundige zorg en een bezemwagen.
Het doel van deze tocht is om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor het landelijk bureau in het
kader van Wereld MS Dag (31 mei). Wij vragen zoveel mogelijk MS-patiënten om hieraan deel
te nemen en zich te laten sponsoren door familie, vrienden, bedrijven en wie je nog maar meer
kan bedenken. Sponsorformulieren zijn via de mail op te vragen. Aanmelden via het secretariaat:
friesland@msvereniging.nl
Familie en vrienden die mee willen fietsen zijn welkom. Voor T-shirts en tasjes wordt gezorgd.
Bij de start van de tocht, onderweg en aan de finish (Restaurant De Grote Wielen) is er voldoende
gelegenheid om naar het toilet te gaan en iets te nuttigen. Aan het einde van de tocht is er een
mogelijkheid om gezamenlijk te lunchen. Lunch en consumpties zijn voor eigen rekening.
Wil je alleen van de lunch gebruik maken dan is dat ook mogelijk. We rekenen op een hele grote
opkomst om ons sponsorbedrag boven dat van andere provincies uit te laten stijgen. En alleen
komen voor de gezelligheid of om aan te moedigen is natuurlijk ook prima.

Klachten over het verstrekken en onderhouden van hulpmiddelen

Het heeft mij verbaasd om 18 februari in de Leeuwarder Courant te lezen dat de gemeente Leeuwarden
weinig klachten over Welzorg heeft ontvangen. In datzelfde bericht lees ik dat elders in het land
gemeentes het contract met Welzorg hebben opgezegd vanwege de vele klachten. Zelf heb ik ooit
een klacht ingediend maar ik ben bang dat deze is blijven hangen bij de klachtenbemiddelaar.

Ik ben al 8 maanden bezig om een storing in mijn scootmobiel op te lossen. Op dit moment staat
hij eindelijk bij de importeur die er verder naar zal kijken. Nu is het niet alleen de storing maar ook
de wijze waarop ik behandeld ben, waar ik klachten over heb. In dit kader is het te veel om op te
noemen maar er volgt een lange brief naar de verantwoordelijke wethouder. De bemiddeling van de
klachtenbemiddelaar heb ik deze keer afgehouden omdat het niets oplost en de klacht weer niet de
verantwoordelijke wethouder bereikt.
Om mij heen hoor ik velen over hetzelfde bedrijf klagen. Klagen naar elkaar helpt niet. Willen jullie
dat er iets gebeurt dan zal je je klacht op schrift moeten zetten en bij de gemeente moeten indienen.
Als het duidelijk wordt bij je gemeente dat er veel klachten zijn over dit bedrijf kunnen ook zij er iets
mee doen. Dat betekent; eisen stellen aan het bedrijf en als ze deze niet nakomen kan het contract
opgezegd worden. Hopelijk krijgen we dan een bedrijf die betere service verleent.
Hanneke Kool

Tips voor een goed gesprek met je zorgverlener
Drie goede vragen
1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
3. Wat betekent dat voor mijn situatie?
Overige tips:
• Bereid het gesprek goed voor: maak een vragenlijst met in ieder geval de drie goede vragen,
en bedenk welke concrete problemen spelen.
• Stuur bij jaarlijkse controles de vragen eventueel van tevoren naar de zorgverlener.
• Geef het van tevoren aan als er tijdens het gesprek communicatiehulpmiddelen,
zoals een spraakcomputer nodig zijn.
• Neem iemand mee want twee horen meer dan een.
• Stel alle vragen en vraag door om meer uitleg te krijgen.
• Vraag de hulpverlener van tevoren of hij er bezwaar tegen heeft dat het gesprek of de
samenvatting ervan wordt opgenomen, bijvoorbeeld met een telefoon.
• Maak een kort verslag van het bezoek en gebruik dat bij de voorbereiding van
een volgende afspraak.
• Vraag bedenktijd voor beslissingen over een behandeling.
(overgenomen uit het magazine van de VSN)
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Johannes Elzinga
Een heldere en derhalve koude winterse dag in februari, de verwarming een standje hoger en de rit naar
Elfstedenstad Franeker begint. Nee, jammer genoeg niet om de schaatsers van de tocht der tochten daar te
zien passeren, want daar is het helaas niet lang koud genoeg voor, maar wel voor een interessant interview met
Johannes Elzinga. Johannes en zijn vrouw Frieda hebben een tocht gelopen, een lange bijzondere wandeling,
welke Johannes in boekvorm heeft gegoten. Om hier meer over te leren parkeer ik pandari tegenover een
prachtig pand in de kern van Franeker en bel aan bij huize Ceres.--Het volgende van de in het Fries rap
vertellende Johannes is geschreven in de Nederlands taal, daar schrijfster dezes het Friese schrift (helaas) niet
machtig is. --

Een klein voorstellingsrondje...
Ik ben Johannes Elzinga, 66 jaar, al wordt er binnenkort een jaar bij opgeteld. Ik ben geboren in
Witmarsum en op de klei daar ook opgegroeid. Na de ULO was ik voorbestemd voor de kweekschool,
maar dat wilde ik niet en ik ben naar de HBS gegaan. Daarna in Groningen chemie gestudeerd, een
promotieplek gekregen en 4 jaar onderzoek gedaan en in 1980 gepromoveerd. Daarna wilde ik naar
Amerika, Boston, en heb daar van `80-`82 gewerkt bij een Joodse universiteit. Terug in Nederland
kon ik aan het werk bij Akzo Nobel in Deventer en ben daar 25 jaar gebleven tot ik 10 jaar geleden
kon stoppen. Vijf jaar later, nadat ook Frieda gestopt was met werken, zijn we teruggekeerd naar
onze roots in Friesland en we wonen nu al weer 6 jaar op dit fraaie plekje in Franeker. Frieda Ligthart
wandelmaatje en vrouw van... Ik heb biologie gestudeerd. We hebben elkaar leren kennen op de
Friese studentenvereniging Bernlef in Groningen en de vlam sloeg echt over bij een feestje hier in
Franeker en later zijn we hier ook getrouwd.
Ik zie ook voer/drinkbakjes staan...
We hebben twee katten, maar die verdwijnen zodra de bel gaat. Waarschijnlijk zit er nu wel eentje
veilig op de trap ergens om een hoekje te gluren. (Het kattenverhaal `spint` nog even voort, zoals dat
bij kattenliefhebbers onderling gebeurt)
Sinds wanneer heb je MS?
Tja, ik heb wel eerder vreemde klachten gehad, toen ik een jaar of 25 was ook al. Wel moeite met
lopen soms en tintelingen in hand en arm, maar dat ging toch weer over. En mijn gezichtsvermogen
van het rechteroog is al vijftien jaar niet stabiel, minder goed zien wat dan ook weer wat bij kon
trekken. Maar op vakantie in februari 2010 op Sri Lanka dat was wel heel vreemd, dat klopte echt
niet. We liepen in een groot tempelcomplex, het was warm en opeens kon ik niet verder, ik had
verlammingsverschijnselen. Rusten, schaduw en strompelen. Even later knapte het weer op, maar
het liet me niet meer los. Dan ga je later thuis door de medische molen en in mei kwam dan de
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diagnose MS. Dat was wel een klap, dat moet je even verwerken. Ik kreeg het te horen in Deventer
van neuroloog dr. Ngo, een Vietnamees (die overigens vloeiend Nederlands spreekt) en, bijna trots
dat hij gevonden had wat me mankeerde, botweg zei: ‘Ik weet wat je ziekte is, het is MS’. We waren
net bezig met de verhuizing terug naar Friesland, hadden dit huis gekocht en waren er druk mee. Ik
dacht ook aan ons doel, Rome, dat de `kuier` misschien niet afgemaakt kon worden. Na de eerste
klap beseften we dat het eigenlijk onzin was om niet verder te gaan lopen, ik voelde me immers weer
goed. Ik wilde verder naar Rome, samen de wandeling afmaken!
Sinds september 2014 sta je als vrijwilliger op de lijst heb ik gezien.
Ik ben in 2011 bij de club gekomen door een advertentie in de Franeker Courant. Daar had Jantsje
Hibma een oproep in gezet voor mensen met MS die wel met lotgenoten wilden samenkomen. Dat
wilde ik wel proberen, Jantsje is met de contactgroep gestart, en was gespreksleider, maar ik heb
haar werk zo`n twee jaar geleden overgenomen, want het gaat niet altijd even goed met Jantsje en
het werd haar wat teveel. Dus nu ben ik het gaan doen, al heeft de groep niet een echte baas, de
groep doet het zelf, het komt uit de groep zelf.
Ander vrijwilligerswerk ook?
Toen ik gestopt ben met werken kwam ik een aantal jaren in het bestuur voor de Stichting Etty Hillesum
in Deventer, maar dat is na onze verhuizing geëindigd. Etty Hillesum, een Joodse vrouw uit Deventer,
is in november 1943 op 29-jarige leeftijd in Auschwitz omgekomen. Van haar zijn dagboeken en
brieven bewaard gebleven. Zij beschreef haar ideeën over hoe mensen die erg van elkaar verschillen
toch respectvol met elkaar zouden kunnen samenleven. De stichting wil dit graag uitdragen en doet
dit d.m.v. educatieprogramma’s, boeken, tentoonstellingen etc. In Franeker houd ik me vooral bezig
met het Fries, zo ben ik bestuurslid van de FNP en de Ried fan de Fryske Beweging.
Jullie zijn hartstochtelijke wandelaars
We houden wel van lange wandelingen, ja. We hadden het Pieterpad gelopen, dat loopt van
Pieterburen naar de Sint Pietersberg bij Maastricht. Veel mensen gaan dan verder naar het welbekende
Spaanse Santiago de Compostella, maar dat vonden we te gewoon, doen al zovelen, loop je haast
in optocht, haha. Een kennis van ons was naar Rome gelopen en dat vonden wij ook wel een mooi
idee. We kregen wel de waarschuwing dat we dan veel van de route zelf
zouden moeten uitzoeken, het is geen gebaand pad, zeg maar, maar dat
sprak ons juist aan.
En zo begon het ...
In 2007 de eerste etappe, van Maastricht naar Colmar, de Vogezen,
de Grande Randonnée 5. Zo weinig mogelijk bepakking mee, minder
dan 10kg p/p. Geen tent mee. Het is niet allemaal netjes geplaveid,
maar klimmen, dalen, soms modderen. Frieda zocht van tevoren op waar
we op de route konden overnachten en een dag van tevoren belden we
dan dat we eraan kwamen. Jeugdherbergen, goedkope hotels. Het was
best zwaar, we waren nog niet heel ervaren. Prachtige natuur, leuke of
saaie dorpjes en gehuchten. Soms bleven we ergens wat langer hangen,
wat rondkijken, iets bezichtigen, een rustdag. Zeven weken zijn we toen
onderweg geweest.
In 2008 deden we de tweede etappe en in 2009 de derde. We hebben in
Zwitserland wel bij de boer op stro geslapen en hebben ook bij een broer
van Frieda gelogeerd. In 2009 zijn we trouwens met de auto naar Airolo
in Italië gereden van waaruit we toen gingen starten en daar hebben we
later de auto weer opgepikt. Iedere tocht zijn we precies gestart waar we
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bij de vorige waren geëindigd. We zijn zelfs eens de weg overgestoken om bij de bushalte aan de
andere kant van de weg, waar we waren ingestapt op weg naar huis –en nu dus aan de andere zijde
waren aangekomen- weer te starten, om maar geen meter te missen. In Italië vind je trouwens weinig
wandelpaden, Italianen zijn geen wandelaars zoals Duitsers en Zwitsers, wel fietsers. We hebben ook
wel op drukke wegen gelopen en soms opzij moeten springen voor auto’s.
In 2010 hebben we dus niet gelopen, vanwege de verhuizing. Maar 2011 hebben we ervaren als
het mooiste stuk van de tocht, van Piacenza naar Rome. Toscane is een betoverend gebied. Met een
Pelgrimspas kun je in kloosters terecht langs de route en je ontmoet meer mensen die de route lopen.
Je haalt op bepaalde punten een stempel, als bewijs dat je de laatste 100 km van de route gelopen
hebt. Dan uiteindelijk Rome. De laatste loodjes. In die drukte! We bereikten het Sint Pietersplein,
de Sint Pieterbasiliek. Onder een poort door een smalle, hoge trap op die leidt naar de Kerk der
Friezen. Waren we er, was de kerk gesloten! Officieus sloten Frieda en ik onze ‘kuier’ hier af. Frieda
maakte een foto als bewijs, waarop ik triomfantelijk met het meegesjouwde Friese vlaggetje sta. Toen
gingen we naar het hospitium, waar we hartelijk werden ontvangen en de laatste stempel ontvingen.
Het wemelde van de pelgrims van overal ter wereld. Hoogtepunt is daar de traditionele voetwasceremonie. De pelgrims zitten op een bankje langs de muur en ondergaan een rituele voetwassing.
Een plechtig gebeuren.
De officiële afsluiting nog in het Vaticaan: waar melden? Een politieagent gevraagd, die verwees
ons naar de Zwitserse Garde. We verdwaalden toch nog. Twee bekende andere pelgrims wezen
ons de weg. Uiteindelijk na nog meer wachten kwam er een vriendelijke dame (Angela) die onze
formulieren en stempelpassen innam. Op de gang wachten en toen ik op een trap ging zitten werd
ik daar afgejaagd. Ten strengste verboden! Er lopen daar veel geestelijken rond die zichzelf erg
belangrijk schijnen te vinden, zo komt het tenminste wel over, als een klassenmaatschappij. Angela
feliciteerde ons als eerste en we kregen het officiële testimonium; een enorme oorkonde met onze
namen, voorzien van een dik lakzegel.
Nogmaals de Kerk der Friezen, en het echte einddoel en open nu. Een
prachtige kerk, sfeervol, en de Friese vlag die er dan binnen hangt. Daar
hoorden we van pater Tiemen Brouwer dat we van de Friezenkerk ook een
oorkonde konden krijgen. Samen met hem staan we op de foto en we zijn
zeker zo trots op deze oorkonde als op die van de Sint-Pieter. De reis is
volbracht. We zijn voldaan en we zijn niet bijzonder gelovig maar toch wel
een spirituele ervaring rijker.
Maar we zijn nog niet uitgekuierd. We zijn nu verder op weg van Rome naar
Bari, al is dit iets anders. We hoeven niet per se elke meter te lopen, pakken
ook weleens de bus als dat zo uitkomt.
Je hebt de reis opgetekend in drie boeken. Hoe ging dat in zijn werk?
Vier etappes beschreven in drie boeken. Ik schreef aan het eind van elke dag een stukje; waar we
waren geweest, wat er was gebeurd, over het weer, wie we hadden ontmoet en hoe ver we hadden
gelopen. Een paar zinnen die de dag weergaven. Frieda maakte gedurende de dag ook zo nu en
dan aantekeningen en we maakten ook wel foto`s, Frieda de meeste. Later thuis ben ik daarmee aan
de slag gegaan en zo zijn de boeken tot stand gekomen.
Wil ik tot slot nog vragen of je een mooie slogan hebt...
Moast der fan meitsje wat der fan te meitsjen falt, net yn in hoekje sitten gean. Kuierjen is ús passy,
sa lang’t we bewege is der hope!
EW

16

#genieten
In deze tijd van allerlei vormen van informatievoorziening- en verschaffing via
diverse soorten social media is het soms maar al te moeilijk om daar de júiste
informatie te verkrijgen.

Dat is misschien de reden waarom ik zoveel mensen om me heen constant op hun smartphone
zie kijken; zijn ze soms aan het fact-checken? Klopt de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen
wel? Klopt het aantal werklozen genoemd door de overheid wel? Klopt het dat je met zó weinig
calorieën tóch gezond kunt leven? Of zijn ze bang iets te missen waardoor ze niet mee kunnen
praten op het werk, in de voetbalkantine of bij de vriendinnenclub?
Ik zag laatst een nieuwsitem over het verkeer; dat mensen al lopende (al dan niet met kinderwagen
vóór zich), fietsende en autorijdende tóch maar steeds weer op die telefoon moeten kijken. Hebben
ze dus ergens in den lande een rood/groene lichtbalk IN het trottoir gemaakt zodat mensen dan
toch zien of ze kunnen oversteken of niet aangezien ze niet voor zich kijken maar naar beneden.
Écht?! Waarom die drang naar het kijken naar dat schermpje? Wijs je kind op die moedereend
met kuikentjes die je nu voorbijloopt. Kijk eens naar die wolk in de vorm van een eekhoorn als je
langs de weilanden fietst. Doe het spelletje rode-auto’s-tellen met je teamgenoten onderweg naar
de wedstrijd (bij een gele auto moet je opnieuw beginnen). Kortom: geniet van wat er om je heen
gebeurt! In plaats van steeds maar op Facebook foto’s posten van waar je bent en wat je doet
om aan anderen te laten zien waar je bent en wat je doet. Geníet van waar je bent en wat je
doet! Volgens mij is er zelfs op dit moment een
reclame-campagne van Sire hierover op tv.
En ja, ook ik maak me er wel schuldig aan,
ook ik zet regelmatig iets op FB. Gisteravond
nog: even live gaan om anderen mee te laten
genieten van de gezelligheid van waar we
waren. Maar dan gaat de smartphone ook
weer in de tas.
En onderweg van Breda naar Akkrum in de
auto? Maken we gekke woorden van de
letters op kentekens, doen we aan roofvogel
spotten, luisteren we Langs de Lijn en, als we
geluk hebben, zien we een eekhoorn in de
wolken…

POSTBEZORGING
HUIS-AAN-HUIS VERSPREIDING
PAKKETDISTRIBUTIE

Hashtag genieten, ik hou er zo van!

Lisette

✓ Landelijke
dekking
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✓ Hoogwaardige
bezorging

✓ Aantrekkelijke
prijsstelling

Ditten & Datten
Uniek sporten
Weten of er een sport is die je
zou kunnen beoefenen en waar
in de omgeving? Uniek Sporten
helpt om een geschikt aanbod te
vinden van aangepast sporten of
bewegen. Eenvoudig de gemeente
aanklikken en bekijk het aanbod.
Je kunt er ook terecht voor vragen over
financiële ondersteuning, hulpmiddelen of het zoeken
van een sportmaatje.
www.unieksporten.nl

Vingerbeschermer

Al een handicap, hoeft niet meer bij, toch? Een snee
is au! En met tien vingers kun je meer dan met eentje
minder tenslotte. Klik voor dit handigheidje naar:
www.weerhandig.nl

DINGDONG! De deurbel...
Met de Ring Video Doorbell kun je via de app
op mobiel of tablet kijken wie er voor de deur
staat. Of je nou in bed ligt of buitendeur bent,
je kunt zien wat er aan de hand is. Dankzij
infrarood ook in het donker. Bij beweging tot
9 meter neemt de camera automatisch een foto
en komt er een melding via de app. De app is
er voor iOS en Android. De bel kan worden
aangesloten op de bestaande bedrading van de
deurbel, of draadloos via een batterij.
www.coolblue.nl

VAKANTIETIPS
Een uitgebreid overzicht van het aanbod aan aangepaste vakanties is te vinden
op de MEE Vakantiewijzer. Behalve info over vakanties en accommodaties kunt
u er ook organisatie vinden waar u terecht kunt voor advies. Ook info over geld,
goedkope vakanties, toegankelijkheid, vervoer en mogelijkheden in de betreffende
regio. www.meevakantiewijzer.nl
Om nog even in vakantiestemming te
blijven, de Support Vakantiegids. Verschijnt
elk jaar en staat vol info over aangepaste
vakanties met, heel handig, veel praktische
tips van lezers. Abonnees van Support
Magazine ontvangen deze editie bij hun
abonnement, maar de gids is ook los te
bestellen via: www.supportmagazine.nl of
tel.: 070-3364600

En als toetje: De Blauwe Gids. Hierin vindt u reisorganisaties
die gespecialiseerd zijn in aangepaste vakanties en
accommodaties in binnen- en buitenland. Ook staan er
leuke reistips en reisverhalen in van mensen met een
beperking, plus uitgebreide info over vrijwilligers die
de aangepaste reizen mogelijk maken. Ook financiën,
verzekeringen en toegankelijkheid van accommodaties komt
aan de orde. Aanvragen kan op: www.deblauwegids.nl of
tel.: 0475 463465
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Agenda
Datum
21 mrt

Tijd

Omschrijving

19.30-21.30

Contactgroep Drachten, Zorgcentrum Neibertilla
Jongeren Contactgroep, bellen met Karin Visser

27 mrt
6 apr

13.30-15.30

Contactgroep Franeker, De Skûle

10 apr

09.45-11.30

Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem

11 apr

10.00-11.30

Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindestede

18 apr

19.30-21.30

Contactgroep Drachten, Zorgcentrum Neibertilla

20 apr

13.30-15.30

Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant

4 mei

13.30-15.30

Contactgroep Franeker, De Skûle

8 mei

09.45-11.30

Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem

12 mei

10.00-12.00

Contactgroep Bolsward, Woonzorgcentrum Bloemkamp

13 mei

10.30-13.30

Voorjaarsbijeenkomst MSVN, werkgroep Fryslân (zie pag. 7)

16 mei

19.30-21.30

Contactgroep Drachten, Zorgcentrum Neibertilla

18 mei

13.30-15.30

Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant

20 mei

10.00-14.00

Sponsor Scootmobieltocht (zie pagina 12)
Jongeren Contactgroep, bellen met Karin Visser

22 mei
23 mei

10.00-11.30

Contactgroep Wolvega, Zorgcentrum Lindestede
Wereld MS Dag. Verschillende activiteiten in het land

31 mei
1 jun

13.30-15.30

Contactgroep Franeker, De Skûle

12 jun

09.45-11.30

Contactgroep Burgum, Zorgcentrum Berchhiem

15 jun

13.30-15.30

Contactgroep Leeuwarden, Wijkcentrum Màrkant

20 jun

19.30-21.30

Contactgroep Drachten, Zorgcentrum Neibertilla

19 apr

14.00-16.00

Bestuursvergadering

17 mei

14.00-16.00

Bestuursvergadering

21 jun

14.00-16.00

Bestuursvergadering

10.30

MS Sport en bewegingsgroep, Opgave en inlichtingen bij
gezondheidscentrum Het Want, Franeker, tel. 0517-390900

Elke dinsdag

Evenementen of bijeenkomsten voor deze agenda, indien interessant voor de leden van de MS Vereniging in
Friesland, kunnen doorgegeven worden aan de redactie van de nieuwsbrief.
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Rolstoelauto’s, rolstoelbussen aanpassingen en meer!
Wij van AANN auto aanpassingen noord Nederland zijn gespecialiseerd in het aanpassen van auto’s
en bussen voor mensen met een beperking. Rolstoelvervoer/ Zelf rijden/ (draai)stoel/ Kofferbaklift /
Oprijplaten/ Luchtvering/ Autoaanpassingen. Wij hebben een ruim aanbod van reeds aangepaste auto’s
en aangepaste-bedrijfsauto’s in onze showroom staan. Mocht er een auto in voorraad zijn die nog niet
helemaal voldoet, kunnen wij deze geheel naar wens aanpassen. Heeft u al een bus in bezit?
Ook deze kunnen wij voor u aanpassen.

Volgens klanten die u voor gingen zijn dit onze sterke punten:
 Totaalpakket

Wij leveren de auto, de ombouw en wij kunnen altijd uw huidige auto inruilen.

 Ruime keuze

Alles in overleg mogelijk. Wij verzorgen namelijk de gehele ombouw in eigen beheer.

 U blijft mobiel

U blijft in uw huidige auto rijden tot de nieuwe geheel klaar is.

Lorentzpark 28 • 9351 VJ Leek • TEL. 0594 201 297
www.aann.nl

