
Nieuwsbrief MSVN  
Regio Overijssel Noord  

 

Hallo, 

Het is al weer november, de weken vliegen 
voorbij. In ieder geval voor ons als bestuur. 
Achter de schermen zijn we al weer druk bezig 
om na de zomer de activiteiten weer op te 
pakken. Voor Robert en Janna ging dit wat 
moeizaam. Hun gezondheid liet te wensen over. 
Gelukkig gaat het al weer veel beter. In deze 
nieuwsbrief kunt u wat lezen over de wereld MS 
dag. Hij ligt al weer ver achter ons, maar we 
kunnen op een zeer goede dag terug kijken. Ook 
is er een uitnodiging voor een regio bijeenkomst. 
Bij deze nieuwsbrief sturen we u een brief. We 
willen graag met u nadenken over het wel en wee 
van onze regio. We willen u vragen hem 
aandachtig te lezen en uw gedachten met ons te 
delen. 

Tot slot wensen wij u veel leesplezier en groeten 
wij u hartelijk!  

Het bestuur: Nelly, Janna, Robert, Frits, René en 
Anquelien 

Meedenkers gezocht! 
Het is erg gezellig bij ons in het bestuur! Het geeft 
ook veel voldoening om voor mensen met MS wat te 
kunnen betekenen. We kunnen mensen gebruiken om 
mee te denken en te helpen. Mail naar: 
overijsselnoord@msvereniging.nl 

Op woensdag 31 mei stonden we met een stand in 
de Isala in Zwolle. We hebben een aantal goede 
gesprekken kunnen voeren. En ook de pepermuntjes 
en pennen waren zo uitgedeeld! In het blad Mensen 
werd ook aandacht besteed aan onze deelname op 
31 mei jl. In totaal hebben we ruim €1300,00 voor 
de vereniging opgehaald! 

Het had wat voeten in de aarde, maar het is ons 
gelukt: rond het thema: grilligheid bij MS hebben 
we ons laten interviewen door een krant in 
Kampen in de meimaand MS maand! 
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Statiegeldactie: groot succes! 
We hebben in een supermarkt in Zwolle Zuid en in IJsselmuiden 
gevraagd of in mei jl. het geld van de bonnen van het statiegeld 
voor de MS vereniging mocht zijn. Dit was een groot succes! We 
haalden €600,00 op! Ons idee is nu om er voor te zorgen dat 
zoveel mogelijk supermarkten benaderd worden om in mei 2018 
het statiegeld voor de MS vereniging is. Maar in een andere 
maand mag ook! Doet u mee? Het is een kleine moeite en het 
levert veel geld op! Alle info kan worden opgevraagd worden bij 
het bestuur: overijsselnoord@msvereniging.nl Het landelijk team 
heeft ons succes opgepakt en aangegeven dat alle regio’s bij 
deze actie zouden moeten aansluiten! 

25 november: regiobijeenkomst 
Op zaterdag 25 november organiseren we een regiobijeenkomst . Adres: ECR Groot Stokkert, Doctor Jan van 
Breemenlaan 2, 8191 LA Wapenveld (https://www.ecr.eu/locaties/ecr-groot-stokkert-wapenveld) 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Om 15.00 uur: ontvangst met koffie en thee met wat lekkers. Daarna gaan we een film kijken (Verborgen 
MenS). Deze film is gemaakt door studenten ten  behoeve van de MSVN. Verder zal er uitleg komen over de 
tool kit en gaan we daarmee aan de slag. Om 17.00 uur zal er een lekker buffet voor ons klaar staan. We 
vragen €10,00 pp. En daarnaast zijn drankjes voor eigen kosten. Opgeven kan op 
overijsselnoord@msvereniging.nl  of bellen naar:06-12429265  

Graag zo snel mogelijk opgeven! In ieder geval voor 15 november! 

Het strand op! 

Erg leuk! Op Texel kun je rondcrossen 
op een Cadweazle. Maar ook elders in 
het land te huren! Google op: 
elektrische strandrolstoel 

MS-telefoon zoekt versterking De MS-telefoon is een 
dienstverlening van de MS Vereniging. Het telefoonteam biedt 
ervaringskennis en een luisterend oor aan iedereen die belt met 
vragen rondom MS. Zo helpt de MS-telefoon bellers een stukje 
verder op weg bij praktische en emotionele problemen. De MS-
telefoon draait geheel op ervaringsdeskundige vrijwilligers die 
professioneel getraind zijn. Momenteel heeft het team van de MS-
telefoon ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Ben jij degene die wij 
zoeken?  

Meer informatie bij irmadrijvers5@gmail.com of kijk op 
www.msvereniging.nl. (Een uitgebreide profielschets is op te 
vragen bij het bestuur.) 

Oproep team van de MS telefoon 


