
Regio Overijssel Noord/Zuid Drenthe 
 

Hallo, 

Hier dan weer eens wat nieuwtjes van de regio 
Overijssel Noord/Zuid Drenthe. Ja, u leest het 
goed: we hebben er een stukje Nederland bij. De 
regio Drenthe is opgedeeld en we mogen een hele 
grote groep leden van de MS vereniging 
Nederland welkom heten in deze nieuwsbrief. U 
heeft even op nieuws van ons moeten wachten. 
Maar we hebben niet stil gezeten. Janna heeft 
helaas moeten beslissen dat ze om 
gezondheidsredenen moet stoppen met het 
bestuurswerk. Gelukkig heeft Jacqueline zich 
aangemeld om mee te denken over activiteiten in 
de regio. Verderop leest u hier meer over. De 
meimaand is ook dit jaar MS maand voor de 
vereniging. Het thema MS en werk staat hierin 
centraal.  Woensdag 30 mei is het Wereld MS dag 
en ook wij sluiten ons hierbij aan.  

Wij wensen u veel leesplezier en groeten u 
hartelijk!  

Het bestuur: Nelly, Robert, Frits, René en 

Op woensdag 30 mei is het Wereld MS dag. 
We staan met een stand in de binnenstad 
van Zwolle. Houdt u uw mail, onze site en 
Facebook in de gaten voor meer info 
hierover! 

 

Het was al in november, maar de bijeenkomst in Wapenveld 
was erg gezellig en geslaagd! Wilt u nog een keer de film, 
Verborgen MenSen kijken? Kijk dan op: 
https://www.youtube.com/watch?v=M0vRkG3krGY&t=54s 

Dank je wel! 

Lieve Janna, hartelijk dank voor al je 
werk voor de MS vereniging en dan in 
het bijzonder voor onze regio.                   
We gaan je missen! 

 Mei 2018 
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Doet u mee? 
Jacqueline Smit uit Coevorden heeft zich aangemeld 
om mee te denken om dingen te organiseren bij haar 
in de buurt. Zij denkt bijvoorbeeld aan samen koffie 
drinken, paardrijden of samen koken. Samen een 
cursus Mindfulness volgen kan ook. Wilt u contact 
met haar? Mail dan naar: 
overijsselnoord@msvereniging.nl 

Statiegeldactie: diverse 
supermarkten doen al mee! 
Dit jaar heeft het bestuur al 10 supermarkten in 
Zwolle, Raalte, Kampen en IJsselmuiden benaderd 
om hun statiegeldbonnen te laten inleveren voor de 
MSVN. Het zou heel fijn zijn als u ook uw supermarkt 
wil benaderen om ook mee te doen. Hoe u dat het 
beste kunt doen, kunt u opvragen bij het bestuur. 
Mail dan naar: overijsselnoord@msvereniging .nl 

 

Het thema van de meimaand MS maand en de 
Wereld MS dag is voor de vereniging dit jaar: MS en 
werk. Wellicht heeft u hier al over gehoord. Mee 
blijven doen in het arbeidsproces is belangrijk voor 
MS patiënten. Werkgevers moeten hier ook op de 
hoogte van zijn. Daarom heeft de vereniging een 
website opgezet. Hier is allerlei informatie te 
vinden. Bezoekt u de site eens! Het is echt de 
moeite waard! https://mswerkloket.nl 

MS en werk 
Samenwerking gezocht 
Het bestuur wil graag een beter contact met 
diverse disciplines. We hebben contact 
gezocht met de MS verpleegkundigen van de 
Isala in Zwolle, een MS verpleegkundige van 
de Vogellanden (revalidatie Zwolle) en een 
neurologe van het ziekenhuis in Meppel. Ze 
zijn enthousiast en we willen graag gebruik 
maken van elkaars expertise. Ook kunnen zo 
patiënten in contact komen met de 
vereniging in hun regio. We willen graag in 
het najaar een avond over cognitie 
organiseren. Dit in samenwerking met het 
landelijk georganiseerde: Cognitie on tour 
VUmc, ergens in een centrale plek in de 
regio. De tour wordt ontzettend goed 
ontvangen! We willen heel graag weten of u 
zo’n bijeenkomst zou bezoeken. Wilt u ons 
doorgeven of u belangstelling heeft? Mail ons 
of bel naar: 06-12429265 Doen hoor! 

Onze regiopagina https://msvereniging.nl/regionale-
werkgroepen/overijssel-noord/ moet aantrekkelijker 
worden. René heeft een workshop Wordpress gehad, 
maar de site kan best nog wel wat opgefleurd worden. 
Wilt u helpen? Graag! Maar er zijn ook andere zaken 
waarbij u ons kunt helpen. Koffiemorgens organiseren 
bijvoorbeeld. In Emmen wordt dit gedaan door Alie 
Hoving. Erg leuk en gezellig! Meer info? Mail ons dan! 

We zijn maar met een klein bestuur, we willen heel veel, 
maar we hebben u echt nodig. Mogen we op u rekenen? 

U krijgt allemaal het blad MenSen thuisgestuurd. Het 
zou fijn zijn als anderen dit blad ook kunnen lezen. Bij 
de fysiotherapeut bijvoorbeeld waar u wel naar toe 
gaat. De vereniging heeft vele folders en brochures. 
Erg interessant en op te vragen. En ergens neerleggen 
is een kleine moeite! 


