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Beste regioleden, na een lange warme, zeg maar 
zeer hete zomer is het bestuur al weer bij elkaar 
gekomen en gezegd dat het wel weer eens 
tijd is voor een nieuwsbrief. Want nieuws 
hebben we! Wellicht heeft u er wat over 
gehoord of gelezen: Revalidatiecentrum de 
Vogellanden gaat onze volgende 
regiobijeenkomst faciliteren. De contacten zijn 
heel goed verlopen en met zeer veel 
enthousiasme hebben een aantal medewerkers 
van de Vogellanden ons idee om de cognitietour 
naar Zwolle te halen, omarmt. In deze 
nieuwsbrief leest u er meer over en ook bij deze 
nieuwsbrief een uitnodiging. U komt toch zeker 
ook? Verder nog een aantal tips en Johan en 
Jacqueline zijn ons bestuur komen 
versterken, daar leest u ook wat over. 

Wij wensen u veel leesplezier en groeten u 
hartelijk!  

Het bestuur: Nelly, Robert, Frits, René, 
Jacqueline, Johan en Anquelien 

         Statiegeldactie:                            
        Wat een succes! 

De statiegeldactie die we gehouden hebben rond de 
maand mei en de wereld MS dag is een groot succes 
geworden. In totaal hebben we bij de winkels 
€1656,95 opgehaald! We blijven u vragen of u in uw 
winkel waar u altijd de boodschappen doet wilt 
vragen of het statiegeld ook voor de MS vereniging 
mag zijn. Informatie over hoe u dit ook al weer doet 
kunt u opvragen bij: 
overijsselnoord@msvereniging.nl 

Emailadressen: Het komt vaak voor dat we geen of niet een goed 
mailadres van onze leden hebben. U weet misschien dat het 
versturen van post steeds duurder wordt. We willen u graag mailen, 
dus mail uw (goede) adres naar: overijsselnoord@msvereniging.nl 

 Oktober 2018 

WMO vervoer: Misschien wilt u wel 
eens op stap en heeft u geen vervoer. 
Denk er dan eens aan om eens te 
informeren bij de gemeente. Wellicht 
komt u in aanmerking voor WMO 
vervoer. 
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Even voorstellen: 
We zijn heel (super!)blij om u te kunnen vertellen 
dat 2 mensen het bestuur komen versterken. 
Johan Witteveen zal als algemeen lid aansluiten en 
Jacqueline Kah gaat zich bezig houden met de 
ledenadministratie in de regio.                             
Johan en Jacqueline: hartelijk welkom!  

Een dichter in hart en nieren, maar met de ziekte Multiple Sclerose (MS). Een dichter in hart en nieren, maar met de ziekte Multiple Sclerose (MS). Een dichter in hart en nieren, maar met de ziekte Multiple Sclerose (MS).    

Bauke schrijft over zijn leven met MS én over datgene wat volgens hem zo Bauke schrijft over zijn leven met MS én over datgene wat volgens hem zo Bauke schrijft over zijn leven met MS én over datgene wat volgens hem zo    

belangrijk is: geloof, hoop en liefde. belangrijk is: geloof, hoop en liefde. belangrijk is: geloof, hoop en liefde.    

“““      Wat er ook gebeurt, hoe zwaar het leven Wat er ook gebeurt, hoe zwaar het leven Wat er ook gebeurt, hoe zwaar het leven 

ook mag zijn, mijn positieve eigenwijsheid zal ook mag zijn, mijn positieve eigenwijsheid zal ook mag zijn, mijn positieve eigenwijsheid zal 

altijd de bovenhand blijven houden. Lieve altijd de bovenhand blijven houden. Lieve altijd de bovenhand blijven houden. Lieve 

MS, ik geef mij niet zomaar gewonnen. ”MS, ik geef mij niet zomaar gewonnen. ”MS, ik geef mij niet zomaar gewonnen. ”   

Bauke Jeroen LiefersBauke Jeroen LiefersBauke Jeroen Liefers   

Schrijver-Poemist 

 

bauke.liefers@gmail.com 

www.baukeliefers.net 

tel: 038-3377960 

Samenwerking: Wellicht heeft u er iets over gehoord 
of gelezen: onze vereniging gaat samenwerken met 
het MS Fonds. Dwz: eerste stappen zijn gezet. Het 
eerste project is de collecte van het MS Fonds. De 
vereniging gaat deze ondersteunen. Wilt u ook wat 
doen in de periode van deze collecte? Mail dan naar 
overijsselnoord@msvereniging.nl Lees meer op de 
site van de MSVN en op de site van het MS fonds.  

Cognitie tour: 
Bij deze nieuwsbrief, na een save the date 
die we per mail hebben verstuurd, een 
uitnodiging voor de cognitie tour die we 
samen gaan organiseren met de Vogellanden 
en de Isala. In de vorige nieuwsbrief hebben 
we u al bericht dat we samenwerking hebben 
gezocht. Hier is zo enthousiast op gereageerd 
dat de Vogellanden het geheel gaat 
faciliteren. Wilt u meer informatie? Mail dan 
naar overijsselnoord@msvereniging.nl of bel 
naar: 06-12429265 Geef u zo snel mogelijk 
op! Het kan zijn dat u via meerdere kanalen 
wordt geïnformeerd over deze bijeenkomst. 
Wellicht staat u ook in de adressystemen van 
de Vogellanden en de Isala. 

Andere bijeenkomsten: Soms krijgen we ook 
uitnodigingen van andere bijeenkomsten. Bijvoorbeeld 
van MS Anders. Als bestuur hebben we besloten om deze 
ook aan u kenbaar te maken. We zetten ze op onze site 
of op onze Facebookpagina.  

 

Wanneer u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, 
kunt u bij de Isala in Zwolle uw parkeerkaartje 
inruilen voor een gratis uitrijkaartje. Dat scheelt u 
weer kosten! Kijk ook eens op de site: 
http://www.gehandicaptenparkeerkaart.nl : van 
heel veel gemeentes de regels over deze kaart! 

Bauke schrijft gedichten en vroeg of wij hier 
aandacht aan wilden besteden in de nieuwsbrief. 
Dus vandaar een afbeelding van zijn poster.  


