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MS-vereniging Nederland:  
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Richard Rijkers 
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3764 AA Soest 
06-10517352 
richard-rijkers@hotmail.nl 
 
Financieel coördinator: 
Minse de Bos Kuil 
06-23614987 
minse@live.nl 
 
Regionaal secretariaat en 
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Anja Boer 
Prinses Beatrixstraat 19 
3981 BG BUNNIK 
030-6570261 
bmboer2@hetnet.nl 
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Wat fijn dat er weer een regioblad van de regio Utrecht voor u ligt. Het is druk 
geweest, voor mij en voor iedereen denk ik zo. Ondanks de ‘tijd thuis’ die we 
allemaal hebben ‘gekregen’, vanwege de COVID-19 maatregelen, is het leven  
van de ene-op-de-andere dag behoorlijk veranderd. Afstand houden is prima 
voor een korte periode, maar wordt nu ook storend. Ik ben er nog helemaal 
niet aan gewend, zoals ze in Den Haag zeggen. Wat een waanzinnige 
uitspraak? Ik zal en ga er niet aan wennen, en dat wil ik ook eigenlijk helemaal 
niet. Ik mis het contact met mijn familie, mijn vrienden, mijn collega’s.  
 
Met dit regioblad houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen van de 
Utrecht-activiteiten, ook in deze bizarre tijden. Verder hebben we nieuws over 
het Utrecht team en het vertrekt van Ellen Reijnen.  
2021 is nog ver weg, maar we zijn al aan het werk voor u: Sport en Bewegen 
in De Hoogstraat in Utrecht! 
Verder zijn we bezig met het organiseren van twee aanvullende rayons in 
Utrecht, rayon ‘t Gooi en MS jongeren Café in Amersfoort. Hierover leest u 
meer in dit blad. Let ook op de informatie op onze website: 
https://msvereniging.nl/regionale-werkgroepen/utrecht 
 
Ellen Reijnen doet een stapje terug na 23 jaar vrijwilligerswerk voor de regio 
Utrecht. Ja, dat leest u goed: 23 jaar vrijwilligerswerk voor onze patiënten-
vereniging. Ellen heeft met een niet aflatende voorraad enthousiasme en 
energie enorm veel werk verzet voor de ledenadministratie, voor de 
verzending en redactie van regiobladen, het organiseren van regionale 
bijeenkomsten en de contacten tussen alle vrijwilligers in onze regio. Ellen 
blijft gelukkig vrijwilligster in de regio maar draagt het werk van de 
ledenadministratie over Anja Boer. Anja is ook actief in het rayon De 
Bilt/Bilthoven. Margo van der Lienden gaat het regioblad verzorgen en Richard 
Rijkers neemt de rol regio-coördinator officieel nu over. De werkgroep Utrecht 
is enorm dankbaar voor al het werk en heeft daarom besloten Ellen te 
bedanken met een uitje met de hele werkgroep Utrecht en een interview met 
vragen over haar ‘MSVN-carrière’. We maken er een mooie dag van! 
 
Heeft u ideeën over de organisatie van de MS-vereniging of de regio Utrecht, 
of leuke activiteiten, neem dan contact met ons op via de website. 
 
Wij wensen u veel plezier, houd een beetje gezond-verstand-afstand en dan 
morgen gezond weer op. 
 
Namens de hele werkgroep MSVN Utrecht, 
Richard Rijkers 
 

VAN HET REGIONALE BESTUUR 
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Per 1 mei 2020 zijn de volgende personen voor u actief in de regio Utrecht: 
 
Richard Rijkers  Regio-coördinator (06 10517352) 
Anja Boer Ledenadministratie  
Minse de Bos Kuil Regionaal penningmeester  
René de Vos Beheerder regionale website 
Margo van der Lienden Redactie Regioblad Utrecht 
 
  

 NIEUWE SAMENSTELLING WERKGROEP MSVN UTRECHT 
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De meeste informatie uit dit regioblad kunt u ook op internet lezen. Onze 

website wordt regelmatig voorzien van nieuwe, recente tekst. 

www.msvereniging.nl/regionale-werkgroepen/utrecht 

 

Wilt u het regioblad niet meer via de post ontvangen omdat u via de website 

alle informatie leest of wilt u het blad in PDF via de mail ontvangen, stuur dan 

een berichtje naar  

msvn.utrecht@gmail.com 

Voor ons kostenbesparend en milieuvriendelijk. 

  

ACTIVITEITENKALENDER 

augustus 
29 

 
Ms-café Utrecht 

september 
16 

 
Eemland 

november 
4 

 
Eemland 

december 
15 

 
Eemland 

REGIONALE INFORMATIE DIGITAAL 
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Het rayon Eemland houdt haar bijeenkomsten op woensdagen bij Maxima’s, 
Maximaplein 7, 3832JS in Leusden.  
Weet U welkom, de zaal is open vanaf 19:15 uur. Om 19.30 uur staan de 
koffie en thee klaar. 
 
In 2019 hebben wij een aantal mooie, gezellige en leerzame bijeenkomsten 
gehad.  Er waren lezingen over, ritmische massages, medicinale cannabis,  
Nederlands geschiedenis, mindfulness en bewegen voor mensen die niet in 
reguliere groepen kunnen meekomen. 
 

 
Tijdens de kerstlunch in december namen we 
afscheid van Tini, na bijna 20 jaar 
vrijwilligster te zijn geweest van de groep 
Eemland. Nogmaals hartelijk bedankt voor 
alle goede zorgen! 
   
 
 
 
 
 
 
 

15 januari dit jaar zijn we begonnen met 
een muzikale nieuwjaarsbijeenkomst bij 
muziekvereniging, Concordia in 
Nijkerkerveen.  Dit is de fanfare waar 
Ellen al jaren in speelt. Het was een 
gezellige bijeenkomst die zowel door de 
Eemland groep als de fanfare als zeer 
positief ervaren werd.  
 

RAYONACTIVITEITEN 

Eemland:   Achterveld, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes,  
   Hoevelaken, Hoogland, Hooglanderveen, Leusden, Nijkerk, 
   Nijkerkerveen, Soest, Woudenberg 
 
Coördinator: Kees van Kleef en Sandra Hopman             
 
 06 40614407 of   06 10724861                           mseemland@gmail.com 
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In 2020 stonden er voor rayon Eemland nog de volgende bijeenkomsten 
gepland: 
4 maart heeft Dr. Boringa, neuroloog uit het Meander MC  in Amersfoort een 
verhaal verteld over MS en slaapproblemen. Tijdens deze bijeenkomst werden 
ook nog vragen gesteld over stamceltherapie en over de opkomst van COVID-
19. Niet wetende wat ons te wachten stond tijdens deze laatste bijeenkomst.  
Ook voor ons rayon vielen de komende bijeenkomsten uit. Tot de 
zomervakantie zouden we de volgende bijeenkomsten hebben: 
15 april: Lezing over levenstestamenten. 
27 mei: Gezellige avond 
17 juni: Het jaarlijkse uitje 
 
Tijdens het uitje in juni zouden we afscheid nemen van onze vrijwilligster, 
Truus. Zij heeft aangegeven om haar afscheid door te schuiven naar 
december. Wij zijn hier heel blij mee! 
Tot de komende fysieke bijeenkomst houden wij contact via de mail en er is 
een Whatsapp-groep opgezet. Als je in deze groep wil laat dat dan even 
weten via ons e-mail adres, mseemland@gmail.com 
Na de zomervakantie hebben wij nog bijeenkomsten op 16 september en 4 
november. In september is er een lezing over erfrecht en levenstestament, in 
november de jaarlijkse bingo. Op 15 december zal onze jaarlijkse kerstlunch 
plaats vinden. 
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de regels m.b.t. COVID-19.  
 
Iedereen is welkom, maar wil je een lezing bijwonen laat dat dan even weten 
via ons emailadres, 
mseemland@gmail.com  
 
Wij hopen dat iedereen zich door deze periode heen slaat en dat we elkaar 
weer snel fysiek kunnen ontmoeten. 
Namens alle vrijwilligers, 
 
Corry, Truus, Sandra, Hans, Paul, Daan en  Kees. 
 
Voor al uw vragen kunt u een mail sturen naar : mseemland@gmail.com 
 
 
Het rayon heeft uit een erfenis een mooi bedrag ontvangen. 
We gaan nadenken over een goede bestemming van dit bedrag. Dit zal een 
activiteit worden voor de leden van het rayon. 
 
 

mailto:mseemland@gmail.com
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Bijeenkomsten worden gehouden in  
Zorggroep De Vechtstreek 
De Aa 50 
3621 VV Breukelen  
Voor info kun je me bellen of mailen. 
 
Wonderlijke tijden, 
Vanwege het COVID-19 epidemie kunnen we helaas niet meer gaan, staan en 
samenkomen waar we willen. Ook geldt voor veel MS-medicatie dat dit effect 
heeft op de vatbaarheid voor infectieziekten. Hierdoor kunnen we geen 
bijeenkomsten meer organiseren. Persoonlijk mis ik de de MS bijeenkomsten 
in de Stichtse vecht.  
Via Zoom of Skype blijven we de bijeenkomsten organiseren. Hierdoor houden 
we contact, maar ook via onze whatsapp-groep houden we elkaar op de 
hoogte. Gelukkig heeft niemand COVID-19 opgelopen. Wel hebben we mooi 
nieuws want er is een gevalletje van liefdesgeluk. Een van onze leden is in het 
huwelijksbootje gestapt. We zijn erg blij voor haar. 
Niet zo mooi is dat een van ons met een blaasontsteking kort in het ziekenhuis 
heeft gelegen. Gelukkig is hij weer thuis en gaat het goed met hem.  
Zover de berichten uit de Stichtse Vecht. 
 
Minse de Bos Kuil 
 
 
  

Stichtse Vecht:   Ankeveen, Breukelen, Kortenhoef, Loenen a.d.Vecht, 
    Loosdrecht, Kockengen, Maarssen,  
    Nederhorst den Berg, Tienhoven, Vreeland en  
    Westbroek 
 
Coördinator: Minse de Bos Kuil  
Zand- en Jaagpad 12, 1396 JA Baambrugge 
 
 06-23614987                                                                minse@live.nl 

Meer weten over MS? Op http://msvn.ziektes.info/, een digitale 

versie van het Zorgboek, vindt u alles over de achtergronden van 

MS, de symptomen, medicatie, hulpmiddelen, etc. 
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Beste MenSen, in deze voor iedereen vreemde tijd waar een hoop 
veranderingen plaatsvinden, hebben wij als MS-Café Utrecht ook moeten 
besluiten om de (fysieke) ontmoetingen tot september in ieder geval stop te 
zetten. Omdat wij het wel belangrijk vinden om met elkaar contact te houden, 
hebben wij besloten om via Zoom online ontmoetingen te regelen voor die 
MenSen die daar behoefte aan hebben. Op onze Facebookpagina 
(https://www.facebook.com/mscafe.utrecht/ ) worden deze ontmoetingen 
aangekondigd en staat hoe je hier aan kan deelnemen.  
Ondanks dat er in de media veel negatieve geluiden zijn/waren over Zoom 
vinden wij dit voor onze doeleinden het meest handige platform omdat je je als 
bezoeker niet hoeft te registeren en de MenSen met Smartphone, computer, 
laptop of tablet zo kunnen deelnemen. Wel hebben we het voornemen om 
onze jaarlijkse barbecue doorgang te laten hebben mits weer en andere 
omstandigheden meezitten Dit jaar staat de barbecue gepland op zaterdag 29 
augustus en wanneer we ons aan de regels houden kunnen wij met maximaal 
30 MenSen bij elkaar komen. Aanmelden voor de barbecue en Zoom-
ontmoetingen kan of via onze Facebookpagina of door een mail te sturen naar 
mscafe.utrecht@gmail.com. 
Verder kunnen we melden dat er in Amersfoort ook een MS-Café opgestart is. 
Meer informatie vind je verderop in dit blad. 
 
Het gaat jullie goed, en we hopen elkaar gauw weer te kunnen ontmoeten. 
 
Tino en Gerdien  MS-Café Utrecht 
 
 
 
 
 

MS-café 
 
Iedere maand in grandcafé Het Gegeven Paard te vinden in muziekpaleis 
Tivoli / Vredenburg       
                                                                   mscafe.utrecht@gmail.com 



~ 11 ~ 
 

 

 

 
Tenzij anders aangegeven vinden onze maandelijkse bijeenkomsten plaats op 
een vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in Woon- zorgcentrum Weltevreden, Prof. 
Dr. P.J.W. Debeyeweg 1, 3731MA De Bilt.  
 

 
De groep komt bijeen in het Houtenserf, in Houten. 
 
 

 

 

 

 
Op dit moment worden er geen activiteiten georganiseerd voor deze rayons. Leden 
zijn uiteraard altijd welkom bij andere rayons. 

De Bilt / Bilthoven: De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Hollandse Rading,  
    Lage Vuursche, Maartensdijk, Westbroek 
 
Coördinator: Anja Boer                
aanpassen 
 
 030-6570261                                                             bmboer2@hetnet.nl 

Nieuwegein: Benschop, Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein,  
   Polsbroek, Schalkwijk, Vianen, Zijdeveld 
 
Coördinator: Vincent Langemeijer 
Abrikozengaarde 4, 3992 KT Houten 
 
 030 638 05 83                                    vincent.langemeijer@gmail.com 

Utrecht Stad 
                                                               msvn.utrechtstad@gmail.com 

Veenendaal: Amerongen, Elst, Leersum, Maarn, Maarsbergen,  
   Renswoude, Rhenen, Veenendaal 

Zeist:     Bosch en Duin, Bunnik, Cothen, Den Dolder, Doorn,  
   Driebergen, Langbroek, Odijk, Soesterberg, ’t Goy,  
   Werkhoven, Wijk bij Duurstede, Zeist 
 
Coördinator: zie rayon de Bilt / Bilthoven 

Woerden:    de Meern, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort,  
   Oudewater, Vleuten, Woerden 
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Inmiddels hebben wij 3 bijeenkomsten mogen organiseren voor lotgenoten uit 
de voormalige regio ’t Gooi. De bijeenkomsten waren op de locatie De 
Bongerd in Eemnes. Wij waren zeer blij met de opkomst in dit (“nieuwe“) rayon 
en hebben ervaren dat er genoeg belangstelling en interesse is om daar mee 
door te gaan in de toekomst. 
Bij de 1e bijeenkomst heeft iedereen zich voorgesteld en was er gelegenheid 
om zijn of haar verhaal te kunnen doen over het eigen ziektebeeld, de 
klachten, gebruik van medicatie, de interactie met de neuroloog en welke 
impact de ziekte voor jezelf en de eventuele partner heeft. Het is bijzonder en 
mooi de openheid in deze groep te mogen ervaren. 
Op de 2e bijeenkomst hebben we vooral gesproken waar behoefte aan is en 
welke onderwerpen men graag ter sprake gebracht zou willen hebben. Er 
kwamen veel items naar voren die interessant zijn om als thema te verbinden 
aan volgende samenkomsten. Daarnaast zijn er een aantal tips gedeeld zoals 
Nieuw Unicum, Can Do behandelprogramma en MS loket. 
Bij de 3e bijeenkomst hebben wij een oefentherapeute uitgenodigd die een 
presentatie heeft gegeven over de meerwaarde van oefentherapie bij MS-
klachten zoals bijv. spasmen (advies: gebruik maken van een foamroller), 
afname en of stabilisering van lichaamsfuncties door gerichte mobiliserende 
en spierversterkende oefeningen en o.a. advies gericht op houdingscorrectie 
en verbetering bewegingsgewoonten, goede ademhaling enz. Deze 
oefeningen kunnen ook vaak makkelijk thuis beoefend worden. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat lotgenotencontact een positief effect heeft op 
het algemeen welbevinden  doordat het contact bijdraagt aan het ontvangen 
van (emotionele) steun en ondersteuning, herkenning en begrip, zich kunnen 
uiten over hun leven en medische zaken en informaties en ervaringen met 
elkaar uit te wisselen en te delen. Dit hebben wij ervaren door de positieve 
reacties die wij hebben mogen ontvangen als coördinatrices.  
 
In deze tijden is het helaas niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren 
maar we proberen toch via de sociale media contact te onderhouden. 
Zodra het weer verantwoordelijk is, gaan we een volgende bijeenkomst 
organiseren waarbij wij hopen dat er weer een grote opkomst zal zijn. We 
gaan dan zeker aandacht besteden aan de ervaringen en belevingen tijdens 
deze coronacrisis . 
Wij wensen iedereen een blijvende goede gezondheid toe. 
Take care! 

 

Nienke van der Ploeg en Margo van der Lienden 

 NIEUW RAYON IN DE STEIGERS: ’T GOOI 
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Op 21 september 2019 is het eerste samenzijn georganiseerd van MS Café 
Kruiskamp. 
Door de hoge opkomst  hebben wij gezamenlijk besloten vervolg te geven aan 
deze bijeenkomsten. 
 
Eén van de sprekers die bij de eerstvolgende bijeenkomst wordt uitgenodigd is 
Richard Rijkers, regiocoördinator van de regio Utrecht van de MS-vereniging. 
Hij zal uitleg geven over wat de MS-vereniging voor u kan betekenen. Ik hoop 
op veel aanmeldingen zodat  MS Café Kruiskamp in Amersfoort deel kan 
uitmaken van de landelijk vereniging. Vanwege de coronacrises kan er op dit 
moment nog geen datum vastgelegd worden maar zodra dit weer mogelijk is 
wordt u hierover geïnformeerd. 
 
Het adres is : Neptunusplein 66K. Dat zit als u met uw gezicht naar Aldi kijkt 
aan de rechterzijde van het gebouw daarnaast (tweede deur). Openingstijd 
van 14:00 tot 17:00 uur.  
 
Het uitgangspunt is een gezellige middag met hopelijk fijne gesprekken en het 
kunnen uitwisselen en delen van ervaringen en informatie. 
 
 
Graag aanmelden bij WJ.vanderKaaij@gmail.com  

MS CAFE VOOR JONG AMERSFOORT IN DE STEIGERS 

mailto:WJ.vanderKaaij@gmail.com
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Er wordt geen plein naar hen vernoemd 

Ze zouden het ook niet wensen. 

Ze doen slechts wat hun hart beweegt 

voor alle mede mensen. 

En aan beloning is ’t gevoel 

door liefde iets te bereiken 

met praten, luisteren in begrip 

en  “ anders ” leren kijken. 

Wie zo zijn dagen inhoud geeft, 

begrijpt véél van het leven. 

’t Gaat nooit om goud, om eer en naam 

maar zuiver om het geven! 

 

Warme groet voor iedereen, Joke Sjoerds 
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Gratis doneren aan MS Vereniging Regio Utrecht,  Shop je wel eens online? 
Als je dit voortaan via https://msverenigingregioutrecht.doelshop.nl/webshops 
doet, kun je gratis doneren aan de MS vereniging Regio Utrecht  zonder dat 
het je iets extra’s kost! Je kunt alle producten zoeken en vergelijken van alle 
grote webshops (Bol.com, Wehkamp, Coolblue, Mediamarkt enz). Het product 
koop je uiteindelijk in de webshop zelf. Doordat je dit via onze pagina doet 
geef je een gratis donatie aan ons doel. Hoe werkt dit? Je kunt dit doen door 
op Doelshop.nl “MS Vereniging Regio Utrecht” te kiezen of door via 
https://msverenigingregioutrecht.doelshop.nl/webshops  te shoppen. Bij iedere 
aankoop doneer je dan automatisch en gratis aan de MS Vereniging Regio 
Utrecht . 
 

 

 

 
 
  

https://msverenigingregioutrecht.doelshop.nl/webshops
https://msverenigingregioutrecht.doelshop.nl/webshops
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BELANGEN- / HULPORGANISATIES 
 

 
MS- vereniging Nederland: Verenigingsbureau:  
Fornheselaan 118 
3734 GE Den Dolder 
 
 (088-3748500) 
 
MS-telefoon:  088-374 8585  
ma t/m vr: van 10.30 tot 14.00 uur 

 
MS website: www.msvereniging.nl 
Regio website: www.msvereniging.nl/regionale-werkgroepen/utrecht 
Regio Facebook: www.facebook.com/msverenigingutrecht 
MS-café Utrecht: www.facebook.com/mscafeUtrecht 

 
IKG Informatie Klachten Gezondheidszorg:             
 0900 243 70 70 
IKG Utrecht is te bereiken op ma, di en do van 9.00-13.00 uur: 
 030 261 62 91 

 
SOLGU (Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht) 
Churchilllaan 1, 3527 GV Utrecht  www.solgu.nl   
 030 280 38 31 (Tekst telefoon 030-280 32 86) 

 
MEE (Sociaal Pedagogische Dienst)                
 0900-999 88 88 Lokaal tarief                                       www.mee.nl 

 

http://www.solgu.nl/
http://www.mee.nl/

