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Aan de leden 
 

Het is bijna zomervakantie!  

In deze nieuwsbrief een aantal tips voor als je eropuit 

gaat. 

 

Er is de afgelopen periode weer veel gebeurd. 

 

Een enthousiast lid doneert de opbrengst van een aantal 

van haar schilderijen aan onze regio. Geweldig initiatief! 

 

Helaas is het nog onduidelijk hoe het verder gaat met 

Corona. Op dit moment lopen de cijfers weer op.  

Ondanks dat het spannend is en blijft hoe Corona zich 

de komende tijd gaat ontwikkelen, hebben we toch 

besloten om activiteiten te gaan organiseren.  

 

Voor een paar kunnen wij jou al uitnodigen.  

 

Wij hopen jou tijdens de ‘Borrel-Bijeenkomst’ in Breda 

te ontmoeten! 
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Facebook-groep Bijeenkomst 
 

Op 10 juni jl. verscheen het volgende bericht op onze FB-pagina: 

 

“Mocht het 16 juni mooi weer zijn… om 13u in De Botanist… Breda.. medelotgenoten voor 

een babbel en drankje…” 

 

Het was mooi weer. 

Jeroen en Lesly (beide beheren onze FB-pagina) zijn gegaan. Het was gezellig. Mooie opkomst. Veel gebabbeld (niet 

alleen over MS).  

Smaakt naar meer!  

 

Marga en Jeroen zijn op zoek gegaan naar een locatie in Breda voor een gezellige 1e bijeenkomst. Ze hebben een locatie 

gevonden. Op de volgende bladzijde de uitnodiging. 

 

https://www.facebook.com/groups/763926234260488
https://www.facebook.com/groups/763926234260488
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Borrel Bijeenkomst in Breda 
 

Beste MenSen,  

       

Zoals jullie ongetwijfeld weten is de regio Brabant West van de MS Vereniging Nederland weer opgestart door vier 

enthousiaste vrijwilligers. Door corona hebben we nog niets kunnen organiseren waardoor de leden elkaar lang niet 

hebben kunnen ontmoeten, maar daar gaat nu verandering in komen. 

 

Niks officieels maar gezellig een kop koffie en/of een borrel drinken op 26 juli vanaf 15.00u 

 

We zijn op zoek gegaan naar een locatie waar we elkaar hopelijk nog voor de zomervakantie kunnen zien.  En die 

locatie dachten we gevonden te hebben te weten ’t Visserskot aan de Wilhelminavijver in Breda. Adres: Paul 

Windhausenweg 1-9, 4818TA in Breda. Gezellig “bruine kroeg idee” maarrrrrrr………. het is niet 

rolstoelvriendelijk…. 

 

We zijn verder gaan zoeken en uitgekomen bij gemeenschapshuis De Zandberg in de Zandberglaan 54/Bis, 4818GL in 

Breda. Daar zijn wél voorzieningen voor mensen in een rolstoel maarrrrrr……….  lang niet zo “knus” als ’t Visserskot.   

 

Daarom hebben we bedacht jullie te vragen je op te geven of je er bij bent op 26 juli en daarbij aan te geven of je 

afhankelijk bent van een rolstoel. 

 

Dit kan je doen door een mail te sturen naar: secretariaat.msvn.brabantwest@gmail.com  

 

Het is zeer korte termijnplanning maar zo weten we welke locatie we moeten reserveren. 

 

Geef je op, meld je aan, de gezelligheid moeten we toch samen maken ongeacht welke locatie het gaat worden. 

 

                                                      Hopelijk tot 26 juli! 
 

 

 

Jeroen, Annette, Lesley en Marga  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:secretariaat.msvn.brabantwest@gmail.com
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Proefles Beweeg je fit in Roosendaal 
 

 
 

Sponsoring 
Eén van onze van onze leden mailde ons. Mariska Luijten-Timmermans. Zij heeft al 23 

jaar MS en is meteen lid geworden van de MS Vereniging Nederland.  

 

Zij schildert graag. Haar schilderijen exposeert zij, tot eind augustus, 

in de wachtruimte van tandartspraktijk GTR Tandartsen, 

Noorderstede 1 in Sprundel.  

 

Iedereen die interesse heeft kan een schilderij van haar kopen. Wil 

je liever iets in opdracht laten maken? Dat kan ook. 

 

Voor elk verkocht schilderij dat zij verkoopt doneert zij 20% aan 

onze regio. Dit is fantastisch!  

Inmiddels heeft Mariska al 5 schilderijen verkocht. 

 

Op de schilderij ‘Kip’ kan geboden worden, vanaf € 50,--. Voor de andere schilderijen is de prijs op aanvraag. Info: 

LuijtenMariska@gmail.com 

 

Voor meer informatie zie: Mariska.s schilderijen en onze regionale website: regionale website 

Madeleine Benjert
is dans- en bewegingstherapeut, gespecialiseerd in o.a. MS, 
Parkinson en Reuma.
De lessen van Madeleine zijn erop gericht om je fysiek en mentaal beter te 

voelen. Dans, muziek en verbeeldingskracht brengen je letterlijk en figuurlijk 

in beweging.

Beweeg je fit Kennismakingsles

Datum: Maandag 6 september om 10.30-11.30
Locatie: Buurthuis Keijenburg

Keijenburg 70
4702CG Roosendaal

Kosten kennismakingsles:
Lid MSVN gratis, niet-leden € 5,--

Inschrijven vóór 25 augustus:
brabantwest@msvereniging.nl

MS Vereniging West Brabant

Dit schilderij komt geheel ten goede 

aan de MSVN Brabant-West 

mailto:LuijtenMariska@gmail.com
https://www.facebook.com/Mariskas-schilderijen-109199981412822
https://msvereniging.nl/regios/brabant-west/
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Ervaring met……? De MRI-scan 
 

Onze eerste ontmoeting met elkaar 

Vanwege Corona hadden wij, de vrijwilligers van team MSVN Brabant-West, elkaar nog niet in levende lijve ontmoet. 

Toen het kon hebben we meteen een afspraak gemaakt. 

 

Het gesprek ging al snel over MS-perikelen, zoals gevoelsstoornissen, dubbelzien en krachtverlies. Uiteraard kwam ook 

de moeheid ter sprake. Heel moe zijn. Zo ongelofelijk onwijs moe zijn. Eén vrijwilliger werd bij moeheid rustig. Zelf 

word ik (Annette) heel druk. Ik ga snel praten, word hyper in mijn hoofd. Zo druk in mijn hoofd dat ik het gevoel heb 

dat ik doordraai.  

 

MRI-scan 

Binnenkort krijg ik een MRI-scan. Gewoon een check hoe het er in 

mijn hoofd aan toe gaat. De, voor mij, beruchte MRI-scan probeer ik 

altijd uit te stellen. Ik zie hier heel erg tegenop. Gelukkig heb ik een 

neuroloog die dit begrijpt. De vorige keer stelde zij voor om mij een 

pilletje (Midazolam) te geven. Hiervan word je rustig.  

 

Dit klopte. Het werkte! In plaats van een half uur (waar geen einde 

aan komt) had ik het gevoel maar 5 minuten in de MRI te hebben 

gelegen. Deze keer ga ik weer voor dit pilletje. Het enige nadeel is dat 

je die dag niet meer mag rijden. Maar gelukkig zijn er altijd mensen die 

mij willen ophalen. 

 

Toen ik vertelde over mijn angst bleek dat ik niet de enige ben die een 

MRI-scan helemaal niets vindt. Een vrijwilliger kwam met de volgende 

tip, die ook kan werken: Iemand meenemen en hij/zij legt zijn/haar 

hand op je been terwijl je in de scan ligt. Dit maakt je ook rustig, 

wetende dat je niet alleen in de ruimte bent.   

Vind ik een heel goed idee en ga ik zeker een de volgende keer 

proberen. 

 

Het gesprek kwam vervolgens op medicatie. Eén van de vrijwilligers 

overweegt andere medicatie te gaan gebruiken. Dat zijn altijd lastige 

beslissingen. Want wat zijn de bijwerkingen? Gaat dit medicijn helpen? 

Is het een belasting om dit medicijn te nemen? Ervaringen van anderen 

helpt dan zeker om een beslissing te nemen.  

 

Deze ervaringen uitwisselen was heel fijn om te doen. De herkenning bij de ander geeft je het gevoel niet de enige te 

zijn.  

 

Ervaringen delen 

Wij willen ook graag met jou ervaringen delen. Jij ook? Op 26 juli kan dit op locatie in Breda tijdens de Borrel 

Bijeenkomst, zie hiervoor bladzijde 2. Uiteraard kan je ook jouw verhaal en vragen kwijt op onze besloten Facebook-

groep. Wil je een artikel schrijven voor onze nieuwsbrief? Mail ons dan jouw verhaal (brabantwest@msvereniging.nl).   

 

 

 

 

Liggend Marga, links Jeroen, rechts Lesly, staand Annette 

https://www.facebook.com/groups/763926234260488
https://www.facebook.com/groups/763926234260488
mailto:brabantwest@msvereniging.nl
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Er op uit 
 

In de zomer gaan we er steeds meer op uit. Een dagje weg of met vakantie.  

In een onbekende plaats is het vaak zoeken naar een parkeerplek en/of een wc. Hier een paar 

apps die kunnen helpen bij het zoeken. 

 

 

 

Gehandicapten ParkeerApp 

Voordelen van deze app zijn dat je de parkeertransacties kan starten in de auto, de app kan ook 

door de medepassagier gebruikt worden en je hebt inzage in de parkeerregels voor gehandicapten 

per gemeente. 

Je moet je wel registeren om van deze app gebruik te kunnen maken.  

Zie voor meer informatie: https://www.gpkapp.nl. 

 

WheelMate™ 

De app geeft direct een inzicht in de dichtstbijzijnde rolstoelvriendelijke toiletten en 

parkeerplaatsen op een interactieve kaart. In de Wheelmate™ wordt elke locatie toegevoegd en 

gecontroleerd door rolstoelgebruikers. 

Je hoeft je niet te registeren en het tarief op locaties worden door medegebruikers actueel 

gehouden. Momenteel zijn er meer dan 35.000 locaties in 45 landen.  

Deze app is te downloaden in de Appstore en Googleplay. 

 

Hoge Nood 

Via HogeNood vind je bijna 6000 openbare en opengestelde toiletten. Bij een groot aantal 

vestigingen van o.a. Albert Heij, Jumbo en Plus kun je ook naar de wc.  

Kijk ook op: https://www.waarkaniknaardewc.nl/hoge-nood/ 

De app is te downloaden in de Appstoren en Googleplay. 

 

 

 

 

Nieuws uit de regio  
 

Breda Gelijk zoekt panelleden 

Breda Gelijk is een onafhankelijke non-profit stichting die zich al meer dan 20 jaar inzet voor 

iedereen met een beperking.  

Gwen van der Meer en haar collega Wouter Schelvis zijn op zoek naar panelleden. Onder 

de naam: Waar loop je tegenaan, wil Breda Gelijk van een zo groot mogelijke groep mensen 

horen wat er beter kan in de stad of wat er al beter gaat in de stad. Deelnemers van dit 

digitale panel krijgen van tijd tot tijd een vragenlijst toegestuurd. 

Meer informatie: https://breda-gelijk.nl of bel Wouter Schelvis 06 19999385. 

 

Bergen op Zoom/Bergse Plaat 

Een kleine aanpassing aan het stoplicht, heeft voor Bergenaar Renata het leven een stukje makkelijker gemaakt. Renata 

kon vanaf haar aangepaste fiets niet bij het knopje van het stoplicht. De gemeente heeft dat nu voor haar opgelost, na 

o.a. de tussenkomst van Stichting Toegankelijke Bergen op Zoom. 

https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/renata-kan-eindelijk-weer-veilig-oversteken/  

https://www.gpkapp.nl/
https://www.waarkaniknaardewc.nl/hoge-nood/
https://breda-gelijk.nl/
https://www.toegankelijkbergenopzoom.nl/
https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/renata-kan-eindelijk-weer-veilig-oversteken/
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Mantelzorgcompliment /-waardering  
 

Wat is een mantelzorgcompliment?  

Het mantelzorgcompliment, ook wel mantelzorgwaardering genoemd, is een compliment/waardering vanuit de 

gemeente voor de inzet van de mantelzorger. Iedere gemeente heeft een eigen budget voor het mantelzorgcompliment. 

De gemeente mag zelf bepalen hoe dit budget voor het mantelzorgcompliment wordt ingezet en verdeeld. 

 

Ben jij degene die mantelzorg ontvangt? En vind jij dat jouw mantelzorger wel een compliment verdient? Vraag dan via 

jouw gemeente de mantelzorgwaardering aan voor jouw mantelzorger! 

 

Een mantelzorgwaardering vraag je aan in de gemeente waar degene voor wie je zorgt woont. Vaak regelt het steunpunt 

mantelzorg of een andere welzijnsorganisatie namens de gemeente de aanmelding en uitkering van de waardering. Wil 

jij weten hoe het in de gemeente van degene voor wie je zorgt geregeld is? Kijkt dan op site van de gemeente of het 

steunpunt om het na te vragen.  

 

Vormen van mantelzorgwaardering 

Het mantelzorgcompliment komt in verschillende vormen en is afhankelijk van de gemeente waar de zorgbehoevende 

woont. Het is dus niet zo dat het mantelzorgcompliment standard een (vast) geldbedrag is. De meest voorkomende 

vormen van het mantelzorgcompliment zijn: 

 Een geldbedrag ter ondersteuning van de mantelzorger of voor de mantelzorgwoning. 

 Een (gratis) bijeenkomst op de Dag van de Mantelzorger (10 november). 

 Een leuke korting of waardebon. 

 

Mantelzorgcompliment voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor het compliment, worden eisen gesteld. Deze eisen kunnen per gemeente verschillen. 

Je vindt deze op de website van de jouw gemeente.  

Enkele voorbeelden zijn: 

 Je bent geen vrijwilliger, maar je bent mantelzorger omdat je een persoonlijke band hebt met de zorgvrager. 

 Je ontvangt/biedt voor een bepaalde periode binnen een kalenderjaar mantelzorg. 

 Je bent mantelzorger voor een aantal uren per week. 

 Jij, mantelzorger, bent 18 jaar of ouder. 

 

Meer informatie hierover op: https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/geldzaken/mantelzorgwaardering/ en op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/vraag-en-antwoord/mantelzorgcompliment-aanvragen  

 

Partners en mantelzorgers: meld je nu aan voor de mantelzorgtraining!   
 

Zorgen voor een zieke geliefde is zwaar. Hoe houd je jezelf staande? Speciaal voor de partners-mantelzorgers van 

mensen met MS is er een training die handvatten geeft. Na een gezamenlijke startbijeenkomst volg je thuis het online 

deel. In korte video’s lichten MS-experts het ziekteverloop toe. Ook is er aandacht voor het herkennen en handelen 

van cognitieve problemen. Een gesprek met een psycholoog sluit de training af.  

 

Wanneer? 

Op 4 september en 30 oktober starten de trainingen voor de partners-mantelzorgers.  

Op 2 oktober en 27 november starten de trainingen voor andere naasten van mensen met MS. 

 

Aanmelden? 

Stuur een mail naar trainer Mellony Schenk. mschenkt@nieuwunicum.nl.  

https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/geldzaken/mantelzorgwaardering/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/vraag-en-antwoord/mantelzorgcompliment-aanvragen
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Activiteiten Agenda 
Datum   

26 juli 

Tot eind augustus 

6 september 

September 

Wat en waar? 

Borrel Bijeenkomst in Breda 

Expositie bij GTR Tandartsen, 

Dansen in Roosendaal 

Wandelen 

Extra: 

Aanmelden voor 22 juli 

Noorderstede 1, Sprundel 

Aanmelden voor 25 augustus 

Informatie volgt 

 

 

 

Contactpersonen en informatie 
 

Voor meer informatie over onze regio of over de MSVN kan je contact opnemen via de mail. 

Mail:    brabantwest@msvereniging.nl   

Of kijk op onze   regionale website  

Of wordt ook lid van onze  besloten Facebook-groep. 

 

West-Brabant bestaat uit: 

Regio-coördinator   Jeroen Musters    

Financieel coördinator  Lesly Dijkers 

Secretaris    Annette Bredius 

Contactpersoon regio Breda  Marga Hemmes

 

MS Telefoon: 088-374 85 85 maandag t/m vrijdag 10.30 tot 14.00 uur 

MS Loket:  0800 – 1066 werkdagen tussen 10.30 en 12.30 uur 

mailto:brabantwest@msvereniging.nl
https://msvereniging.nl/regios/brabant-west/
https://www.facebook.com/groups/763926234260488

