
 
 Oktober 2021 – https://msvereniging.nl/regios/brabant-west/ 

 

Regionaal 

Nieuwsbericht 

 
1 

 

 

Aan de leden 
 

De herfst is begonnen. De Covid-maatregelen worden 

afgebouwd. Onze eerste Borrel-Bijeenkomst was een 

groot succes. Genoeg redenen voor ons om nieuwe 

bijeenkomsten te organiseren.  

 

We beginnen het najaar met een bijeenkomst in 

Roosendaal, gevolgd door Bergen op Zoom en 

nogmaals in Bavel.  

 

Speciaal voor onze leden hebben we een workshop 

Schilderen en een gratis les Bewegen/Dansen in 

Roosendaal en/of Breda. 

 

Uiteraard houden we bij elke bijeenkomst ons aan de 

dan geldende Covid-maatregelen.  

 

We hopen dat jij (weer) komt en samen met ons er een 

gezellige bijeenkomst van maakt. 
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______________________________________________________________________________________ 

 

Covid-regels 
 

Voor al onze bijeenkomsten gelden dezelfde toegangsregels als in de horeca
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De eerste bijeenkomst was in Bavel 
 

Afgelopen 26 juli was de eerste bijeenkomst van onze regio! 

 

We vonden het spannend hoe deze middag zou verlopen. Marga was er als eerste. 

Jeroen, Lesly en ik kwamen ruim voor 3 uur aan. Aangekomen bij Korenmolen De 

Hoop bleek dat de meesten er al waren. De sfeer was goed. Iedereen was blij dat er 

(eindelijk) weer een bijeekomst werd gehouden.  

 

Helaas sloeg het weer om en moesten we naar binnen. Daar was in een hoek ruimte 

voor ons gemaakt om verder te praten en te borrelen. Ook hier werd rekening 

gehouden met de covid-maatregelen. 

 

De mensen die er waren kwamen uit heel West-Brabant. Sommige hadden al lang MS, 

sommige nog maar net.  Ook de klachten en zichtbaarheid van de MS was bij iedereen 

anders. Zo waren er mensen in een rolstoel, maar ook mensen met alleen cognitieve 

problemen. 

 

Ondanks, of dankzij deze verschillen kwam ook de MS aan bod. Vragen als 

Vertel je iemand (werkgever, bekende) dat je MS hebt? Als je het vertelt wat 

vertel je dan? Hoe ga je om met de reacties die je krijgt?  

 

Het was zo gezellig dat de meesten de tijd vergaten en we nog lang na 5 uur 

bleven doorpraten.  

 

Jeroen, Marga, Lesly en ik hebben genoten van de gezelligheid en de 

gesprekken. Een aantal gaven tips voor een volgende keer. Deze gaan we 

zeker gebruiken.  

 

Deze middag heeft ons geïnspireerd om nog een keer een contactmoment te houden in Korenmolen De Hoop in 

Bavel. Deze bijeenkomst is op zaterdag 13 november, kijk voor meer informatie hierover op bladzijde 3. 

 

Annette 
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Contactmiddag Roosendaal 
 

Het eerste contactmoment die gehouden wordt is in Roosendaal is 

op woensdagmiddag 27 oktober. Om 14.30 uur is iedereen van harte 

welkom. We eindigen deze middag om 16.30 uur. 

 

Lesly en Jeroen hebben voor deze middag een heel mooie locatie 

gevonden. Vlakbij de bossen. Deze is rolstoeltoegankelijk en je kunt 

er gratis parkeren.  

 

Locatie: Brasserie Lodge Visdonk, Rozenvendreef 2 in Roosendaal 

(http://www.lodgevisdonk.nl) 

Graag aanmelden voor 21 oktober. 

 

 

Contactochtend Bergen op Zoom 
 

Voor Bergen op Zoom hebben Jeroen en Annette gekozen voor ’t 

Appeltje. Deze gezellige locatie is bij bossen. Parkeren is gratis. Ook 

hier is een rolstoeltoilet en deze locatie is rolstoeltoegankelijk.  

  

Donderdagochtend 4 november begint de contactochtend om 10.30 

uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Iedereen is van harte welkom. 

 

Locatie: Partycentrum ’t Appeltje, Balsedreef 5 in Bergen op Zoom 

(https://www.hetappeltje.nl)  

Graag aanmelden voor 29 oktober.  
 

 

Contactochtend Bavel 
 

In Korenmolen De Hoop was ons eerste contactmoment. Deze 

locatie beviel goed. Goede sfeer en genoeg ruimte. Marga, 

contactpersoon Breda, is weer om de tafel gaan zitten met de 

eigenaar van Korenmolen De Hoop.   

 

Deze keer wordt het contactmoment gehouden op zaterdagochtend. 

Op 13 november begint de contactochtend om 10.30 uur en we 

eindigen 12. 30 uur. Ook deze dag is iedereen van harte welkom. 

 

Locatie: Korenmolen De Hoop, Schoutenlaan 75 in Bavel 

(https://www.korenmolendehoop.nl) 

Graag aanmelden voor 7 november. 
 

 

 

http://www.lodgevisdonk.nl/
https://www.hetappeltje.nl/
https://www.korenmolendehoop.nl/
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Sponsoring 
 

Mariska Luijten-Timmermans, zelf heeft zij MS, lid 

van onze regio en is schilderes. 

 

Toon van de Sanden van BN de Stem heeft 

Mariska geïnterviewd. Het artikel stond op 29 juli 

jl. in de krant. In het interview zegt ze dat 

schilderen haar weer een doel geeft, een uitdaging. 

Elke dag heeft zij een penseel vast. Ook komt het 

voor dat als ze ’s nachts niet kan slapen, Mariska 

dan gaat schilderen. Schilderen maakt haar hoofd 

leeg.   

 

Haar schilderijen heeft zij een aantal maanden 

geëxposeerd in een tandartsenpraktijk. Van de 

schilderijen die zij heeft verkocht heeft zij een deel 

van de opbrengt gedoneerd aan onze regio.  

Wij zijn hier heel blij mee.  

 

Dank je wel Mariska! 

 

 

 

Daarnaast maakt Mariska ook Torso’s en Kersthoofden. Ook hiervan gaat een deel van de opbrengst naar onze regio. 

 

 

 

 

 

 

De Torso of Kersthoofd zijn ook in andere kleuren te 

verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Een Torzo kost € 30,-- per stuk       Een Kersthoofd kost € 17,50 

 

 

Heb je interesse of vragen? 

Stuur dan een mailtje naar Mariska 

 

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

 

 

Foto uit BN de Stem van 29 juli 2021  

mailto:luijtenmariska@gmail.com
https://www.facebook.com/Mariskas-schilderijen-109199981412822
https://msvereniging.nl/regios/brabant-west/sponsoring/
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Workshop Schilderen met Mariska 
 

Schilderen is een echte passie voor Mariska. Ze wil graag haar passie delen door het geven van een workshop 

schilderen. Speciaal voor onze leden organiseert Mariska de workshop Schilderen. 

 

Het wordt een ochtend vol gezelligheid. Tussen het schilderen door is er gelegenheid om te kletsen en koffie/thee te 

drinken.  

Mariska zal iedereen helpen en advies geven, zodat iedereen aan het einde van de ochtend met een mooi schilderij 

naar huis gaat. 

 

De schilderijen worden ongeveer 23 bij 30 cm groot.  

Er kan gekozen worden uit deze 4 schilderijen: 

 

 

 

Op donderdag 25 november is de workshop Schilderen met Mariska. 

Het begint om 9.00 uur en zal tot ongeveer 12.30 uur duren. 

De workshop wordt gehouden in gemeenschapshuis D’n Hoge Dries, Zoeksestraat 5/A in Schijf.  

(https://www.facebook.com/Dn-Hoge-Dries-391930914616489/) 

 

Voor leden is deze workshop gratis. 

Niet-leden betalen een bijdrage van € 10,,-- per persoon. 

Koffie/thee (€1,-- per kopje) is voor eigen rekening. 

Graag aanmelden voor 18 november, vermeld hierbij of je lid bent en welke schilderij je wilt maken. 

Het aantal deelnemers is beperkt, dus meld je snel aan. 

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: MS Vereniging Brabant-West 

 

Als je na deze workshop wilt blijven schilderen met Mariska, dan kan dit in overleg met Mariska. 

 

 

 

Vrouw met hoed  Kippen Kerst Klomp met tulpen  

https://www.facebook.com/Dn-Hoge-Dries-391930914616489/
mailto:brabantwest@msvereniging.nl
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Bewegen op Maat in Roosendaal 

 
In de vorige nieuwsbrief vertelde we dat in Roosendaal ‘Bewegen op Maat’ is. Deze lessen zijn erop gericht om je fysiek 

en mentaal beter te voelen. Dans, muziek en verbeeldingskracht brengen je letterlijk en figuurlijk in beweging.  

 

Madeleine Benjert geeft op de maandagochtend les in Buurthuis Keijenburg, Keijenburg 70 in Roosendaal.  

De lessen zijn van 10.30 uur tot 11.30 uur. Meedoen kan nog steeds!  

De eerste (proef)les is voor leden gratis. 

 

Aanmelden bij Madeleine Benjert, via haar e-mailadres: madeleinebenjert@gmail.com 

 

 

Plexus Yoga-Pilates-Dans in Breda 

 

Er is ook een bewegingsgroep van start gegaan in Breda. 

 
Op de woensdagen 6, 13 en 20 oktober kan je meedoen met een les Yoga-Pilates-Dans. De eerste les is voor leden 

gratis. Alle daaropvolgende lessen kosten € 9,-- per keer. 

Informatie over de locatie:  https://djazzle.com  

De lessen worden gehouden in Dansstudio Djazzle, Graffelstraat 65 in Breda, Ginneken 

 

Aanmelden bij Paulinka Schrooten, via haar e-mailadres: info@dbcplexus.nl 
 

 

mailto:madeleinebenjert@gmail.com
https://djazzle.com/
mailto:info@dbcplexus.nl
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Theatervoorstelling Zenuwslopend 
 

De voorstelling is gebaseerd op onderzoeken, interviews en met meer dan 400 vragenlijsten over MS. De voorstelling 

gaat over de misstanden, taboes en onbegrip. In de voorstelling laten de performers zien welk proces veel mensen met 

MS doorgaan. Dit met een lach en een traan. Deze speelse, muzikale, beeldende voorstelling vol verdriet, optimisme 

en levenslust is gemaakt door Ilse Oostvogels, uit Hoogstraten. 

 

De voorstelling wordt o.a. gespeeld in De Kring in Roosendaal. Op het moment dat deze nieuwsbrief werd gemaakt 

zijn er nog kaarten voor de voorstelling op 1 december 2021. 

Een aantal bestuursleden gaan naar deze voorstelling.  

 

Zie voor meer informatie en kaarten: https://www.dekringroosendaal.nl/agenda/901/Ilse_Oostvogels/Zenuwslopend  

 

 

Week van de Toegankelijkheid 
 

Op maandagmiddag 4 oktober begon de Week van de Toegankelijkheid. Om 12.05 uur 

opende de organisatie Ieder(in) deze week vol activiteiten. De opening is terug te kijken 

op:  https://weekvandetoegankelijkheid.nl/opening2021/  

 

In onze regio wordt op zaterdagmiddag 9 oktober in Breda op de Grote Markt het aspect toegankelijkheid getoond. 

Redo (Redouan Ait Chitt) bekend van o.a. het Eurovisiesongfestival treedt op en verzorgt een aantal workshops. 

Ondanks zijn beperkingen is hij goed in breakdancen, wat hij die dag zal laten zien. 

Naast zijn optreden is er muziek en optredens van rolstoeldansers. 

 

Ook kan in Breda gereden worden met innovatieve rolstoelen en wordt er in de singels gevaren met toegankelijke 

boten.  

 

De middag begint om 12.00 uur en duurt tot 15.00 uur. 

Meer weten? Kijk op: https://weekvandetoegankelijkheid.nl/evenementen/bredase-dag-van-de-toegankelijkheid/   

 

 

MS Loket 
 
Hoe overleg je met je werkgever dat je minder uren wilt werken of 

aanpassingen op je werkplek nodig hebt? Vertel je tijdens je sollicitatie 

dat je MS hebt? Ook voor deze vragen bel je met het MS Loket.  

 

 Je kunt praten met een (ervarings)deskundige. Het MS Loket (0800-

1066 – gratis) is op werkdagen bereikbaar van 10.30 uur tot 12.30 uur. 

  

 
 

 

 

 

 

https://www.dekringroosendaal.nl/agenda/901/Ilse_Oostvogels/Zenuwslopend
https://weekvandetoegankelijkheid.nl/opening2021/
https://weekvandetoegankelijkheid.nl/evenementen/bredase-dag-van-de-toegankelijkheid/
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Activiteiten Agenda
 

Datum   

6, 13, 20 oktober 

 

 

27 oktober 

 

 

4 november 

 

 

13 november    

 

 

25 november 

 

 

 

Wat en waar? 

Plexus Yoga-Pilates-Dans 

 

 

Contactmiddag Roosendaal 

Lodge Visdonk 

 

Contactochtend Bergen Zoom 

‘ Appeltje 

 

Contactochtend Bavel 

Korenmolen De Hoop 

 

Workshop Schilderen 

D’n Hoge Dries 

 

 

Extra: 

Breda 

Aanmelden bij Paulinka 

 

Rozenvendreef 2, Roosendaal 

Aanmelden voor 21 oktober 

 

Balsedreef 5, Bergen op Zoom 

Aanmelden voor 29 oktober 

 

Schoutenlaan 75, Bavel 

Aanmelden voor 7 november 

 

Zoeksestraat 5/A, Schijf 

Aanmelden voor 18 november 

Aanmelden voor: 

Contact-bijeenkomsten, mail naar: BrabantWest@MSVereniging.nl o.v.v. welke bijeenkomst(en) en met hoeveel 

personen.  

 

Workshop Schilderen met Mariska, mail naar: BrabantWest@MSVereniging.nl o.v.v. welk schilderij je wilt schilderen. 

Bewegen/dansen Breda, mail naar Paulinka Schrooten  

Bewegen/dansen Roosendaal, mail naar Madeleine Benjert   

 

 

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 

 

 

Een ander e-mailadres?  

Geef dit aan ons door, dan kunnen wij je uitnodigen voor onze activiteiten. 

mailto:BrabantWest@MSVereniging.nl
mailto:BrabantWest@MSVereniging.nlg
mailto:info@dbcplexus.nl
mailto:madeleinebenjert@gmail.com
mailto:brabantwest@msvereniging.nl
https://msvereniging.nl/regios/brabant-west/
https://www.facebook.com/groups/763926234260488

