
 

Nieuwsbrief no 4 -2021   Geleen, december 2021. 

 

Beste leden en partners van de MS vereniging, 
 
Het einde van ons regio verenigingsjaar 2021 is in zicht, de feestdagen staan bijna 
voor de deur.  
Terug kijkend is dit verenigingsjaar het tweede jaar op rij, dat anders is verlopen dan 
we hadden gedacht, we hebben plannen moeten bijstellen en zelfs moeten 
annuleren. Gelukkig hebben we in oktober toch een fysieke themabijeenkomst 
kunnen organiseren met een goede opkomst. Er is een duidelijke behoefte aan 
fysieke bijeenkomsten en het persoonlijke contact met andere leden.  
Wij hebben onze regio-plannen klaar en kijken ondanks de Corona omstandigheden 
uit naar 2022 met nieuwe plannen!  
 
2021 had hét jubileumjaar moeten zijn, dat schuiven wij nu door naar 2022! 
De regio werkgroep bestaat dit jaar 40 jaar!  
Een mijlpaal waar wij graag samen met u een bijzonder jubileum-moment van willen 
maken. Noteer daarom deze datum: zaterdag 19 maart 2022! 
In januari ontvangt u een uitnodiging met verdere informatie. Wij kunnen al 
verklappen dat het een middag met ‘entertainment’ wordt, waarbij gezelligheid met 
een hapje en drankje voorop staan. Laten we er samen een geslaagd jubileum van 
maken! U komt toch ook?! 
 
Binnen de werkgroep hebben er verschuivingen plaats gevonden, aanvullingen en 
helaas hebben we ook afscheid genomen van werkgroepleden, zo ook van onze 
regiocoördinator Piet Booij.  
 
Bedankt! 
Ruim 10 jaar geleden nam ik het regiocoördinator-stokje over van Karin van de Berg. 
Ik kende de MS wereld niet. Door het bijwonen van een themabijeenkomst in de 
Noeber Beemden in Schinnen, maakte ik kennis met veel mensen met MS en kreeg ik 
inhoudelijke informatie over deze slopende chronische ziekte. Een gesprek met de 
enthousiaste vrijwilligers van de MS regio-werkgroep over wat ze wilden bereiken en 



van mij verwachtten heeft mij doen besluiten, als vrijwilliger zonder MS, het regio-
coördinatorschap te aanvaarden. In een fijne samenwerking met leden van de 
regionale werkgroep heb ik getracht het MS regiowerk vorm en inhoud te geven. Met 
heel veel plezier kijk ik terug op de afgelopen 10 jaar regionaal MS werk. Vooral de 
samenwerking met de leden van de regionale werkgroep en met de MS regio Noord- 
en Midden-Limburg was heel fijn.  
 
Bedankt voor deze 10 mooie jaren.  
Met een hartelijke groet, 
Piet Booij 
 
Wij willen opnieuw dringend een oproep doen voor een regio-coördinator en voor  
nieuwe vrijwilligers voor onze werkgroep. De werkgroep bestaat nu uit 6 leden. 
Voor het uitvoeren van regio activiteiten en in stand houden van de werkgroep is 
uitbreiding hard nodig. Interesse, neem dan contact op met de werkgroep.  
 
Tot slot wensen wij u : Fijne Feestdagen, en in alle opzichten een goed 2022! 

 

      
 

Voor vragen, opmerkingen, ideeën voor de volgende nieuwsbrief of wilt u een kleine 
bijdrage leveren dan kan dat.  
Mail uw  reactie naar: zuidlimburg@msvereniging.nl   
Secretariaat: Manita Karman, tel: 046-4753176 
 
MS Werkgroep 
Regio Zuid-Limburg. 
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