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Aan de leden 
 

Ons vrijwilligersteam is uitgebreid! De nieuwe 

vrijwilligers zijn enthousiast en zijn gelijk begonnen. 

Hierdoor is het mogelijk om nog meer te organiseren. 

 

Tot nu toe hebben wij contactbijeenkomsten 

georganiseerd in Bavel, Roosendaal en Bergen op 

Zoom. Een paar leden hadden aangegeven dat de 

huidige locaties te ver van hun woonplaats zijn. We zijn 

op zoek gegaan naar een extra locatie en hebben deze 

gevonden in Oosterhout. In april houden wij daar onze 

eerste contactbijeenkomst.  

 

Dit jaar willen we lezingen en presentaties organiseren, 

naast de bestaande contactbijeenkomsten. De eerste 

presentatie zal gehouden worden in Bergen op Zoom. 

Met een aantal vrijwilligers kun je dan kennismaken. 

 

We willen zoveel mogelijk mensen bereiken en 

informeren over MS. Daarnaast willen wij ook de 

mogelijkheid bieden om in contact te komen met 

anderen. Een manier om dit te doen is met Instagram. 

Sinds kort hebben wij een Instagram-account. 

 

Voor ons een mooie start van het nieuwe jaar. We 

hopen dat er iets voor je bij is en we zien je graag bij 

één van de activiteiten! 

 

 

 

In deze nieuwsbrief: 
 

Pagina 2  Oosterhout, nieuwe locatie 

 

Pagina 3  Eerste presentatie Bergen op Zoom 

 

Pagina 4  Oproep jongeren 

    Statiegeld doneren in Roosendaal 

    Sponsering 

   

Pagina 5  Maand van Wereld MS Dag 

    Schilderen met Mariska 

  Wandelen Bergen op Zoom, Roosendaal  

 

Pagina 6  Sociale Media 

 

Pagina 7  Activiteiten Agenda 

Contactpersonen en informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 
Kom ook zaterdag 19 maart naar onze contactbijeenkomst in Bavel 

Je bent welkom vanaf 10.30 uur tot 12.30 uur. 

 

Eerst consumptie krijg je van ons. 

 

Adres: Korenmolen de Hoop, Schoutenlaan 75 in Bavel 

 

Tot zaterdag! 
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OOSTERHOUT, de nieuwe locatie contactbijeenkomsten 
 

Naast Bavel, Roosendaal en Bergen op Zoom gaan we nu ook contactbijeenkomsten 

organiseren in Oosterhout.  

 

We hebben een schitterende locatie gevonden. Theater De Bussel. Het theater ligt in 

het centrum en is goed te bereiken.  

 

De eerste bijeenkomst zal gehouden worden op 

donderdag 7 april van 10.30 tot 12.30 uur. 
 

Ook voor deze bijeenkomst geldt: een ochtend waarbij 

je anderen ontmoet die MS hebben of partner zijn van mensen met MS. Je kunt over 

MS praten, maar hoeft niet. Het gaat erom dat je anderen ontmoet en een gezellige 

ochtend hebt. 

 

 De eerst consumptie krijg je van ons.  

 

 

 
 

Parkeren kan in de parkeergarage De Basiliek en kost € 0,50 per 20 minuten. Een dagkaart kost € 6,--. De garage is 

naast het theater. 

De locatie is rolstoeltoegankelijk. 

Graag aanmelden via de mail op: BrabantWest@MSVereniging.nl  

 

 

 

We zien je graag op donderdagochtend 7 april in Oosterhout! 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:BrabantWest@msvereniging.nl
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Eerste presentatie in Bergen op Zoom 
 

MS wat is dat en hoe voelt dat eigenlijk? 
 

Deze avond is voor iedereen! Voor mensen met MS, Partners, familieleden, vrienden en mensen die meer willen weten 

over hoe het is om MS te hebben. 

 

Gerda en Rianne, voorlichters van de MSVN, geven een presentatie.  

Ze vertellen wat MS is, welke symptomen bij MS horen, welke 

behandelmogelijkheden er op dit moment zijn, wat de impact is voor degene met MS 

en wat de impact van MS is op de omgeving. 

Ook kan je zelf een aantal symptomen ervaren. Met toolkist kunnen symptomen 

nagebootst worden, zodat je zelf kunt ervaren hoe het is om MS te hebben en welke 

impact dit heeft. 

Na de presentatie is er gelegenheid tot napraten. 

 

 

Iedereen is van harte welkom op maandagavond 25 april. 
 

 

Inloop is vanaf 19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 - 22.00 uur.  

 

De toegang is gratis. 

Locatie is rolstoeltoegankelijk. 

 

Consumpties (koffie € 1,40 en thee € 1,20) zijn voor eigen rekening. 

 

Deze avond wordt gehouden in:  

Ontmoetingscentrum De Kastanje aan de Kastanjelaan 164 in Bergen op Zoom. 

 

Deze locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto.  

Parkeren kan in de omgeving van De Kastanje. 

 

 

Voor deze bijeenkomst graag, voor 25 april, aanmelden en erbij vermelden met hoeveel personen je komt, via 

BrabantWest@MSVereniging.nl  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:BrabantWest@MSVereniging.nl
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Oproep voor jongeren 
 

'Hallo allemaal! Ik ben Anniek, 23 jaar oud, en studeer aan de Hogeschool 

Utrecht. Vanuit de MS Vereniging Nederland doe ik onderzoek en zet ik 

mij in voor jongeren met MS, zodat zij gehoord worden en er ook iets voor 

hen gedaan gaat worden vanuit de Vereniging en binnen de regio’s.  

 

Als het je interessant lijkt om mee te denken en praten over de belangen 

van jongeren (18-30) met MS én jij zelf binnen deze doelgroep valt neem 

dan contact op, dan kan je meepraten in de besloten Whatsapp-groep.' 

 

Wil je meepraten? Stuur dan een mailtje naar: BrabentWest@MSVereniging.nl. Wij sturen je mailtje naar Anniek. 

 

 

Statiegeld doneren in Roosendaal 
Bij Plus Gommers, Dijkcentrum 24, in Roosendaal start een 

statiegeld donatie voor onze regio. Op de statiegeldautomaat 

kun je ervoor kiezen om het statiegeld te doneren aan een 

goed doel.  

 

Vanaf maandag 2 mei tot en met 28 mei zijn wij het goede 

doel.  

 

Het gedoneerde statiegeld is bestemd voor de MSVN-regio 

Brabant-West. 

Wij gaan dit geld gebruiken voor onze leden door o.a. 

activiteiten te organiseren.  

 

Doneer ook! 
 

 

Sponsoring  
 

Mariska Luijten-Timmermans, zelf heeft zij MS, is lid van onze regio 

en schildert.  

 

Haar schilderijen heeft zij vorig jaar een aantal maanden 

geëxposeerd in een tandartsenpraktijk. Daarna is de expositie 

verhuist.  

 

Vorig jaar, maar ook dit jaar schenkt zij een deel van de opbrengst 

van de verkochte schilderijen aan onze regio.  

 

Wij zijn hier heel blij mee. Dank je wel Mariska!  

 

Benieuwd naar haar schilderijen? Mariskas-Art 
 

 

mailto:BrabentWest@msvereniging.nl
https://www.facebook.com/Mariskas-Art-109199981412822/
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De maand van Wereld MS DAG 
 

De hele maand mei staat in het teken van MS. In heel het land worden er activiteiten georganiseerd. 

Dit jaar doen wij als regio ook mee.  

We hebben een aantal activiteiten die zeker de moeite waard zijn. 

Hieronder alvast een idee wat wij in Brabant-West gaan doen. 

 

 

1. Schilderen met Mariska 
 

Vorig jaar heeft Mariska aangegeven voor onze regio een schilderworkshop te willen geven. Vanwege Corona is 
dit uitgesteld.  
 
Gelukkig kunnen we nu deze workshop houden. Op donderdagochtend 12 mei en op woensdagochtend 25 mei 
van 9.30 uur tot ongeveer 13.00 uur.  

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 30 bij 30 cm groot. Er kan gekozen worden uit een aantal voorbeeld-
schilderijen. Deze worden later bekend gemaakt. 

De workshop wordt gehouden in Hoeve ‘t Oosteind, Oosteindseweg 37, Sprundel  

Voor leden is deze workshop gratis. 
Niet-leden betalen een bijdrage van € 10,-- per persoon.  

Koffie/thee is voor eigen rekening.  

Uitnodiging, met de keuze-schilderijen, wordt binnenkort verstuurd. 

 

 

2. Wandelen in Bergen op Zoom en in Roosendaal 
 

In mei gaan we een tweetal wandelingen organiseren. 

In Bergen Op Zoom zal gewandeld worden in en rond het centrum. Dit is de Bergse Wandeling.  

 

In Roosendaal zal de wandeling beginnen en eindigen in Brasserie Lodge Visdonk. Voor en na de wandeling kan er 

geborreld worden. Mocht je besluiten om toch niet te gaan wandelen dan kan je zo wie zo blijven borrelen. 

 

De wandelingen zijn gratis. 

 

Uitnodigingen voor de wandelingen worden binnenkort verstuurd. 
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Sociale Media 
 

Ook op het gebied van sociale media hebben we niet stilgezeten.   

 

 

 

Sinds kort hebben we ook een Instagram-account.  

 

 

Onze nieuwe enthousiaste vrijwilliger Denise wil zich graag inzetten voor de MSVN Brabant-West.  

 

Voor onze regio heeft zij een Instagram-account opgezet. Ze heeft een vlog gemaakt. Denise plaatst regelmatig 

interessante berichten. De uitnodigingen voor onze activiteiten plaatst zij ook in dit account. 

 

Nieuwsgierig?  

Neem een kijkje en volg ons op:  Instagram MSVN Brabant-West  

 

 

 

 

 

 Ken jij onze besloten Facebook-pagina al?    

 

 

Vorig jaar hebben wij deze pagina gestart. Inmiddels hebben we ruin 140 leden. Regelmatig worden er berichten 

geplaatst. De uitnodigingen voor onze activiteiten vind je hier. Vragen over MS en alles wat met MS te maken heeft 

kun je hier stellen. 

Ken je onze besloten Facebook-pagina nog niet? Neem een kijkje en wordt ook lid: Besloten Facebook-pagina MSVN 

Brabant-West 

 

 

Uiteraard houden wij onze website ook up-to-date. Op deze site staat onze agenda, sponsoren, wie wij 

zijn en uiteraard de laatste nieuwtjes. Kijk op onze regionale website: MSVN Brabant-West 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/ms_vereniging_west_brabant/
https://www.facebook.com/groups/763926234260488
https://www.facebook.com/groups/763926234260488
https://msvereniging.nl/regios/brabant-west/
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Activiteiten Agenda 

Contactmomenten 

Datum    Tijd    Locatie              Aanmelden voor 

Zaterdag 19 maart 10.30 - 12.30 Korenmolen De Hoop, Schoutenlaan 75, Bavel  niet nodig

Donderdag 7 april 10.30 - 12.30 Theater De Bussel, Torenstraat 10, Oosterhout 7 april 

 

Presentatie; MS wat is dat en hoe voelt dat eigenlijk? 

Datum    Tijd    Locatie 

Maandag 25 april 19.30 - 22.00 De Kastanje, Kastanjelaan 164, Bergen op Zoom 25 april 

   

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

personen.  

 

Wereld MSDag  

In mei worden er weer activiteiten georganiseerd.  

Dit jaar doen wij hieraan mee. Hou je mail, onze besloten-FB, Instagram en regionale website in de gaten voor meer 

informatie. 

 

 

Contactpersonen en informatie: 
 

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

 

Mail ons, voor vragen en info:BrabantWest@MSVereniging.nl   

 

Of kijk op onze      regionale Website  

 

Of wordt ook lid van onze   besloten Facebook-groep. 

Of volg ons op      Instagram MSVN Brabant-West 

 

 

Het team van West-Brabant bestaat uit: 
 

Het bestuur

Regio-coördinator     Jeroen   

Financieel coördinator   Lesly 

Secretaris        Annette 

Contactpersoon regio Breda  Marga 

 

Nieuwe vrijwilligers: 

Denise, Daniëlle, Femke, Jacqueline, Yvette

 

 

 

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

