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NIEUWSBRIEF JUNI 2022

Marcia Taroenoredjo
In de MenSen van afgelopen mei
stond Marcia Taroenoredjo.
Zij vertelt uitgebreid haar verhaal
en hoe de virtual reality bril (VR-
bril) haar helpt bij pijnbestrijding.

Beste MenSen,

Deze maand organiseren we een bijeenkomst in Oosterhout, met
gastspreker. Je bent van harte welkom.

Op donderdag 30 juni is de laatste inloopmiddag in het Bravis
ziekenhuis (locatie Roosendaal) voor de zomervakantie.
Kom gerust eens langs.

Ook zijn we druk bezig met het organiseren van bijeenkomsten na
de zomervakantie. Over 2 willen we alvast iets vertellen.

21 juli in Oosterhout, met Marcia en de VR-bril

Contactmiddag

Op donderdagmiddag 21 juli is er een contactmiddag in theater De Bussel in
Oosterhout.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en zal duren tot ongeveer 16.00 uur.

De VR-bril wordt o.a. gebruikt bij revalidatie en door fysiotherapeuten.

https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1598
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1587
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1595
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Marcia en de VR-bril
Marcia komt naar Oosterhout!
Ze neemt de VR-bril mee!

Ook nieuwsgierig hoe jij meer grip
kunt krijgen op chronische pijn met
behulp van de VR-bril?
Kom dan ook 21 juli naar
Oosterhout.

Inloopmiddag
Op donderdagen, 1 keer in de 14
dagen, zijn Jacqueline en Femke
aanwezig in het Bravis ziekenhuis,
locatie Roosendaal.

Marcia vertelt in het artikel dat ze ambassadeur is van Reducept, de
ontwikkelaar van de VR pijnbehandeling..

Na het lezen van het artikel waren we nieuwsgierig. Over de VR-bril willen we
meer weten!

We hebben Marcia gevraagd of zij tijdens een bijeenkomst over de VR-bril wil
vertellen. Ze reageerde gelijk enthousiast: 'Het lijkt mij heel leuk om over de
VR-bril pijnbehandeling te spreken, over de voordelen ervan en mijn
persoonlijnke ervaringen.

MS Vereniging Brabant-West agenda

Inloopmiddagen Bravis, Roosendaal

Patiënten en belangstellenden kunnen vrijblijvend vragen stellen, lotgenoten
ontmoeten of informatiemateriaal meenemen.

In september zullen Jacqueline en Femke weer 1 keer in de 14 dagen
aanwezig zijn tijdens de inloopmiddag.

Op donderdagmiddag 30 juni is de laatste keer voor de vakantie. De
inloopmiddagen zijn van 13.00-16.00 uur.

https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1587
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1587
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1584
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Wij willen ons even voorstellen!
Wij zijn Jacqueline en Femke.
Sinds kort zijn wij vrijwilliger bij de
MS vereniging. We hebben zelf
ook MS.

In het Bravis ziekenhuis in Roosendaal vind je Jacqueline en Femke op het
Service Bureau, route 94.

Inloopmiddag Bravis ziekenhuis

De MS vereniging heeft ons veel gebracht. We hebben nooit de behoefte
gehad om contact te zoeken met lotgenoten en hebben nooit gedacht dat dit
contact ons juist energie zou opleveren en voor positiviteit zorgt.

We hebben nu een inloopmiddag georganiseerd in het ziekenhuis. Hiermee
bieden we een toegankelijke, laagdrempelige manier om met elkaar in contact
te komen en vragen helpen te beantwoorden over werk, je relatie,
vrijetijdsbesteding etcetera.

Vooral omdat lotgenotencontact vaak als spannend gezien wordt, een
verplichting, confronterend, wilden wij op een laagdrempelige manier
aanwezig zijn. Je kunt ons bijvoorbeeld ook e-mailen.

Elke twee weken (even weken) zitten Jacqueline en Femke klaar om je
vragen te beantwoorden een luisterend oor te bieden. Wil jij je vragen ook
eens voorleggen aan iemand anders met MS?

Graag tot ziens,

Jacqueline en Femke

Binnenkort:

"Stamceltherapie" informatieavond met dr. Hengstman

https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1587
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1594
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Op dinsdagavond 4 oktober organiseren we een informatieavond over
stamceltherapie bij MS.

Neuroloog dr. Gerald Hengstman is oprichter en directeur van Upendo en
tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting MS Zorg Nederland.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen en hopen ook verhalen van
ervaringsdeskundigen met jullie te delen.

De avond vindt plaats in Het Turfschip  in Etten-Leur, een mooie locatie waar
we ook nog mogelijkheid hebben voor een gezellig samenzijn na afloop.

Hou de aankondigingen in de gaten en zet 4 oktober alvast in je agenda!

Doe met ons mee met "Klimmen tegen MS"!

Onze vrijwilligster Jacqueline, kwam met een fantastisch idee om samen met
een team (Team MS Vereniging Brabant-West) mee te doen aan “Klimmen
tegen MS”.

Klimmen tegen MS wordt elk jaar georganiseerd door Stichting Klimmen
tegen MS (MoveS) en maakt onderdeel uit van het Nationaal MS Fonds.

Volgend jaar op maandag 29 mei 2023 (Tweede Pinksterdag), staat de 11e

editie van Klimmen tegen MS gepland. Een onvergetelijk evenement met een
persoonlijke ervaring die je altijd bij zal blijven.

De top van de Mont Ventoux is zowel fietsend (ook met elektrische
ondersteuning), (hard)lopend of met skeelers, handbike, step en 1 wieler te
bereiken, daarbij is er een keuze uit 3 verschillende routes van ongeveer
21.2km tot 25.9km. Dat zijn vele kilometers zal je denken, daarom is het ook
mogelijk om een deel van de route af te leggen.

Het inschrijfgeld voor dit evenement is €100,00 per persoon. Voor dit
inschrijfgeld worden er in totaal 3 beklimmingen door de organisatie
gefaciliteerd, krijg je een loop-of fietsshirt, een startnummer, verzorging op de
dag zelf (medische zorg, voeding, en technische ondersteuning) en een mooi
aandenken aan dit mooie avontuur. Bij een deelname aan Klimmen tegen
MS, wordt ook sponsorgeld gevraagd. Dit sponsorgeld komt geheel ten goede

https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1596
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1589
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1593


29-06-2022 14:06MS Vereniging Nederland: Nieuwsbrief Brabant-West juni 2022

Pagina 5 van 6https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/browserview/1ddd…tm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-brabant-west-juni-2022

aan onderzoek tegen MS. Bij sponsoring kan je denken aan familieleden,
vrienden, kennissen, evenementen of je werkgever natuurlijk.

Overnachtings- en reiskosten zijn voor eigen rekening.

Wil jij net als ons deze uitdaging aangaan? Kom dan ons team versterken en
loop of fiets met ons mee.

Voor verdere vragen, of meer informatie over “Klimmen tegen MS”, stuur een
bericht naar: Brabantwest@MSVereniging.nl, of via ons FB-pagina of
Instagram.

Klimmen tegen MS

Stichting Klimmen tegen MS (MoveS)

Agenda activiteiten

30 juni Inloopmiddag Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal
21 juli Contactbijeenkomst met gastspreker Marcia Taroenoredjo over
de VR-bril, 14.00 - 16.00 uur, Theater Bussel Oosterhout
4 oktober, Bijeenkomst met dr. Hengstman, 19.00 - 22.00 uur, Turfschip
Etten-Leur;  verdere informatie volgt.

Vanaf 21 juli tot en met eind augustus organiseren we geen bijeenkomsten en
houden we een zomerstop.

Mochten we je niet meer spreken, dan wensen wij je alvast een fijne vakantie.

https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1591
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1592
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1593
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1594
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1595
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1596
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brabantWest@MSVereniging.nl 

Bekijk online

https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1597
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1598
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1599
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1600
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1601
https://formulieren.msvereniging.nl/l/mailing2/link/1ddda873-7a9c-4a4b-bf8b-11ce79f56f7a/1602

