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Classics for MS
Het Nationaal MS Centrum nodigt u uit voor een ontspannende muzikale namiddag voor de
hele familie, want muziek brengt mensen bij elkaar…
Kamerorkest Casco Phil uit Mechelen brengt een animerend programma van licht klassieke
muziek, vol herkenbare melodieën. Het wordt puur genieten!
De presentatie is in handen van Jan Hautekiet.
Waar?
CC De Factorij, Zaventem
(Willem Lambertstraat 10, 1930 Zaventem)
Wanneer?
Zondag 10 maart 2019 om 15u
Kaarten bestellen?
via de website van De Factorij: https://www.ccdefactorij.be/nl/programma/classics-voorms/831/
Er zijn nog kaarten beschikbaar, maar wacht toch niet meer te lang.
Personen in een rolstoel nemen best rechtstreeks contact op met CC De Factorij op het
nummer 02/3077272. Zij helpen je graag verder.
Dit concert wordt georganiseerd ten voordele van het wetenschappelijk onderzoek in het
NMSC.
Wil je het onderzoek steunen? Giften (zonder fiscaal attest) zijn welkom op het
rekeningnummer: BE05 7340 0642 8075 met referentie ‘Classics for MS’
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Valentijnsactie
Naar jaarlijkse gewoonte houdt de Werkgroep Intimiteit en
Seksualiteit haar Valentijnsactie.
Dit jaar komt ‘Radio WIS’ op bezoek. Op donderdag 14
februari tussen 9 uur en 15 uur spelen wij al uw favoriete love
songs en tegelplakkers. Iets stevigers mag natuurlijk ook! U
vraagt, wij draaien…
U kan uw top 3 doorsturen naar WIS@mscenter.be of
indienen via het invulstrookje dat u aan het onthaal kan
verkrijgen en daarna kan deponeren in de Radio WIS bus. Dit
kan tot en met vrijdag 1 februari.
Na 15 uur gaat de tweede editie van ‘Lalaloveyou’ door, in
samenwerking met het Huis van de Mens. Er komt een
verhalenvertelster langs en afsluiten doen we tussen 18 uur
en 18.40 uur, met een voorstelling, omkaderd door muziek
van onze muziektherapeute Beatrijs.

Groepssessie Motomed
Sinds 1 januari is er een nieuwe regeling in voege voor de MOTOMED. We werken niet meer
met MOTOMED-groepen, maar met individuele sessies MOTOMED, aansluitend (voor of na)
de individuele kinesitherapiesessie. De therapeut die u individueel behandelt, wordt
verondersteld u te installeren, toezicht te houden en de sessie af te sluiten.
Deze wijziging werd doorgevoerd om extra therapeuten vrij te maken om te kunnen voldoen
aan de aanvragen voor nieuwe patiënten en het invoeren van extra sessies evenwicht, fitness
of andere activatiemogelijkheden.
In samenwerking met de planningsdienst wordt er gezocht naar oplossingen voor iedereen
die in het verleden MOTOMED had. Mocht dit, ondanks de reeds geleverde inspanningen,
voor u nog niet in orde zijn, dan kan u steeds uw naam doorgeven aan uw kinesitherapeut.

SWIMSO 2019
Op zondag 10 maart gaat de jaarlijkse zwemmarathon door, georganiseerd door de vzw IMSO,
in samenwerking met de Lionsclub Leuven Erasmus.
Dit jaar zwemmen we in het zwembad ‘De Motte’ in Zaventem, gemeentepark – Hector
Henneaulaan.
Deelnemers stellen een ploeg samen om op een uur tijd zoveel mogelijk lengtes te zwemmen.
De ploeg laat zich daarvoor sponsoren per lengte of via een vast bedrag.
Vooraf inschrijven is nodig en moet voor 3 maart.
Je kan ook gewoon langskomen voor een hapje en een drankje.
Voor meer info: johan.vannieuwenhoven@mscenter.be

