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Feestweekend 60 jaar NMSC
In 2019 bestaat het Nationaal MS Centrum 60 jaar!
Dat willen we niet zomaar laten voorbij gaan en daarom gaan we een heel weekend feest
vieren op 20, 21 en 22 september 2019.

Op vrijdag 20 september gaat het personeelsfeest door met een academische zitting, een
diner en aansluitend een dansfeest.
Op zaterdag 21 september is iedereen welkom in de spiegeltent op de parking van het NMSC
voor een retroswingparty van Radio Modern.
Er kan geswingd worden in thema en met hulp van echte kenners.
De party is toegankelijk voor iedereen : personeel, personen met MS, familie, vrienden,
mensen uit de buurt,… Kortom, een aanrader!
Tickets kosten 13 euro en kunnen bekomen worden via de website van Radio Modern: Radio
Modern
Op zondag 22 september organiseren we, in samenwerking met de Cultuurraad van de
Gemeente Steenokkerzeel en de Heemkring van Melsbroek, een “open monumentendag”.
Bezoekers kunnen zich inschrijven voor de “Heemkundige” en/of de “Medische” toer.
Dit is het uitgelezen moment om je familie en vrienden te laten kennismaken met het NMSC.
Voor de kinderen zal animatie voorzien worden zodat ze, tijdens de toer van de grote mensen,
kunnen genieten van circuscapriolen en deelnemen aan workshops.
De organisatie en registratie is in handen van de Cultuurdienst van de gemeente
Steenokkerzeel en wordt gecommuniceerd via de website van de gemeente en via onze
website.
De bedoeling van deze dag is onze deuren open te zetten en aan iedereen te tonen wie we
zijn en wat we doen.

NIEUWSBRIEF 2019-5

Ook op zondag 22 september gaat een eucharistieviering door, naar aanleiding van 60 jaar
NMSC.
Deze viering met muziek, gebed en veel dankbaarheid, gaat door in de cafetaria van 10.30 u
tot 11.30 u.
Patiënten, bezoekers, directie en personeel zijn van harte welkom.

Speelhoekje in cafetaria
Voor het tweede jaar op rij heeft het Nationaal
MS Centrum de hoofdprijs in de wacht gesleept
van een wedstrijd van de Belfius Foundation.
Dit jaar hebben we deelgenomen met het
project ‘feeling@home in het NMSC’.
Het project bestaat uit drie onderdelen: we
maken een speelhoekje voor kinderen in de
cafetaria, er worden twee ergonomische
elektrische relaxzetels aangeschaft en er worden
planten- en kruidenbakken op rolstoelhoogte
aangekocht.
Na veel voorbereidingen is het nu eindelijk zover: de speelrups is geleverd, het hobbelpaard
uitgetest en de gigantische speelblokken zijn opgepoetst.
Op woensdag 18 september is de feestelijke opening van onze speelhoek gepland.
Wij hopen dat jullie er allemaal kunnen bij zijn. Nodig dus zeker je (klein)kinderen, neefjes,
nichtjes, buurmeisjes en buurjongens uit!
Jullie kunnen ondertussen genieten van een lekker dessertje en een drankje.
Waar en wanneer? Allen welkom op woensdag 18 september tussen 14.00 u en 15.30 u in de
bezoekerscafetaria van het NMSC.

Leive Vloms
Op zaterdag 2 augustus ging de derde editie door van Leive Vloms. Het festival was een groot
succes en lokte meer dan 12.000 passanten naar de Leuvense Oude Markt. Er waren o.a.
optredens van Mama’s Jasje, Wim Soutaer en Bart Kaëll.
De opbrengst van de dag gaat naar het MS steunfonds, dat het wetenschappelijke onderzoek
i.v.m. MS ondersteunt.

