
 

 

 

 

Valentijnsactie 
 
Op vrijdag 14 februari is het weer zover: de radio WIS Valentijn special! 
Naar jaarlijkse gewoonte houdt de Werkgroep Intimiteit en Seksualiteit haar Valentijnsactie. 
Dit jaar komt ‘Radio WIS’ opnieuw op bezoek. Patiënten èn personeel konden hun favoriete 
love song of tegelplakker indienen. Op valentijnsdag tussen 9 en 15 uur spelen wij dan jullie 
verzoeknummers. 
Let the music play! 
 
 

Update bouwdossier  
 
Eind 2019 werd de omgevingsvergunning betreffende de nieuwbouw opnieuw ingediend bij 
de gemeente. Het struikelblok was vorige keer de voorlopige parking. Voor dit probleem is 
intussen een oplossing gevonden. De parking aan de voetbalterreinen van FC Melsbroek mag 
tijdens de bouwwerken gebruikt worden door het personeel van het NMSC. 
De gemeente heeft een viertal maanden de tijd om de aanvraag te onderzoeken. Ondertussen 
werd de bekendmaking aangeplakt. De omwonenden hebben nu de kans om hierop te 
reageren. Tegelijkertijd werd het dossier ook doorgestuurd naar de provincie. 
Ten vroegste eind mei komen we hierop terug met meer nieuws. 
  

 
  Nieuwsbrief 

     20 20  NUMMER  1  

10 februari 2020 

In dit nummer 
 

1 Valentijnsactie  

2 Update bouwdossier 

3 SWIMSO 2020 

4 Infoavond MS 

 



NIEUWSBRIEF 2020-1 

 

 

SWIMSO 2020  
 
Op zondag 15 maart gaat de dertigste editie door van de jaarlijkse zwemmarathon, 
georganiseerd door de vzw IMSO, in samenwerking met de Lionsclub. 
Net zoals vorig jaar wordt er gezwommen 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 7 maart. 
Je kan ook gewoon langskomen tussen 9 en 17 uur voor een hapje en een drankje.  
 

Voor meer info: johan.vannieuwenhoven@mscenter.be of op de website van de vzw IMSO : 
www.imso.be en doorklikken op ‘swimmarathon’. 
 
 

Infoavond MS  
 
Op donderdag 19 maart organiseert het NMSC een infoavond voor personen met MS en 
geïnteresseerden. Volgende presentaties staan op het programma: 
 

 Associaties van cognitieve klachten met gezondheids-
factoren bij personen met MS - Prof Dr D’hooghe 
 

 Toepassen van telegeneeskunde bij MS - Prof Dr 
D’haeseleer 
 

 Microbioom en MS - Ir. Lindsay Devolder 
 

 De werking van de hersenen in rust: wat verandert er bij 
personen met MS? - Prof Van Schependom Jeroen 
 

 Het werkende MS brein : Resultaten MEG studie – Lars 
Costers 
 

 Balans in tijdsbesteding voor betekenisvolle activiteiten: 
evaluatie van de Life Balance Inventory - Sofie Ferdinand en 
Daphne Kos 
 

 Dubbeltaken (gelijktijdig uitvoeren van handtaak en 
denkoefening): hoe moeilijk is dat eigenlijk? - Annick 
Vandenbroucke en Daphne Kos 

 
Deelname aan deze infoavond is gratis.  
Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 1 maart 2020. 
Voor meer informatie kan u terecht bij Ann Van Remoortel: ann.vanremoortel@mscenter.be 
of via het telefoonnummer 02.597.87.24 
Als de interesse heel groot mocht zijn, dan kunnen bijkomende infomomenten georganiseerd 
worden. 
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