DATA 2019
vrij 4 jan receptie 19.30uur
vrij 8 feb bijeenkomst 19.30 uur

NUTTIGE ADRESSEN
Lokaal:
Ontmoetingscentrum
“De KETEL"
Diestersteenweg 237
3293 Kaggevinne/Diest
(baan Diest- Scherpenheuvel
rechtover de kerk van Kaggevinne)

vrij 8 maart bijeenkomst 19.30
zat 13 april lentefeest 13.00 uur (20€pp)
vrij 3 mei bijeenkomst 19.30
6 tot 9 juni WEEKEND
De rijper eilanden nl
Juli: vakantie
vrij 2 augustus bijeenkomst 19.30
zon 8 sept BBQ 13 uur (5€pp)
vrij 4 oktober bijeenkomst 19.30
vrij 8 november bijeenkomst 19.30
Zat 14 dec. Kerstfeest 13 uur (20€pp)

MS-LIGA VL. BRABANT:
P.a KULeuven
willem De Croylaan 54 D bus 4035
3001 Heverlee tel: 016/20.82.32
MS-LIGA VL. GEMEENSCHAP
Boemerangstraat 4
3900 OVERPELT
tel: 011/64.99.04
M.S. Kliniek Melsbroek
Vanheylenstraat 16
1820 Steenokkerzeel
02/752.96.00
M.S Kliniek Overpelt
Boemerangstraat 2
3900 Overpelt

www.ms-diest.be
FB: MS Diest
Zelfhulpgroep
Multiple Sclerose:
"DE SCHAKEL"
1985-2019
stelt zich aan U voor:
voorzitter: Geeraerts Rosa
Bredestraat 227 3293 DIEST
Gsm:0473/621.630
E-mail:rosageeraerts@gmail.com
Ondervoorzitter: Bert Vandevelde
Den Ren 6 3290 Diest
tel: 013/30,12,10
E-mail:bertenjoke@hotmail.com
secretariaat: Depré André
Donystraat 19 3300 TIENEN
tel: 016/81.38.48
E-mail: andredepre@telenet.be

Wanneer je te horen krijgt dat je
voortaan met MS verder door het
leven moet, lijkt heel je toekomst
stuk te vallen.
Het is dan goed om mensen te
ontmoeten die niet alleen naar je
luisteren, maar ook begrijpen wat
je voelt.
Lotgenoten, mensen die het ook
elke dag beleven.
Elke persoon met MS maar ook
de partner, familieleden en
vrienden zijn welkom op onze
bijeenkomsten.
Personen met M.S. betalen 15
euro lidgeld. Steunende leden: €35.
Gewone bijeenkomsten zijn gratis.
Voor grotere activiteiten wordt
er een prijs vastgesteld door het
bestuur, afhankelijk van de
kostprijs.

Om aan de werkende MS- ers en/
of partners eveneens de kans te
geven om deze bijeenkomsten bij te
wonen worden deze steeds op een
vrijdagavond om 19.30 uur
gehouden.
Grotere activiteiten op zaterdag
of zondag namiddag.
Tijdens de bijeenkomsten wordt
er veel aandacht besteed aan het
geven van informatie over MS en
zijn problematiek.
Dit gebeurt door het uitnodigen
van gastsprekers of door de
aanwezigen zelf, zij zijn en blijven
immers de ervaringsdeskundigen.
Voor bijkomende informatie
zullen, er na akkoord van het
bestuur, de nodige stappen
ondernomen worden om hiervoor
een gepaste gastspreker te vinden.

Er wordt inderdaad ook tijd vrij
gemaakt voor ontspanning, want
lachen is ook voor mensen met MS
meer dan noodzakelijk.
Het leven is immers mooi, zelfs
met MS.
De uitstappen gebeuren steeds
met eigen vervoer.
Het lokaal " DE KETEL” is
rolstoel vriendelijk en uitgerust met
een aangepast toilet.
Er is tevens een ruime parking.

Bent U geïnteresseerd in
de werking van onze
groep?
Aarzel dan niet langer
en neem contact met ons.

