
 
 
 
Nieuwsbrief  
 
Het is al weer enige tijd geleden dat u van ons een nieuwsbrief heeft mogen ontvangen. Onze welgemeende excuses 
hiervoor. Door diverse omstandigheden is het ons niet gelukt om eind vorig jaar deze aan u te versturen. Daarom 
ontvangt u nu een extra lange versie met veel informatie. 
 
Overzicht 2017 
Het jaar 2017 was een druk jaar voor ons, ondanks het feit dat we ‘slechts’ één weekend hebben georganiseerd.  
Annick heeft definitief afscheid genomen van haar functie als secretaris en Miriam heeft het stokje van haar 
overgenomen.  
 
Het MSweb forumweekend werd, in het weekend na Hemelvaart, op de vertrouwde locatie “De Imminkhoeve” in 
Lemele gehouden. Met een groep van maar liefst 50 personen hebben we een fantastisch weekend mogen beleven. 
 

 
 
 
Het was stralend weer met hoge temperaturen, zodat menig deelnemer verkoeling zocht in de schaduw of in de 
kleine opblaasbare zwembadjes die geregeld waren. 
 

 
 
Aan de hand van de reacties van de deelnemers kunnen we opmaken dat het een succesvol weekend is geweest. Dit 
was mede te danken aan het team vrijwilligers, die met tomeloze inzet gezorgd hebben dat de deelnemers aan alle 
kanten verzorgd werden.  
Wat zijn we blij met de mensen die tijd en energie willen steken om onze weekenden mogelijk te maken!  



 

  
 
Anne, Inèz, Laura, Marit, Monique en Ernst, ontzettend bedankt voor jullie inzet en aangenaam gezelschap tijdens 
het weekend in Lemele! 
 
Ankie schreef op Facebook: 
Ik was dit weekend voor de eerste keer in Lemele en ik wil iedereen bedanken voor de hartelijke ontvangst. Omdat ik 
maar een klein aantal mensen kende (waarvan maar twee in het echie) vond ik het best spannend. Ik voel me al snel 
opdringerig als ik aanschuif bij een groepje mensen die gezellig met elkaar zitten te praten en die ik niet ken. 
Hoewel ik natuurlijk best weet dat MS vele gezichten heeft vond ik het zo af en toe ook best confronterend. Zelf steek 
ik nog redelijk goed in elkaar. Ik werk nog en rij nog auto bijvoorbeeld. 
Sommigen van jullie hebben zoveel meer klachten en beperkingen en blijven in de meeste gevallen ook toch vrolijk en 
optimistisch. Complimenten hoor! 
 

 
 

De organisatie en het superzusterteam verdienen een groot applaus! Jullie renden je rot en niets was te veel. Ook 
ontging jullie niets van wat er met ons gebeurde. Als er iemand even niet lekker in zijn of haar vel zat, hadden jullie 
dat gelijk in de gaten. Ernst bedankt voor de heerlijke pannenkoeken! Je moet er toch ruim honderd gebakken 
hebben. 
De Great borrelnootjes waren een voltreffer. De arme mannen moeten het bloedheet hebben gehad, maar ze 
brachten de sfeer er goed in. Het was een supergezellige barbecue met die twee muzikanten. Hun afsluiter “You’ve 
got a friend” mag dan een tranentrekker zijn, maar hij zorgde bij mij in ieder geval wel voor een brok in m’n keel. En 
ik was niet de enige. 



 
 

Als ik niet door m’n dochter gebracht was, maar zelf met de auto was gekomen was ik vast niet tot het einde 
gebleven. Het buitenstaandergevoel van vrijdag en de zorgen om mijn man thuis die tijdens mijn afwezigheid extra 
thuiszorg kreeg en het vreselijke bed met plastic matras, hadden er waarschijnlijk voor gezorgd dat ik zaterdag al zou 
zijn vertrokken. Ik kan oprecht zeggen dat ik dan veel gemist zou hebben en ben blij dat ik gebleven ben. 
Nogmaals iedereen bedankt en ook Esmiralda, Lies, Angelique en Esther voor het over de streep trekken! O ja, en 
Matthijs en Boris voor hun niet aflatende moeite om drankjes te halen. 
Tot ziens in Hoogeloon of Lemele! 
Ankie 
P.S. Maria en Kaja volgende keer ga ik op die scootmobiel. Geven jullie dan les? 
 
 
Nieuwe website 
Daarna hebben we niet stil gezeten, want ondanks het feit dat we geen tweede weekend meer gingen organiseren in 
2017, moesten we hard aan de slag.  De Stichting bestond 10 jaar en na die tien jaar was het tijd de boel op te frissen 
en te vernieuwen. 
Zo kwam er een nieuwe website.  Uiteraard was dit niet zomaar geregeld,  hier zijn  veel uren werk in gaan zitten.  
Met name dankzij de enorme inzet van Erwin van Aalst en Rity van de Avoort, die geheel belangeloos hebben 
meegewerkt, is er nu een fris uitziende, moderne website, die ook nog eens zeer toegankelijk is voor mensen met 
een visuele beperking. Dit omdat de lettergrootte aangepast kan worden. In de toekomst willen we de site verder 
uitbreiden met handige toepassingen, zodat u niet alleen via de nieuwsbrief wordt geïnformeerd, maar ook via de 
website. 
 
Natuurlijk is ook de Facebookpagina van Stichting MS-Express  gekoppeld aan de website.  
Eind 2017 is de website live gegaan en we zijn er ontzettend trots op! 
 

 
 
 
 

http://www.ms-express.nl/
https://www.facebook.com/StichtingMSExpress/


 
Lunch 
Als afsluiter van het jaar hebben we een lunch georganiseerd voor alle 
vrijwilligers die ons geholpen hebben in de afgelopen periode. 
 
De lunch, hebben we eind november in Bilthoven gehouden in de PK 
Bar & Kitchen, een trendy eetgelegenheid, centraal in Nederland 
gelegen en vlakbij het station.  Op die manier was het voor ieder goed 
bereikbaar, ongeacht waar men ook vandaan moest komen.  Het was 
een gezellige middag en er werden ook vrijwilligers nog eens extra 
bedankt voor hun inzet, zoals Erwin en Rity voor het werk aan de 
nieuwe website. 
 
 
2018 
De feestdagen kwamen daarna snel en 2018 diende zich aan. Tijd om aan de slag te gaan met de voorbereidingen 
van Hoogeloon.  Vanwege het feit dat we nu maar één weekend organiseren, hebben we het weekend in Hoogeloon 
naar het voorjaar verplaatst. Graag hadden we dit in het, inmiddels traditionele, weekend na Hemelvaart gedaan, 
maar dit was helaas niet mogelijk. 
Het werd het weekend van 27 t/m 30 april. Ondanks dat de aanvang op Koningsdag was, bleek dit geen 
belemmering te zijn voor de deelnemers.  
 
Dit jaar moesten we het voor het eerst doen zonder Robert onze handige handjes en medeorganisator van het 
weekend in Hoogeloon. Ook bleek voor een deel van onze groep vrijwilligers het moeilijker te zijn om te komen. We 
moesten dus op zoek naar nieuwe verpleegkundigen/verzorgenden.  Uiteindelijk mochten we naast Anne en Laura, 
die al meerdere weekenden mee zijn geweest, Wout, Lisanne, Mirjam, Claire en Tiana verwelkomen in het zorgteam. 
 
 
 
Herkenbaar gekleed 
De inschrijvingen waren gestart, verpleegkundigen 
geregeld. En als klap op de vuurpijl kregen we van Remko 
Teunissen van de firma Zoomability  een geldbedrag 
gesponsord om nieuwe kleding te kopen voor de 
vrijwilligers.  
Na diverse leveranciers gesproken te hebben, was het 
Ronald Jesse van de firma Acevlaggen  die ook bereid was 
ons deels te sponsoren.  
 
Dankzij hen konden we voor de vrijwilligers per persoon 
drie t-shirts, een sweater én een regenjas bestellen met 
het logo van de stichting.  Als extraatje staat ook MS-
Express op de mouwen van zowel de sweater als de 
regenjas.  Uiteraard willen we zowel Remko als Ronald 
heel erg hartelijk bedanken voor hun sponsoring. 
 
 
 
Het weekend  
De inschrijvingen gingen weer goed, veel oudgedienden, maar ook heel wat nieuwe gezichten, iets waar wij 
ontzettend blij van worden.  
 
 De Scootmobielspecialist  uit Eindhoven stelde vier scootmobielen ter beschikking voor het weekend en Peaks 
zorgde voor een glutenvrije producten, wat erg fijn was voor de mensen met een glutenvrij dieet. Hierbij was ook 
een grote partij pannenkoekenmeel, waardoor we in plaats van soep met brood op vrijdagavond pannenkoeken 
konden serveren. Jan, Ben en Antoinette hadden zich als vrijwilligers gemeld om voor de groep pannenkoeken te 
komen bakken.  De pannenkoeken zijn door de deelnemers met smaak gegeten. 

http://zoomability.com/nl/
http://acevlaggen.eu/
https://www.scootmobielspecialist.nl/
http://www.peaks-freefrom.com/


 

 
 

 
 
 
 
 
Op zaterdag kwam RDMobility langs om 
een demonstratie te geven van hun 
producten. Onder andere een rolstoel van 
Oracing, de Swiss-Trac en een Street-Jet. 
Roger Daal gaf veel uitleg en men kon zelf 
de producten uitproberen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De rest van deze dag verliep rustig. 
Mensen trokken er op uit met de 
scootmobielen en fietsen, anderen 
bleven op het terrein van de 
Biestheuvel. 
De avond werd na een warm en koud 
buffet afgesloten met een spelletje, 
kletspraat of diep gesprek .  
Zoals gebruikelijk was het weer lang 
gezellig bij de vuurkorf. 

 
 
 
 
 

http://www.rolstoel-op-maat.nl/


 
 
 

 
 
 
Zondag was de dag van de barbecue, zoals dit traditioneel gebeurt tijdens het 
weekend.  Dit jaar werd deze voor de eerste keer opgeluisterd met livemuziek van 
Akoestisch Duo MAÏS, welke gewend is om op de achtergrond te spelen bij events.  
De vooruitzichten qua weer waren niet goed, maar de weergoden waren met ons 
en tot in de loop van de avond is het droog gebleven.  Als tegenhanger heeft het 
weer die nacht erna gespookt, maar toen lag iedereen toch op één oor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tijdens de barbecue werd Robert van de 
Wetering nog even met een klein 
aandenken in het zonnetje gezet voor zijn 
jarenlange inzet tijdens en rondom de 
weekenden. 
 
 
 
 
 
 
En toen brak maandag weer aan. Afscheid nemen van de deelnemers, opruimen, alles inpakken en weer naar huis.  
Het weekend is weer voorbij gevlogen en met een goed gevoel kijken we er op terug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo beleefde Marion haar eerste weekend met MS-Express: 
 
Weekend Hoogeloon,  
 
Het is vandaag 27 april mijn dochter word 37 jaar en ik ga een weekend weg dat voelt raar en ook een beetje eng om 
alleen op pad te gaan. Maar Valys is gebeld gisteren en komen  mij eind van de middag ophalen. Dan stopt de de taxi 
voor de deur en wat onwennig ga ik alleen mee, mijn echtgenoot uitzwaaien met een dikke zoen en de woorden komt 
wel goed gaan we op weg.  
Hoogeloon waar ligt dat eigenlijk en wie ga ik daar ontmoeten? Gelukkig is Esmiralda er ook die heb ik al vaker 
ontmoet. Lies en Angelique die ken ik van het boek MS- ontbloot deel 2 en deze dames hebben mij gerustgesteld .  



Om vijf uur was ik op plaats van bestemming 
waar ik heel warm werd ontvangen (pff wat een 
opluchting)  
Met mijn sleutel in de hand werd ik voorgesteld 
aan mijn verzorger Wout hij ging mee naar mijn 
kamer en pakte mijn koffer uit.  
Na wat geklets en geruststellende woorden 
gingen Wout en ik terug naar de groep, mijn 
lotgenoten en nu maar hopen dat het een leuk 
en gezellig weekend wordt.  
Lekker aan de lange tafel zitten met elkaar 
pannenkoeken eten en een geweldig 
openingswoord van Maria. Wat heb ik drie 
prachtige dagen gehad!  
 
 
Bedankt Maria, Jan en Miriam voor de fantastische organisatie, en het geweldige zorgteam, alle vrijwilligers, wat 
zagen jullie er mooi, verzorgd en herkenbaar uit.   
Maar ik heb vooral genoten van het praten met lotgenoten. Dan nog het kampvuur, het heerlijke eten en de 
accommodatie alles was geweldig verzorgd en het eigenlijk teveel om op te noemen.  
Mede daarom wil ik alle vrijwilligers de sponsors en het zorgteam heel erg bedanken voor dit onvergetelijke 
Weekend!  
Maandagmorgen weer naar huis wat ook wel weer heel fijn is zeker om te zien dat mijn mantelzorger een paar 
dagen welverdiende rust heeft gehad.  
Bedankt en tot volgend jaar   
Marion van Wijk-Bijpost  
 
 
 
Vooruitblik 
Wij kijken uiteraard ook naar de toekomst en zitten dan ook gedurende het jaar zeker niet stil.   
 
Wat staat er allemaal nog op de planning: 
Allereerst krijgen we nog van Ronald van Acevlaggen een banner met ons logo. Het is helaas niet gelukt om dit voor 
het weekend al te realiseren, maar wat in het vat zit… 
 
In week 37 tot en met week 40 van dit jaar zal bij Albert Heijn Smitshof in Soest een bus bij de statiegeldinname 
komen te staan, zodat mensen hun statiegeldbonnen daarin kunnen deponeren. De opbrengst van deze 
statiegeldbonnen komt geheel ten goede aan Stichting MS-Express.  
 

 
 



Later in het jaar zal voor de vrijwilligers weer een lunch worden georganiseerd, om hen te bedanken voor hun 
bijdrage tijdens het weekend Hoogeloon.  Wanneer en waar zal nog worden bepaald. 
 
En natuurlijk zal er ook in 2019 een weekend komen.  Deze keer weer in Lemele, tijdens het Hemelvaartweekend. 
Die is van vrijdag 1 juni t/m maandag 4 juni. 
 
Donaties  
 
Ook in de afgelopen periode zijn door diverse mensen op bijzondere wijze geld opgehaald voor ons.  
Helga en Yvonne wilden ons met een laatste groet blijven steunen en hebben op hun uitvaart een (virtuele) 
collectebus geplaatst en mensen gevraagd hierin te doneren in plaats van bloemen.  Ook Lies is ons zeer dierbaar, 
want ook zij haalde geld op tijdens een feest van haar en haar man Joachim.   
Esmiralda zette zich via een pitch op de Supportbeurs in Utrecht bij het Goededoelenfonds van Dela in voor ons en 
wist ook een mooi geldbedrag binnen te halen.  Verder gaven veel deelnemers hun borg van de sleutel (verplicht in 
Hoogeloon) als donatie en wilden dit niet terug hebben.   
 
 
Dank 
 
Uiteraard danken wij u, als sponsor/donateur van Stichting MS-Express voor uw bijdrage. Mede dankzij u hebben we 
weer veel mensen blij kunnen maken, doordat zij met een van onze weekenden mee hebben kunnen gaan. Zonder u 
was dit absoluut niet mogelijk geweest en wij hopen dan ook dat u ons nog vele jaren wilt ondersteunen. 
 
Verder danken we ook al onze overige sponsors en donateurs, vrijwilligers: Laura, Anne, Claire, Mirjam, Lisan, Tiana, 
Wout, Ben, Jan, Antoinette, Peaks, Scootmobielspecialist, Acevlaggen, Zoomability, donateurs, sponsoren, overige 
mensen die zich voor ons ingezet hebben en wie we verder nog vergeten zijn: HEEL ERG BEDANKT! 
 
 


