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Voorwoord 

Dit is de zesde uitgave van de nieuwsbrief van stichting MGB hulpverle-
ning. De afgelopen maanden in het corona-tijdperk waren voor zowel  
cliënten als medewerkers uitdagend. Het was voortdurend inspelen op de 
veranderde situatie, soms versoepeling en daarna weer aanscherping van 
de regels waarbinnen we ons moeten bewegen. Dat vraagt veel  
creativiteit en aanpassingsvermogen voor iedereen. In deze uitgave veel 
aandacht voor het thema identiteit. In deze tijd een heel actueel thema. 
Wie ben ik als alle zekerheden om mij heen wegvallen? Bij wie kan ik  
terecht en wie ziet mij echt zoals ik ben?   
 

Op de dagbesteding hebben de in de afgelopen tijd twee nieuwe  
medewerkers mogen ontmoeten: Job, die in deze nieuwsbrief een stukje 
over identiteit heeft geschreven en Lieneke, waarover je mee kunt lezen 
in een interview met Wilma.  
 
Verder is er een nieuw, winters recept, deze keer verzorgd door Ron. Ook 
in deze tijd is het belangrijk om het mededelingenbord in de gaten te hou-
den voor meer informatie, dus neem af en toe de tijd hiervoor, anders 
loop je kans om iets interessants te missen!   
 

Heeft u ideeën en wilt u een bijdrage leveren? Spreek ons even persoon-
lijk aan of stuur een mailtje naar: dagbesteding@mgbvlissingen.nl. Dit 
mailadres is alleen voor zaken die met de nieuwsbrief te maken hebben. 
Deze uitgave is binnenkort ook online te lezen via de website van MGB- 
Hulpverlening. 
 
We wensen je fijne en gezegende feestdagen toe! 
De redactie, 
 
Annemijn, Wilma en Irma 
 

mailto:dagbesteding@mgbvlissingen.nl


 

Recept  

Ingrediënten 4 personen 

Hutspot van Ron! 

 

• 600 gr winterpeen 

• 4 middelgrote uiten 

• 800 gr aardappelen 

• Klein bakje spekjes 

• 1 rookworst 

• Zakje pizza kaas 

• Scheutje melk 

 

 



 

Bereidingswijze 

• Schil de winterpeen , was deze en snijdt de winterpeen in 
plakjes 

• Snij de ui in ringen 

• Schil en kook de aardappelen (15 min) 

• Kook de wortels en de ui ( 10 min) 

• Bak de spekjes 

• Maak van de aardappelen aardappelpuree en doe daar de 
spekjes bij. 

• Meng daarna de ui en de wortels er door heen.  

• Doe de stamppot in een ovenschaal. Leg daar boven op de 
plakjes worst en strooi de kaas erover heen.   

• Doe de ovenschaal voor 15 minuten in een voorverwarmde 
oven (200 graden).  

  

 

    Een fijne maaltijd gewenst! 

 

    Geniet ervan,  

 

    Ron. 

 

Ps. Weet je wat ook lekker is ?   

Spruitjes met pindasaus :)  

 



 

In de schijnwerper  
Hens van As 

Hens, leuk dat je je wilt laten interviewen!  

 

Hens, hoe ben je bij MGB terecht gekomen?  

In 2016 ging het niet zo goed met mij. Ik woonde op een slechte plek bij 

een slechte huisbaas. Ik moest weer vanaf de grond af aan opnieuw be-

ginnen en mijn weg vinden. Een hulpverleenster van PsyQ raadde mij 

aan begeleiding van MGB aan te vragen. MGB voelt voor mij als een 

warm bad en de bezoekers worden naar mijn mening best in de watten 

gelegd. Ik ben in 2017 aan mijn rug geopereerd en de medewerkers van 

MGB stonden 3 keer per week voor mij klaar om hulp te bieden.  

 

Kun je iets positiefs over jezelf vertellen? 

Er verzorgt uitzien vind ik belangrijk. Daarom zorg ik goed voor mijzelf, 
zowel innerlijk als uiterlijk en ben punctueel en geduldig. Verder vind ik 
het belangrijk om iedereen in zijn waarde te laten en ga ik graag met an-
deren in gesprek.  

 

Wat zijn je interesses en wil je hiermee doen in de toekomst?  

Werken in loondienst past niet meer bij mij. Wel wil ik genieten van ge-
wone dingen. Ik geniet van de boulevard. Verder geniet ik van mode en 
hoe dat uniekheid van elk mens zichtbaar maakt. De mens in het mooi-
ste beeld wat er is en ieder mens is uniek. Andere mensen zijn creatief 
met klei of met verf, ik uit mijn creativiteit door middel van de kleding 
die ik draag. 

 

MGB betekent met Gods begeleiding. Hoe ervaar jij dat? 

Ik ben katholiek opgevoed. De kerk was rijk en wij stierven bijna van ar-
moede. Dat kon ik als jong kind niet altijd rijmen. Na mijn burn-out heb 
ik meditatie ontdekt en dat gaf mij innerlijke rust. Het stukje traditionele 
geloof dat ik bij MGB ervaar vind ik prima. 



 

“ De mens is het mooiste beeld 

wat er is en ieder mens is uniek”   

Je werkt op arbeidsmatige basis bij  vintage- kledingwinkel 
Crazy Lovers. Hoe ben je bij Crazy Lovers terecht gekomen?  
Vanaf mijn negende jaar ben ik al ondernemer, want vanaf de pubertijd 
stond ik al met mijn oom op de markt. Na mijn opleiding (LEAO) en ben 
ik in de metaalbewerking gaan werken. Lassen fascineerde mij en daar 
heb ik toen ook drie diploma’s in behaald. Op mijn vierentwintigste ben 
ik met mij moeder naar Vlissingen terug verhuisd. Daar had mijn oom 
een glazenwasserij en ik heb ik de loop van de tijd de zaak van hem 
overgenomen. Ook hier heb ik een certificaat voor behaald. 
MGB had al eerder een client de mogelijkheid geboden om een winkel-
tje te beginnen en daar ben ik ook bij betrokken geraakt. Dit liep niet 
lekker en daar ben ik mee gestopt. Een maand geleden kwam Sjaukat 
naar mij toe en bracht mij met Crazy Lovers in contact. Onderneemster 
Safa en ik hadden een klik en ook het concept, vintage en bijzondere 
kleding, was mij op het lijf geschreven. Ik had het al voorspeld, dit gaat 
het mooiste winkeltje van Vlissingen worden! Op deze manier kan ik 
zonder de verantwoordelijkheid te dragen toch ondernemen. Mensen 
mooi aankleden heeft ook een sociaal element. Je maakt ze zichtbaar 
en geeft ze een cadeau als ze mooi aangekleed de winkel verlaten. 

 

 

Wat zou je de lezers van deze nieuwsbrief mee willen geven? 
Wat ik de bezoekers mee wil geven is een stukje dankbaarheid naar de 
medewerkers toe. Dus minder zeuren en meer respect. Wees blij dat 
MGB er voor je is! Dat zou ik graag terugzien in bijvoorbeeld het na ge-
bruik opruimen van je eigen glas of koffiekopje. Dat is een klein res-
pectvol gebaar, groot van betekenis! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Mijn naam is Safa en sinds kort heb ik een winkel genaamd  

Crazy Lovers in Vlissingen. 

We verkopen tweedehands kleding, voornamelijk vintagekleding. Dat 

houdt in dat het uit de 

jaren 50’ 60’ en 70’ etc 

komt. Je kan dus leuke  

kleding kopen voor een 

leuk prijsje! En je bent 

duurzaam bezig. 

Het gaat goed met de 

winkel.  

In de winkel sta ik te-

genwoordig vaak met 

Hens. (zie foto links).  

Hens helpt klanten en 

geeft goede adviezen. We doen ons werk met heel veel liefde. Lucia is 

hier en daar lekker bezig om jassen te repareren, hoedjes naaien en ze 

maakt leuke mondkapjes! We hebben nu al best wat vaste klanten die zo 

nu en dan weer verschijnen in de winkel. Fijne gesprekken hebben we 

ermee en we werken er mee samen.  

Zo heb ik al wat creatieve fotografen ontmoet die soms shoots willen 

doen voor hun eigen projecten maar ook voor ons.  Het is een vintage-

winkeltje maar zeker meer dan dat! 

De koffie staat klaar voor iedereen. 

We vinden het fijn om jou te ontmoeten. 

Groetjes, 

Vintage-kledingwinkel 
Crazy Lovers 



 



 

Gedicht 
 

“Identiteit“  
 

Dna uit het voorgeslacht geboren,  

zonder te zijn verloren. 

Om je voort te planten en je Dna te vergroten tot  
liefdevolle mensen in al hun soorten. 

 

Zelfbeeld in de ogen van je ziel weerkaatst de 
spiegel zoals de mens het ziet. 

Zo zegt de Mens wie je bent en wat je in beleving 
leeft en beweegt, zoals God het bedoeld heeft, 

Amen! 

 

Identiteit vormt je als mens zoals in het heden 
zoals in het voor vooruit. 

Van creativiteit tot karakter zo lichaam, ziel en 
Geest. 

zo is het een geestelijk feest!  

 

Halleluja.  



 

 Agenda    
Dagbesteding 

Hierbij een aantal mededelingen i.v.m. de komende feestdagen 
en de activiteiten op de dagbesteding: 

• Donderdag 3 december wordt er een Sinterklaasbingo  
georganiseerd.   

• Op donderdag hebben we een speciale crea-middag waarbij we  
creatieve activiteiten organiseren.  

• Donderdag 10 en 24 december maken we “Winterlichtjes” en 
op donderdag 17 december maken we kerststukjes.  

• Op dinsdag 22 december wordt er een kerstmaaltijd in het  
Koningshuis georganiseerd. Zie mededelingenbord voor  
meer informatie. 

• Vrijdag 25 en zaterdag 26 december zijn we dicht i.v.m. eer-
ste en tweede kerstdag.  

• Op nieuwjaardag, vrijdag 1 januari is de dagbesteding dicht. 

 

 



 

 
Cliëntenraad MGB 

Bericht van de cliëntenraad 

Op 10 september is de cliëntenraad bij elkaar geweest. 

De volgende zaken zijn besproken: 

• Hoe wordt de kerstmaaltijd georganiseerd nu er vanwege corona min-
der mensen in de dagbesteding kunnen komen? De cliëntenraad vroeg of 
het mogelijk is om de kerstmaaltijd in het Koningshuis te houden. Dit is 
door de dagbesteding geregeld.   
  
• Verder was er vanuit de cliëntenraad een vraag over de veiligheid en 
het bezoekersaantal in de corona-winter. Daar wordt door de coördinator in 
overleg met de operationeel manager een plan voor gemaakt. De dagbeste-
dingsruimte wordt uitgebreid doordat het atelier op termijn verplaatst 
wordt naar het Speelwoud. Tekenen en kleine schilderijen maken blijft mo-
gelijk op de Badhuisstraat. 
 
• De vraag werd gesteld of het mogelijk is om ruimte te vinden om over-
bodig meubilair op te slaan, zodat mensen die niets hebben daar meu-
bels van kunnen krijgen. Hier wordt door Sjaukat over nagedacht. Als 
er ruimte is zou dat een goed idee zijn.  
 

• Verder werd gevraagd of de bus die nu gebruikt wordt door de techni-
sche dienst, voldoende is voor alle verhuizingen en andere zaken waarvoor 
vervoer nodig is. Tot op heden is dat voldoende. 
 
• Er is ook gesproken over de organisatiestructuur van MGB en het werk 
van Sjaukat die de dagelijkse leiding van de stichting heeft. Dit werk is heel 
hard nodig, maar voor cliënten niet zo zichtbaar.  
 

Zoals eerder gemeld kun je de cliëntenraad bereiken via 

het volgende mailadres:  Clientenraad@mgbvlissingen.nl 

Met vriendelijke groet, 

Allard, Huib en Wilma.    

mailto:Clientenraag@mgbvlissingen.nl


 

Activiteiten  

dagbesteding 

Als activiteitenbegeleiders willen wij: Annemijn en Mahalia jul-
lie vertellen wat we de afgelopen periode allemaal hebben ge-
daan. Zo kunnen jullie meer zicht en achtergrond krijgen van 
wat wij organiseren.  
Voel je bovenal welkom om ook een keer deel te nemen aan 
een activiteit! 

 

 

Hoop was het thema waar we afgelopen tijd een creatieve activiteit 
aan hadden verbonden. Hoop kreeg meer betekenis  toen we het 
verbeelden in een toegepaste vorm. We verzamelden woorden, zin-
nen en afbeeldingen die ons aanspraken in allerlei tijdschriften. We 
hadden korte gesprekjes met elkaar waarom we tot bepaalde keu-
zes kwamen met de gekozen afbeeldingen. Daarna maakte we een 
collage van al onze gevonden schatten en plakten dit op met 
glossvernis op een terracotta potje. We vulden het met zaad en aar-
de. Elke dag een beetje water en we konden ons plantje laten groei-
en. Ook hebben we in die periode een High tea gehad.  
Ontspanning in de storm van Maart. Het was een beetje vreemd op 
1,5 meter in een kring, maar desondanks was het geslaagd. 

 

 

 

 

 



 

Identiteit is het huidige thema. We hadden voor wie wilden een 
fotoshoot door fotografisch talent Marwa Sanderse.  Zij wist als 
geen ander een mooi aspect van ieder individu vast te leggen. 
Want dat je bestaat is absoluut, maar wie je bent is soms lastiger 
te beantwoorden dan je denkt. Het plantje van Hoop maakt een 
groeiproces mee en wij als mensen ook.  

Vaak ontlenen we onze identiteit 
aan wat we kunnen, wat we doen 
en wat anderen van ons vinden.  
God zegt dat wij zijn geschapen 
naar zijn beeld in Genesis 1:26. 
Dat is nogal wat. Daarin zegt Hij 
niet dat we perfect hoeven te zijn, 
juist niet, dan valt er net als het 
plantje niet veel meer te groeien. 
Maar met vallen en opstaan mag 
je in en met God steeds meer ont-
dekken wie jij mag zijn met Hem.  

Annemijn maakte ter illustratie 
een DNA streng met macramé 
touw. Ons bestaan is wonderlijk,  
in een lichaam bevinden zich wel 
40 miljard cellen.  DNA is dus ei-
genlijk een persoonlijke code, wat  
iedereen tot een uniek persoon maakt.   

In deze periode zijn we papier aan het maken. Elk papiertje wat je 
maakt is als een laagje persoonlijkheid, want geen één is hetzelfde. 
Net als de  kleur en structuur. En deels moet je het creatieve pro-
ces kunnen loslaten, perfectionisme kunnen we niet gebruiken, 
haha. Mahalia laat zien hoe je van bestaand papier ‘pulp’ maakt en 
hier zelf weer papier mee vormt door middel van een raamwerkje 
dat als zeef voldoet. Je kan met gekleurd crêpe papier werken, 
maar ook bloemblaadjes toevoegen. Uiteindelijk is het na het dro-
gen te beschrijven, te vouwen, of kan je je eigen boekje  
ervan maken.  



 

Wilma interviewt: 
Lieneke Dingemanse   

Lieneke, fijn dat je mee wilt werken aan dit interview, een 
leuke manier om je beter te leren kennen! 

 
Je bent hier pas komen werken , kun je iets over jezelf vertellen? 
Ik ben Lieneke Dingemanse,  getrouwd en moeder van 2 kinderen. Verder 
heb ik een tweelingzus waar ik veel mee optrek en in mijn vrije tijd trim ik af 
en toe een rondje voor de gezondheid en speel ik piano.  
 
 
Wat heb je hiervoor gedaan? 
Ongeveer negen jaar geleden ben ik in het basisonderwijs gaan werken. 
Bijna drie jaar geleden werd er een hersentumor bij mij geconstateerd. Ik 
kreeg last van duizelingen, kon slechter horen en kreeg last van oorsuizen. 
Verder raakte een deel van mijn gezicht verlamd. Vorig jaar ben ik geope-
reerd en heb ik weer wat meer gevoel en minder verlamming in mijn ge-
zicht. Ik krijg weer wat meer energie en vind het fijn om bij MGB aan de slag 
te kunnen.  
 
 
Hoe kwam je bij MGB terecht? 

Vanwege mijn ziekte kon ik mijn werk niet meer doen. Ik kreeg een nieuwe 
baan als  huiswerkbegeleider en nam dit werk over van Sander. Die vertelde 
dat hij bij MGB ging werken. Toen de huiswerkbegeleiding door de corona 
af nam, moest ik stoppen. Toen ben ik gaan solliciteren en heb ik een paar 
momenten bij MGB meegelopen om dit werk te leren kennen. Afgelopen 
maand werd ik gebeld dat er werk voor mij op de dagbesteding was. Dit 
kwam als geroepen en ik ervaar dit echt als Gods leiding, want er zijn vaak 
geen vacatures voor maar een klein aantal uren. Zo kan ik rustig beginnen 
om te kijken hoe het gaat.  

 

 



 

“Het geeft veel rust te weten dat 

God alles in Zijn hand heeft” 

 
 



 

 

 

Heb je verder nog hobby’s? 
Mijn man en ik zijn graag creatief bezig. Ik boetseer en teken vooral en 
mijn man schildert. Ook de kinderen vinden het leuk om te tekenen en dit 
is dus echt iets wat we als gezin doen. Verder doe ik aan handletteren. 
Voor Walstraat 68 maak ik bij voorbeeld kleine kaartjes voor als klanten 
iets cadeau willen geven.  

 
 
Heb je er al eens over nagedacht wat je nog meer zou bereiken 
in het leven?  
De doelen die ik had zijn door mijn ziekte momenteel onbereikbaar ge-
worden. Ik heb geleerd tevreden te zijn met elke dag. Als ik gewoon voor 
mijn kinderen kan zorgen en hier bij MGB kan zijn ben ik al heel dank-
baar. Verder in de toekomst kijken is momenteel niet mogelijk, omdat we 
niet weten hoe het verder met mijn gezondheid zal gaan. Een doel voor 
dit moment is de bezoekers van de dagbesteding beter te leren kennen, 
ze bemoedigen en verder helpen in hun creativiteit.  
 
Hoe ervaar je de begin bij MGB? 
Voor mij voelt MGB als thuis. Dat lijkt misschien bijzonder, maar ik ervaar 
dat wel zo. Een bezoeker vertelde mij dat hij toen hij voor het eerst bij 
MGB kwam voelde dat God hier aanwezig is en dat voel ik ook zo.  
Verder is het contact met de collega’s prettig en je merkt aan hen dat ze 
vanuit hun geloof aan het werk zijn.  Dat maakt dat je je hier veilig en op 
je gemak kan voelen. 

 

Wat is geloven voor jou?  
Dat is echt belangrijk voor mij! Als je zoals ik onzekerheden meemaakt en 
niet weet hoe je toekomst gaat verlopen, geeft het veel rust om te weten 
dat God alles in Zijn hand heeft. Die overgave geeft mij nu nog steeds veel 
kracht. Mensen die hier komen kennen dat soms niet, of zijn dat kwijtge-
raakt. Ik hoop dat ik ze kan bemoedigen en vertellen dat God er altijd bij 
is. Hij is er en wil je helpen!  

Lieneke, bedankt voor dit mooie interview!  
   



 

Nieuwe medewerker: Job 

Hallo! 

Mijn naam is Job van der Werff 
en ik ben 21 jaar oud. Ik werk 
nu sinds een paar maanden als 
vrijwilliger bij MGB.  

Vanaf zolang als ik mij kan  
herinneren ken ik God. Ik vind 
het erg leuk om met mensen 
om te gaan en mensen te  
helpen waar ze ook hulp bij  
nodig hebben. Mijn grootste 
hobby is luisteren naar  
Christelijke muziek. Ook houd ik 
van gitaar spelen en zingen.  
De meeste van jullie zullen mij 
wel kennen.  

Ik werk nu op de woensdagoch-
tend, donderdagmiddag en  
zaterdag bij MGB. Ik heb het 
erg naar mijn zin en voel me op 
mijn plek. Als je ooit hulp nodig 
hebt, of zin hebt om simpelweg 
een praatje te maken, spreek 
me dan aan! 

Groetjes, 

Job 



 

Artikel 

Wat is onze identiteit? 

Ik wil jullie meenemen in het verhaal van de Nerflanders; dit zijn uit 

hout gesneden mensen.  

 

Het verhaal komt uit een boek van Max Lucado. 

De Nerflanders deden elke dag hetzelfde: ze gaven elkaar stickers. De 

Nerflanders die er mooi uitzagen, met glad hout en glanzende verf, kregen 

altijd gouden sterren. Ook als ze iets heel goed konden, kregen ze sterren. 

Maar de Nerflanders die weinig bijzonders konden, of van wie het hout 

beschadigd was, kregen grijze stippen. Er is een jongen in het dorp en de-

ze jongen heet Wout en Wout kreeg eigenlijk alleen maar grijze stippen. 

Hij kan niet zo goed dansen of toneelspelen als anderen, zijn verf was af-

gebladderd. Als hij dan wat probeerde en dit mislukte, geven mensen hem 

stippen. Soms krijgt hij zelfs een stip zonder dat hij iets fout doet! Hij krijgt 

dan een stip omdat de mensen zien dat hij veel stippen heeft! Wout wordt 

hierdoor steeds verdrietiger.  

 

Op een dag komt Wout een meisje tegen die niet beplakt is met sterren of 

met stippen. Als hij haar vraagt hoe het komt dat ze geen sterren of stip-

pen heeft, vertelt ze hem dat ze elke dag bij de houtsnijder, Eli, in de werk-

plaats is. Op een dag neemt ze Wout mee naar Eli. Eli is erg blij om Wout 

te zien. Hij zegt tegen Wout: “Ik hou van jou, niet omdat je bijzondere din-

gen kan, maar omdat ik jou gemaakt heb. Ik heb jou uit hout gesneden en 

je bent waardevol.” Wout neemt deze woorden op in zijn hart en gelooft 

deze woorden. Hij wordt blij van binnen dat zijn Maker dit tegen hem zegt. 

Eli zegt tegen Wout: “Als je wil dat al je stickers eraf gaan, kom dan elke 

dag bij me langs.” Als Wout de deur uitloopt denkt hij: “Volgens mij meent 

Eli het echt.”  

En op het moment dat hij dat denkt valt er een stip van hem af.  



 



 

 

Wie of wat bepaalt jouw identiteit? Wat mensen van je denken, de kleding 
die je draagt, je uiterlijk?  
Laat jij op jezelf ‘stippen plakken’, of haal jij je identiteit ergens  
anders vandaan?  

 
De bijbel staat vol met teksten die te maken hebben met de identiteit van 
iemand die in Jezus gelooft : 

 

 Ik ben door God uitgekozen, heilig en zeer geliefd (Kol. 3:12) 

 Ik ben een burger van een rijk in de hemelen (Fil. 3:20) 

 Ik ben een deel van Christus’ lichaam (1 Kor. 12:27) 

 Ik ben een heilige (1 Kor. 1:2, Ef. 1:1) 

 Ik ben een kanaal van Christus’ leven (Joh. 15:5) 

 Ik ben een vriend van Jezus (Joh. 15:15) 

 Ik ben het zout der aarde (Math.5:13) 

 Ik ben het licht der wereld (Math.5:14) 

 Ik ben meer dan overwinnaar (Rom.8:37) 

 Ik ben verborgen met Christus in God (kol.3:3) 

 

Als je dit in je hart opneemt en gelooft, dan zullen ook de sterren en  
stippen van jou afvallen en dan weet je wat je ware identiteit in Jezus is. 

 

Geschreven door  Job 

 

 

“Ik ben een vriend van Jezus” 



 

Fietsenreparatie 

 dagbesteding 
 

Iedere vrijdagmorgen worden er fietsen gemaakt. 

Vanaf 10.00 tot 12.15 uur ben je welkom op  

de dagbesteding. 

Heb je problemen met je fiets of is er iets kapot? 

Bel of app dan naar Koos (Tel: 06-25536026), 

zodat je met hem een afspraak kunt maken. 

Ter info: De onderdelen van je fiets betaal je zelf of  neem je 

mee ter vervanging. 

Tot snel! 



 

OPENINGSTIJDEN DAGBESTEDING   
Maandag 10:00 – 19:00uur   

17:30: maaltijd.  

Na de maaltijd Bijbelstudie 
Dinsdag 10:00 – 16:00 uur  
Woensdag 10:00 – 16:00 uur 

Donderdag 10:00 – 16:00 uur 

Vrijdag 10:00 – 16:00 uur 

Zaterdag 

 

10:00 – 13:00 uur 

tosti’s  

I.v.m  de corona-
schoonmaak  is de db  
gesloten tussen: 

12:45 - 13:15 uur 

 

MAIL NIEUWSBRIEF 
dagbesteding@mgbvlissingen.nl  

REDACTIE  
Wilma  

Irma 
Annemijn 

CONTACT  
Stichting MGB  
Badhuisstraat 66 
4381 LV Vlissingen  
info@mgbvlissingen.nl 

OPENINGSTIJDEN KANTOOR  
Maandag  
tot vrijdag 

09:00 - 12:00 uur 

Tel: kantoor 

Tel: Dagbesteding 

Tel: Dagbestedingsmobiel 

 

0118 - 410696  
0118– 851964 
 

06– 83427400 (Alleen voor app-contact)  

mailto:dagbesteding@mgbvlissingen.nl

