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Voorwoord 

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van stichting MGB-
hulpverlening. In de afgelopen maanden is er weer veel werk 
verzet om deze nieuwsbrief mogelijk te maken. Het is mooi 
om te merken dat mensen het leuk vinden om mee te wer-
ken. We willen dan ook iedereen die heeft meegewerkt hier-
voor hartelijk bedanken.  
 
In deze uitgave vind je allerlei ideeën om actief en creatief 
met dagbesteding aan de slag te gaan. Verder is er 
een nieuw interview door Wilma verzorgd. Benieuwt wie we 
deze keer gevonden hebben? Blader snel naar blz…  
 
Dit keer ook een nuttige informatie over Speelwoud, een 
mooie aanvulling op het dagbestedingsaanbod van MGB.  
 

Heeft u ideeën en wilt u een bijdrage leveren? Spreek ons 

even persoonlijk aan of stuur een mailtje naar: dagbeste-

ding@mgbvlissingen.nl. Dit mailadres is alleen voor zaken die 

met de nieuwsbrief te maken hebben. Deze uitgave is bin-

nenkort ook online te lezen via de website van MGB-

Hulpverlening.  

We wensen jullie gezegende feestdagen toe ! 

De redactie, 

Annemijn, Wilma en Irma 

 



 

Recept  

Ingrediënten paascake 

Paascake met Huib 

 

• 150 gram suiker 

• 150 gram bloem 

• 5 eieren  

• Een snufje zout 

Banketbakkersroom 

• 4 eierdooiers 
• 25 gram bloem 
• 25 gram roompoeder 
• 40 gram boter 
• 500 ml melk  
• 100 gram suiker 

• 16 gram vanille suiker 

• 500 ml melk 

Slagroom 

• 250 gram slagroom         
• 30 gram suiker 
• 1 zakje  klopfix , 1 zakje vanille suiker.  

Afronding 
• Chocolade vlokken 



 
Bereidingswijze 

Paascake 

• Verwarm de oven voor op 160 C. 

• Scheidt de dooier van de eiwit 

• Schep de helft van de suiker bij de dooiers. Doe ook het zout erbij en 
klop deze luchtig met een garde. 

• Klop de eiwit. Voeg tijdens het kloppen de andere helft van de sui-
ker , beetje bij beetje erbij. 

• Meng de eiwit  schuim (1/5) bij de dooier met een spatel. Meng 
daarna de rest er door heen.  

• Schep de bloem er door heen.  

• Doe het mengsel in de boterblik en daarna in de oven voor onge-
veer 40 minuten.  

• Als de cake eruit is, haal je de cake uit de bakblik. Laat de taartbo-
dem afkoelen. 

Vulling Banketbakkersroom 

• Meng de eierdooiers met suiker, roompoeder, vanillesuiker en 
bloem door elkaar plus een scheutje melk. 

• Kook de rest van de melk plus de boter. 

• Als de melk kookt mag het bij het mengsel. Dit roer je goed door 
elkaar.  

• Dit mag terug op een laag vuurtje. Al roerende laat je het dik wor-
den. Vooral  door blijven roeren! :) 

• Als de vulling afgekoeld is snijdt je de taartbodem door midden.  

• De onderkant van de taart gebruik je als bovenkant. 

• Snijd de taart in 2 gedeeltes. Het onderste gedeelte met banketbak-
kersroom. Daarna smeer je het bovenste gedeelte met banketbak-
kersroom. Daarna mag het bovenste gedeelte erop. Smeer de slag-
room over de taart. De zijkant mag ook.  De taart kan je ook nog 
versieren met taart vlokken. 



 

Agenda 

Dagbesteding GESLOTEN op: 

Maandag 13 april ‘20 (tweede paasdag) 

Maandag 27 april ‘20 (Koningsdag) 

Dinsdag 5 mei ‘20 (Bevrijdingsdag) 

Dinsdag 12 mei’20  ( i.v.m BHV-cursus medewerkers) 

Donderdag 21 mei’20 (Hemelvaartsdag) 

Maandag 1 juni ’20 (tweede pinksterdag) 

 

Houd het mededelingenbord in de gaten voor actuele informatie  

 

 

 



 

Woensdagmiddag:    
Zwemles met Michel ! 

Elke woensdagmiddag gaan we met een groepje zwemmen ! 

Tijdsindeling: 

11:20 Verzamelen bij de dagbesteding. Er is 
gelegenheid om een lunchpakketje te ma-
ken voor het zwemmen. 

11:30 Vertrek van dagbesteding naar het 
zwembad. Je wordt gebracht met             
een busje. 

12:00  - 13:00  Zwemmen 

13:15 Je wordt weer teruggebracht naar de 
dagbesteding van MGB.  

Info zwemmen: 

Neem een 1 euro munt mee voor het kluisje. 

Het zwemmen is in het verwarmde bad!  Zwemmen is een gezonde 
manier van bewegen, je gebruikt al je spiergroepen die je nog 
nooit gevoeld hebt.  
Samen met Michel voor gezelligheid en een lach, zwemmen wij alle      
calorieën eraf.   
Zwemervaring of diploma is niet vereist. Het is een ondiep bad. 
Zwembandjes zijn aanwezig  
Doe je mee ? 

Het zou leuk zijn als er meer mensen mee komen om 
te zwemmen !  
Benodigdheden: Zwembroek/pak, handdoek en shampoo.   
 
Extra mededeling: Het zwembad is in verband met het corona-
virus tot 6 april gesloten is.  



 

In de schijnwerper:  
Rinus Hogesteger  

Rinus is al jaren een vaste gast tijdens de maaltijd op woens-

dagavond. Weinig mensen weten dat hij een museum over 

operazanger en acteur Enrico Caruso aan huis heeft.    

 

Rinus, kan je iets over jezelf vertellen?   

Over mijzelf praten, vind ik niet gemakkelijk! Ik woon hier al 47 

jaar en mijn liefde voor opera gaat al terug naar de tijd dat ik nog 

maar 17 jaar oud was. Toen draaide in de bioscoop een film over 

het leven van componist Verdi. Daar hoorde ik voor het 

eerst Enrico Caruso zingen. Ik had voor die tijd nog niet van die 

man gehoord, maar de film boeide mij zo, dat ik de volgende dag 

een plaat van hem gekocht heb. Ik was zo gegrepen door de stem 

van Caruso dat dit een rode draad door mijn verdere leven is ge-

worden. Ik heb zelf diverse afbeeldingen van Caruso geschilderd 

en verder alles over deze man verzameld wat ik maar vinden kon. 

  



 

 
Hoe ben je bij MGB gekomen?   

Sjaukat heb ik al lang geleden ontmoet en op een moeilijk moment 

in mijn leven kwamen we elkaar weer tegen. Hij vroeg mij toen om 

bij hem te eten en naderhand heb ik zijn huis voor hem verbouwd. 

Als ik het een beetje moeilijk had, kon ik bij hem terecht en zo 

kwam ook MGB op mijn pad.    

 

Wat vind je het mooiste dat Caruso ooit gezongen heeft?  
 
Een aria uit een opera van Verdi genaamd: Qual valuta Daskarera. 
Caruso heeft 260 opnames gemaakt, maar dit is maar mij de mooi-
ste!  Caruso is al in 1921 overleden, zijn er nog meer foto’s van 
hem? Ik heb zelf wel 500 verschillende! Ze komen van over de hele 
wereld en er zitten unieke exemplaren tussen. 
 
 
Is er nog veel belangstelling voor het werk en het leven 
van Caruso?  
 
Er zij maar 3 museums over zijn persoon en mensen komen van 
ver om mijn collectie te komen bewonderen. In Italië ben ik be-
roemd om mijn collectie en ik heb ook de nazaten 
van Caruso persoonlijk ontmoet. De opera was vroeger voor het 
digitale tijdperk echt een belevenis en de zangers waren wereldbe-
roemd en werden op handen gedragen. Nu is het echt iets voor 
kenners en liefhebbers. Na Pavarotti is de belangstelling voor Ope-
ra een beetje gestopt. Zeven jaar geleden ben ik met het museum 
begonnen en mensen zijn altijd welkom om te komen kijken. Ik 
leid ze dan persoonlijk rond.. Ik heb ook een internetsite: museum
-carruso.nl  



 

Zing je zelf ook?  
 
Vroeger wel, maar nu niet meer. Ik heb 25 jaar in het Middelburg-
se Mannenkoor gezongen.  
 

Met welke beroemdheid zou jij wel eens willen meezingen?   
 
Met Benjamino Gigly of Carlo Bergonzi, ook operazangers, maar 
die zijn al lang geleden overleden. Ik heb ook veel operasterren 
persoonlijk ontmoet. Daarvoor heb ik veel gereisd, onder andere 
een paar keer naar New York en naar Buenos Aires. De beste zan-
geres in Nederland vind ik Miranda van Kralingen. Met haar ben ik 
ook op de foto geweest.  
 
Rinus, je bent en markante verschijning met een mooie 
baard. Heb je al lang een baard en hoe verzorg je deze?  
 
Een dag voor mijn huwelijk ben ik gestopt met scheren en dat is al 
60 jaar geleden! Dus voordat het in de mode was, had ik al een 
baard en de meeste operazangers hadden in die tijd ook een 
baard, dus dat speelde ook een rol. Ik laat mijn baard gewoon 
door de kapper knippen, verder doe ik er niets bijzonders mee.  
 

 

Hartelijk bedankt  Rinus, voor dit  interview! 

 

 



 

Wandel je mee?  

 

Elke dinsdag- en donderdag middag maakt Ron een wandeling. 

Vertrek is vanaf de dagbesteding.  

 

Met een klein groepje vertrekt hij om 14.00 en verkend met jullie 
plekjes in Vlissingen. Stads en wat natuur. Vaak is samen wande-
len gezellig en komen er gesprekken op gang.  
 
Maar houdt je liever je mond dan mag dat natuurlijk ook. Rond 
15.30 is hij weer terug. Wil je wat eerder terug, dan mag dat ook. 
 
Wees van harte welkom. 
 
 

Activiteit: Wandelen 



 

Gedicht: 
Gedicht van Emma 

“Houd vol“  
 

Niet huilen mijn kind, 
het zijn verspilde tranen. 

Ze worden enkel  als damp opgevangen in de              
atmosfeer van leegte. 

 
Een gevecht van weerstand, 

enerzijds en overgave anderzijds. 
Mijn kind  huil 

Laat het stromen laat het gaan, 
Ga zo diep als de diepste oceaan. 

Voel de pijn als nooit ervoor, 
gooi het in een diep diep dal. 

 
En dat in de hoop dat die pijn nooit meer  

wederkeren zal. 
Wellicht een lichtere variant, 

zo zet jij de stappen in de richting van verlichting. 
 

En dat in het geloof dat daar hoop is. 
Geloven terwijl je zelf vol ongeloof toekijkt naar iets 

waar je niet in durft te geloven. 
Frustrerend, uitputtend.. 

Maar je verstand weet dat het goed is te vertrouwen, 
op dat wat je nog niet kunt zien. 

Wees niet bang. 
 

Hij is met je ! 



 

Pasen 

Als je dit leest, weet je dat je er over 100 of misschien zelfs 50 jaar niet 
meer bent. Een vervelende gedachte. Dat vond God ook, want elk mens is 
voor Hem enorm kostbaar. Aan Adam en Eva was gezegd: het loon voor het 
doen van totaal verkeerde dingen is de dood. En we doen allemaal verkeer-
de dingen.  
God biedt een oplossing aan, Hij wil met ons ruilen: Jezus, mijn Zoon, heeft 
nooit verkeerde dingen gedaan, dus die hoeft niet te sterven. Als Hij in jouw 
plaats sterft, dan mag jij leven. Dus stierf Jezus een enorm verachtelijke 
dood, hing naakt aan een kruis, onder hevige pijnen en werd intussen door 
iedereen uitgescholden. Een totaal mislukt leven zou je zeggen.  
Maar Hij stond op uit de dood en belooft jou ook weer levend te maken, 
want je was niet bestemd om voor altijd onder de groene zoden te verdwij-
nen. Dat cadeau word je niet opgedrongen, je mag het met twee handen 
aanpakken en zeggen: bedankt Heer!!! Of je zegt: ik geloof die onzin niet.   
Hij dwingt je niet om bij Hem te komen leven als iemand die enorm geliefd 
is.  
Ik heb het aangeboden cadeau aanvaard, prettig om op je 82e te weten: ik 
krijg eeuwig leven bij een Hemelse Vader die van me houdt.  
Dan kun je tegen elkaar zeggen: Goede Paasdagen toegewenst!!  
 
Misschien ben je wel benieuwd naar die God die belangstelling voor 
jou persoonlijk heeft, van je houdt, ook al ken jij Hem nog niet.  
Als je iets meer over Hem te weten wilt komen, kom dan eens naar de 
godsdienstles, al is het maar voor een paar keer. Ik stap dan in op het 
niveau waarop jij bent: ik weet er niets over of: mijn ouders hebben 
me christelijk opgevoed en alles wat er tussenin zit.  
 
Spreek me aan als ik op woensdagmorgen op de dagbesteding 
ben, of vraag de medewerkers van de dagbesteding om contact met 
mij op te nemen voor een afspraak.  
 
Misschien tot ziens ?? 

Annie Meijers   

 



 

Speelwoud: De werk– en 

leerplek van MGB! 

Hallo, 

Hier dan een berichtje vanuit Speelwoud!  

 

Zoals de meeste van jullie wel weten is Speelwoud een winkel 
waar we duurzaam en educatief speelgoed verkopen. 

We zijn nu bijna een 
half jaar open en 
het begint wel wat          
te worden! 

 

Achter in de winkel 
hebben we nog een 
werkplaats/atelier 
waar we                 
producten maken. 

 

Wat we zelf maken komt ook in de winkel te staan en zijn 

voor de verkoop. Er hangt dan een kaartje aan met HAND-

MADE erop  vermelt. 

 



 

 

 

Speelwoud is een arbeidsmatige dagbesteding. Je kan hier 
winkel ervaring op doen of werken in het atelier waar je pro-
ducten maakt voor de winkel. 

Op het moment hebben we al 
zelfgemaakte posters, kaarten, 
poppenhuisjes, spaarpotje en be-
schilderde doosjes. 

Er is een leuke samenwerking met 

de houtbewerking in de Badhuis-

straat. Zij hebben poppenhuisjes 

gemaakt die wij hier in het atelier 

weer helemaal leuk aankleden. 

 



 

Erg leuk allemaal, kom gerust 
eens langs om te kijken! 

Je kunt ons ook vinden op Face-
book en Instagram. Het zou leuk 
zijn als jullie onze pagina gaan 
volgen en delen, dan bereiken we 
nog meer mensen en weet ieder-
een straks Speelwoud te vinden! 

De medewerkers van Speelwoud 
zijn: Anissa Verkerke, Margreet 
Kodde, Marwa Sanderse ( nu met 
zwangerschapsverlof) en Tabitha 
van Boxtel. 

 

                    

    Tot ziens! 

     Groeten van Team Speelwoud 



 

Cliëntenraad MGB 

 

Cliëntenraad MGB 

De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt om 
een cliëntenraad op te richten die de algemene belangen van cli-
ënten van de stichting gaat behartigen. Het gaat hierbij om een 
positieve inbreng om de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid 
van de cliënten op peil te houden.  De raad gaat niet over individu-
ele zaken.  

De cliëntenraad denkt  mee over onderwerpen zoals, veiligheid, 
privacy, hygiëne,  activiteiten, inrichting van algemene ruimten 
enzovoorts. Verder wordt de raad door de directie bijgepraat over 
komende ontwikkelingen op beleidsniveau en wordt hun mening 
bij belangrijke zaken meegewogen. 

Jaarlijks maakt de cliëntenraad een verslag en publiceert dit op de 
website van MGB-Hulpverlening, zodat iedereen dit kan lezen. 
Voor de goede orde is de raad alleen te bereiken via het volgende 
mailadres: www.clientenraad@mgbvlissingen.nl   

De volgende personen zijn aangesteld als leden van de raad: Huib 

den Dikken, Wilma Willems en Allard Kingma. Verder wordt nage-

dacht over aanvulling van de raad met andere personen. 

Bibliotheek MGB! 

Lezen is leuk, ontspannend en leerzaam. Op ver-
zoek van bezoekers van de dagbesteding wordt er 
momenteel gewerkt aan het opzetten van een 
kleine bibliotheek voor MGB. 

Vanaf half april is het mogelijk om boeken te lenen. Hou het me-

dedelingenbord in de gaten voor meer informatie! 



 

Artikel: Waar WANDELEN 

goed voor is... 

 

 
 
 
Dat  wandelen goed is voor je lijf en je conditie hoor en lees je 
overal. Het heeft meer voordelen dan enkel gezondheid. Maar wat 
heb jij daaraan?’ 
 
‘Even lekker uitwaaien’, ‘ je hoofd los maken’,  zijn vaak uitspraken 

die mensen in verband leggen met wandelen en ontspanning. En 

eigenlijk klopt dat ook wel. Wandelen verruimt je blik op de Hemel 

letterlijk. Figuurlijk gezien kun je dat ook zo bekijken . Wandelen 

op het strand  bijvoorbeeld.   

In de verte staren kan je helpen je persoonlijke beslommeringen 

te even te  relativeren. 

Wandelen  in de natuur heeft iets troostends in zich, maar ook heb 

je  geen invloed op de natuur.  

Zelfs al zou je willen dat het nu al zomer zou zijn, het gebeurt niet. 
Toch weet je dat op een dag de zon weer warmer gaat schijnen. Je 
hebt er vertrouwen in.  
 

Zie wandelen dan ook als iets dat zich laat kenmerken als het ge-

nieten van het moment in het hier en nu. Elke dag heeft zijn eigen 

zorgen en zijn eigen last.  

 



 

 

 

Wandelen is op adem komen, een doel op zich. Wandelen is niet 
van je zorgen weg lopen maar ze ook niet ontkennen. Vogels zijn 
dieren waar we nauwelijks meer verwonderd over zijn omdat we ze 
zo  vanzelfsprekend vinden. Jezus riep op in de Bijbel juist om ver-
wonderd te blijven, te kijken om je  heen.  

Als er iemand een wandelaar was, was Hij het wel. ‘Kijk naar de vo-
gels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voor-
raadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet 
meer waard dan zij? 

Het zou zomaar kunnen dat Jezus deze uitspraak naar zijn discipe-
len maakte terwijl ze aan het wandelen waren.  Vogels hebben 
geen zorgen, en toch weten ze dat gevoed worden. Hij wilde hier-
mee zeggen dan God ook voor hen zorgt.  Als je wandelt hoef je 
niks, maar mag je zijn.   

 

 

 

“Als je wandelt hoef je niks, maar 

mag je zijn” 



 

Wilma Interviewt: 
Leo Silvius  
Leo, je bent een vast gezicht op de woensdagavond en als begeleider 
op Sandenburg.   
 
 
Ik ben benieuwd hoe je bij MGB terecht bent gekomen? 
De voorganger van mijn kerkelijke gemeente in Den Bosch organiseerde 

gebedsreizen, onder andere naar Istanbul. Ik ging mee als violist en Sjaukat 

ging  vanuit Vlissingen met een groep  met deze reis mee en later bleek dat 

hij net als ik geïnteresseerd was in kunst en muziek geïnspireerd door Gods 

Geest. We hadden hierdoor al gauw een klik en ik kwam regelmatig week-

endjes naar Vlissingen. Uiteindelijk kwam ik zo vaak dat ik het een logische 

stap vond om naar Vlissingen te verhuizen. Ik kwam alleen nog naar Den 

Bosch om mijn plantjes water te geven.  Omdat ik een halve baan voor 20 

weken per jaar had was heen en weer reizen van Vlissingen naar Eindhoven, 

waar het orkest waar ik toen bij speelde bij elkaar kwam, goed te doen. 

 

Hoe ben je bewoner van Sandenburg geworden?  
Toen ik eenmaal in Vlissingen woonde, ontwikkelde zich het idee samen 

met Sjaukat en anderen die ook zelf mee wilden doen om een leefgemeen-

schap te starten. We vonden in Bossenburg twee huurhuizen naast elkaar 

en zo is de woongroep gestart. MGB werd de juridische rechtspersoon en 

plaatste later mensen in het huis die in een overgangssituatie zaten om van-

uit bijvoorbeeld een afkickkliniek de overgang naar de maatschappij te ma-

ken. Mensen leerden en leren hier om met elkaar en met het dagelijkse le-

ven om te gaan. 

 
 

 

 



 

“Mijn wens is dat MGB blijft 

bestaan” 

 

 
Leo en muziek, die twee dingen horen bij elkaar. Hoe ben je begon-
nen met muziek maken?  
Ik hield al op jonge leeftijd van muziek en toen ik elf was begon ik met vi-

oolles. Op mijn twaalfde wist ik dat ik violist wilde worden. Ik begreep pas 

later dat het niks romantisch was om muzikant te worden, maar dat het 

hard werken was, net zoals elke andere baan. Meestal noten vreten en een 

enkele keer meegevoerd worden op de vleugels van de muziek als we een 

goed programma en dirigent hadden. 

Wat vind je zo mooi aan muziek?  
Klassieke muziek raakte mijn hart al van jongs af aan. Toen ik elf jaar oud 

was en een keer ziek thuis was, las ik al een biografie over Bach. In die tijd 

hoorde je geen klassieke muziek op de radio, de enige manier om muziek 

te luisteren. Pas later, in 1965 kregen we een televisie en een platenspeler. 

Toen ging ik een plaat kopen van Bach en hoorde ik eindelijk zijn muziek. 

Dit vond ik geweldig mooi. 

Hoe ben je tot geloof gekomen?  
 Ik zat op een katholieke middelbare school en hoorde tijdens de geschie-

denisles dat zelfs de paus oorlog voerde. Daar begreep ik niets van! Als 

machthebbers met elkaar oorlog voeren in machtsspelletjes oké, maar de 

paus ook nog! Ik dacht: Waar kan je dan in hemelsnaam nog goedheid en 

waarheid vinden? Er popte het idee in me op,( en dat was God! ), dat ik 

daarvoor waarschijnlijk de Bijbel moest gaan lezen.  Ik kwam uit een ka-

tholiek nest, waar het dus niet gebruikelijk was om Bijbel lezen. Pas later 

bracht ik mijn voornemen tot uitvoering. Na een tijdje lezen begon ik 

warmte te voelen bij het Bijbellezen,  dat was God weet ik achteraf maar in 

díe tijd geloofde ik niet dat God bestond. 

 



 

 
 
Heb je ook een Bijbeltekst die belangrijk voor jou is?  
God is mijn Schepper, daarom ben ik Hem een antwoord schuldig. Hij 

heeft mij gewild, ik ben niet toevallig hier en Hij houdt van mij. Daarna 

kom je bij het probleem dat je niet maar gewoon bij God kan komen, daar 

is Hij te heilig voor. Tot dat besef kwam ik pas later en toen begreep ik dat 

ik het kruis nodig had: Jezus die uit liefde voor mij gestorven is. 

Wat vind je zo mooi aan muziek?  
 
Klassieke muziek raakte mijn hart al van jongs af aan. Toen ik elf jaar oud 
was en een keer ziek thuis was, las ik al een biografie over Bach. In die tijd 
hoorde je geen klassieke muziek op de radio, de enige manier om muziek 
te luisteren. Pas later, in 1965 kregen we een televisie en een platenspe-
ler. Toen kocht ik een plaat van Bach en hoorde ik eindelijk zijn muziek. 
Dit vond ik geweldig mooi.   
 
Bijzonder verhaal uit de praktijk:  
We hadden een bewoner die heel graag een kat wilde. Ik was geen voor-

stander, maar uiteindelijk kwam de kat er toch. Toen vond die bewoner 

dat de kat ook een nestje jongen moest krijgen. Ook dat gebeurde en het 

viel allemaal best mee. Er bleef één jonge kat over en die verzorgde de 

bewoner in het asiel waar hij werkte, omdat ik één kat in huis wel genoeg 

vond. Toen hij Sandenburg ging verlaten waren we zo aan de kat gehecht, 

dat we gevraagd hebben of de kat bij ons mocht blijven. Dat vond de be-

woner wel goed, want dan kon hij de jonge kat uit het asiel mee naar zijn 

nieuwe woning nemen. 

Laatste vraag: Wat is je droom voor MGB?  
Mijn wens is dat MGB blijft bestaan. Dat er altijd gemotiveerde mensen 

blijven die voor de cliënten klaar staan. Met de houding dat we open 

staan voor wat God wil doen, kunnen er goede dingen gebeuren. Dus we 

blijven vol goede moed zien wat God verder doet in de toekomst. Het 

werk wat MGB doet is een druppel op de gloeiende plaat, als je ziet hoe-

veel mensen er hulp nodig hebben of eenzaam zijn! Maar elke druppel 

telt! 

Wil je meer weten over Leo, of over de prachtige kunstwerken die hij 

maakt? Spreek hem eens aan op de dagbesteding op woensdag-

avond!  



 

Activiteit Houtbewerking:  

Houten bloemen maken 

Haal de lente in huis! 

Deze bloemen hoef je geen water te geven  

Ben je enthousiast ?! 

 

Met wie: Micha 

Wanneer: De woensdagochtenden om 10:00 uur 

Voor wie: IEDEREEN 



 

OPENINGSTIJDEN DAGBESTEDING  
Maandag 10:00 – 16:00 uur 
Dinsdag 10:00 – 16:00 uur  
Woensdag 10:00 – 19:30 uur 

17:30: maaltijd 

Na de maaltijd Bijbelstudie 

Donderdag 10:00 – 16:00 uur 

Vrijdag 10:00 – 16:00 uur 

Zaterdag 10:00 – 13:00 uur 

Doorlopend tosti’s eten. 

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

