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Voorwoord 

 

Hiervoor u ligt de 13de editie van de nieuwsbrief van stichting MGB hulp-

verlening. In deze nieuwsbrief leest u deze keer veel over het thema ‘De 

kracht van een glimlach’. 

De glimlach is een soort van super kracht. Onderzoek wijst uit dat lachen 

ervoor zorgt dat stress verminderd, je bloeddruk verlaagd en het  

gelukshormoon endorfine aangemaakt wordt.. 

En dan spreken we alleen nog maar over wat het met je zelf doet, maar wat 

doet het met de ander als jij glimlacht.. ;-) 

.. Nou redenen genoeg om hier wat aandacht aan te besteden in deze 

nieuwsbrief. Deze keer weer een nieuwsbrief vol moois; een heerlijke ham-

burger, Leo vertelt over zijn reisplannen, een mooi gedicht over de glimlach, 

grapjes van een bezoeker en nog meer wat zeker een glimlach op jouw/uw 

gezicht tovert.. Ga er maar eens heerlijk voor zitten! 

  

En vind jij het ook leuk om te lezen en om een keer een bijdrage 

te leveren?  

Spreek ons even persoonlijk aan!  

Deze uitgave is binnenkort ook online te lezen via de website van MGB-

Hulpverlening. 

 

 

 

 

Veel leesplezier! 

De redactie, 

Wilma, Jikkalien, Annemijn en Lieneke 

 
 
 



 

Ingrediënten (2 personen) 

• 2 Italiaanse bollen 
• 2 plakken oude kaas 48+ 
• Sla/rucola melange 75 gr 
• 2 runderhamburgers 200 gr 
• Mayonaise 
• 1 ui  
• 1 tomaat 

 

Bereidingswijze 
  

1. Snijdt de Italiaanse bol doormidden en daarna de uien en 
de tomaat. 

2. Wrijf een beetje zeezout, knoflook en paprikapoeder op de 
hamburger terwijl je hem platdrukt met een vork. 

3. Warm de koekenpan met een dun laagje zonnebloem olie 
erin en als deze warm is bak de runderhamburger 8 a 10 
minuten.  

4. Beleg het broodje met mayonaise en een plak oude kaas. 
Daar bovenop leg je de hamburger + nog een plak oude 
kaas.   

5. Haal van de bovenkant van de bol een beetje brood eruit. 
In die ruimte doe je de salade, de ui en de tomaat.. 

6. En voilà, druk de 2 delen samen.  

 

Eet smakelijk! 

 

RECEPT 

 

Hamburger van Toni 



 



 

Bedankt dat je mee wilt doen Jan-Willem met het interview!  
We gaan maar gelijk van start!  

Wat zijn je hobby's?  

Ik houd van gamen en van muziek.. Ook kijk ik graag naar wetenschap-
pelijke documentaires. Ik heb een brede interesse: Wetenschap, psycho-
logie, natuur, aardrijkskunde en scheikunde, ik vind het allemaal interes-
sant!   
 
Je werkt bij Paardoes? Wat vind je daarvan?  

8 jaar geleden ging ik daar werken en deed ik dat puur voor de dieren. 
Het leek me leuk om ze te verzorgen. Nu vind ik het vooral leuk om te 
werken met de mensen daar. De mensen die daar werken hebben een 
beperking. Ik vind dat heel interessant in psychologisch opzicht. Hoe 
werkt hun brein?  Wat gaat er in hun om? Ik heb zoveel over deze men-
sen geleerd! Echt leuk! Ik vind het ook zo mooi om te zien dat zij, met de 
juiste hulp en begeleiding, zo veel meer kunnen dan dat er verwacht 
wordt en dat ze soms zelf verwachten. Ik vind het wel triest dat er vaak 
wordt bedacht; 'Jullie kunnen dit niet'. Ik zie naast de beperking zoveel 
mogelijkheden! 
 
Kook je graag?  

Ik kook wel graag, maar niet voor mezelf alleen. Ik kook wél voor mezelf, 
maar dan meestal voor een aantal dagen. Het is leuker om voor meerde-
re mensen te koken.. 

Wat vind je het leukste om te doen op de dagbesteding  

en waarom? 

Ik doe graag spelletjes met anderen. Monopoly, scrabble maar ook tafel-

tennis. Gezellig samen! Ondertussen een beetje praten en lachen met 

elkaar, echt ontspannen. 

IN DE SCHIJNWERPER 

 

Jan-Willem  



 

 

Wat is het grappigste wat je op de dagbesteding of bij MGB hebt 

meegemaakt? 

Er zijn genoeg situaties die grappig zijn geweest. Het eerste wat me te bin-

nenschiet gebeurde een tijdje terug.. Iemand was jarig (volgens Annemijn). 

Ze belde die persoon om te feliciteren. Iedereen die aanwezig was op de 

DB zong uitbundig mee met 'happy birthday'. Toen we klaar waren met zin-

gen bleek ze pas de volgende maand jarig te zijn! Haha wat een blunder! 

Dat was lachen.. 

Hou je zelf ook van grapjes maken?  

Ja, ik maak regelmatig grapjes! Ze zijn wel vaak sarcastisch en droog.. :)  

Heb je toekomstplannen? Zo ja welke?  

Ik zou heel graag weer naar school gaan en ooit ook een doctoraat halen in 

de  wetenschap of psychologie. 

Heb je een mooie kamer en wat vind je er leuk aan en wat  

echt niet? 

Ja prima hoor. Ik huur een studio van MGB. Op zich is het prima voor 1 per-

soon, maar toch mis ik de ruimte! Het is best wel klein.. Ik zou wel meer 

opbergruimte willen hebben en een plaats voor een bureautje. Op dit mo-

ment blijf ik er nog wel een tijdje. 

 

Wat vind je positief aan stichting MGB? 

De begeleiding is heel persoonlijk. Ik heb verschillende zorginstanties ge-

had sinds ik klein was en overal merkte je dat het hun werk is maar ik miste 

de verbinding en de persoonlijke betrokkenheid. Die vind ik hier wel!   

Iedereen is betrokken op elkaar.. Cliënten én medewerkers.. De begeleiding 

werkt hier niet om te werken, maar doen het met hun hart. Dat vind ik  

heel prettig! 

Bedankt Jan-Willem voor dit fijne gesprek! 



 

De Zeeuwse bibliotheek  

 

Heb je vragen over  

de overheid? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
   

Beste medecliënten, 
 
 
 
 
De cliëntenraad is de komende maanden van dit jaar op de eerste maan-
dag van de maand aanwezig in de dagbesteding Oase, Badhuisstraat 66. 
De eerst volgende keer is op maandag 5 sept. Belangrijk is te zeggen dat 
niet alleen cliënten van de Oase hier naar toe kunnen komen maar dat 
het een inloop is voor alle cliënten van MGB of je nu een dagbestedings-
indicatie hebt of een andere indicatie, dat is niet van belang. Je bent altijd 
welkom. 
 
Door de vakantie zijn er momenteel niet echt dingen waar de cliënten-
raad zich mee bezig houdt. In de komende periode hopen wij weer op 
jullie input. 
Je kan naar de inloop komen of je kan mailen naar cliënten-
raad@mgbvlissingen.nl, maar je kan ons ook gewoon even aanspreken. 
 

 
 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Allard, Ferry, Huib en Jikkalien 
 
 

MGB 

 

Cliëntenraad   



 



 

UITLEG 

FOTOBEELD 

 

Margreta houdt van bloemen. Ze had al haar schaal mogen presenteren in 

de vorige editie van de nieuwsbrief. Op deze schaal had ze een techniek 

gebruikt waardoor er echte bloemen op geplakt konden worden. Naar aan-

leiding hiervan werd het idee ontstaan om een foto shoot te houden met 

bloemen… waarvan ze een lijstje gaat maken ook weer met bloemen.  

 

 Margreta wordt blij van mooie dingen! 



 

GEDICHT  
 

We hebben voor jullie een mooi gedichtje gevonden wat past bij het thema. 



 

 

In deze nieuwsbrief willen we graag een boek voor jullie uitlichten  
die ook in de bibliotheek te vinden is in de stilteruimte van de  
dagbesteding.  Op deze manier kunnen jullie kennismaken met onze 
boeken en kunnen jullie hier in de toekomst gebruik van maken. We 
willen jullie inspireren en motiveren om een keer langs te komen in  
onze bibliotheek !  

Dit keer hebben we een verhaal uit een Frans boekje. Het heet:’ Le 
Petit Prince’.  We hebben er een kort stukje uit gehaald om te laten 
lezen aan jullie. Het is vertaald vanuit het Frans naar het Nederlands.  

‘ C’est une folie de jeter toutes les chances de ne pas être heureux ‘.  

Het is gekheid, niet verstandig, als je alle kansen weggooit om gelukkig te 
zijn. Iedere dag mag je kansen krijgen om wel gelukkig te zijn. Dit kunnen 
hele kleine dingen zijn zoals een glimlach van een ander. Als het niet lukt 
om een moment te nemen gelukkig te zijn mis je veel …. 

BOEKVERSLAG 

 

“De glimlach van  

het prinsje”  



 

Chapitre 26 

“Opnieuw rilde ik bij het gevoel dat het nooit meer goed zou komen. 

En ik besefte dat ik die lach van hem nooit meer zou horen, en dat ik 

dat eigenlijk niet kon verdragen. Voor mij was die lach als een bron in 

de woestijn”. 

(De nouveau je me sentis glacé par le sentiment de l’irréparable. Et je 

compris que je ne supportais pas l’idée de ne plus jamais entendre ce 

rire. C’était pour moi comme une fontaine dans le désert). 

Dit stukje gaat eigenlijk over afscheid nemen van iemand. Als je van 
iemand afscheid neemt komt je erachter wat jou zo gelukkig maakt 
van die ander. Dat is ook een lach. Is het niet zo dat je blij kan worden 
van de lach van iemand? Blij kun je worden als die ander toch weer 
lacht wanneer je weet dat hij/zij het moeilijk heeft. Of wanneer ie-
mand lacht als hij/zij gewoon heerlijk blij is! Want lachen zorgt ervoor 
dat je je helemaal ontspant en is gezond voor je! Dan is de lach een 
bron in de woestijn. Een bron, het water dat je dorst lest….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingezonden door Annemijn 



 

Als activiteitenbegeleiders willen wij: Annemijn, Lieneke en Mahalia 
jullie vertellen wat we de afgelopen periode allemaal hebben  
gedaan. Zo kunnen jullie meer zicht en achtergrond krijgen van wat 
wij organiseren. Voel je bovenal welkom om ook een keer deel te ne-
men aan een activiteit! De activiteiten worden aangeboden voor de 
bezoekers die naar de dagbesteding komen.  We bereiken jullie met 
een appje via ons dagbestedingsmobiel. We merken dat we weinig 
reactie krijgen op de mail, daarom sturen we jullie een appje. Je kunt 
ook altijd langs komen om te kijken op ons mededelingenbord.  

 

Opening Nieuwstraat 

 

Vrijdag 1 juli hebben we eindelijk de opening gevierd van de woongemeen-

schap de Nieuwstraat. 

De dag ervoor zijn we al begonnen met taarten bakken en inkopen doen. 

Een bewoonster heeft zelf een uitnodiging gemaakt die we een paar weken 

ervoor bij de buren en onze familieleden in de bus hebben gedaan.  

Ook alle collega's van Mgb waren uitgenodigd. 

We hadden die dag best mooi weer. 

 Af en toe wat regen, maar door een tent van een teamlid stonden we voor 

het grootste gedeelte droog. 

 

ACTIVITEITEN 

 

Oase  

Uitnodiging: Opening Nieuwstraat 



 

 
 

 

 

 

Ook was er een bewoner, Mustafa, jarig die dag, dus die ochtend hadden 
we al een taart verorberd, maar er was gelukkig genoeg over voor de gas-
ten die tussen 16u en 19u waren uitgenodigd. 

Onze directeur Sjaukat was er ook en hij heeft het team en ons als bewo-

ners de zegenbede meegegeven. Dat vond ik persoonlijk een mooi mo-

ment. 

Er waren uiteindelijk zo'n 70 buren gekomen en daarnaast veel collega's 

en ook de directie van Sta op zorg ontbrak niet op ons feest. We hebben 

veel bloemen gekregen waar we nog steeds van genieten :). 

Hieronder de uitnodiging gemaakt door Fieke en een foto vlak voor  

de zegenbede. 

We kijken terug op een mooi feest en zijn blij met dit initiatief, de woonge-

meenschap, van Mgb. 

 

Groetjes medebewoner Jikkalien  

Medewerkers: 

Team Nieuwstraat 



 

 

Speelwoud 

 

Aangezien het vakantie was en een week lang het hele speelwoudteam 

tegelijkertijd vakantie had, waren er die week 2 invallers op Speelwoud, 

waaronder Sjaukat, zie foto. Zijn dochter was een goede vervangster. Met 

een glimlach stond ze achter de kassa om de klanten te ontvangen en te 

helpen. We zijn heel blij met deze 2 kanjers want we hebben die week 

een flinke omzet gemaakt door alle toeristen en onze eigen klanten en 

dat we op deze manier open konden zijn.  

 

 

Tafeltennistoernooi 

De afgelopen periode hebben we 2 keer een tafeltennistoernooi gehou-

den onder leiding van: Job! 

Ondanks de hitte heeft iedereen goed zijn best gedaan en was er een 

fijne sfeer onderling om te tafeltennissen.  

Ook waren er leuke prijsjes voor alle deelnemers die meededen.  

We zien uit naar het volgende toernooi! 

Vind je het ook leuk om mee te doen?  

 

Wees welkom! 

 

 



 



 

 
Beste Oase bezoeker, 
 
 
Zoals jullie wellicht hebben gezien is de inrichting op Oase wat veranderd. 
De banken zijn naar het Koningshuis verhuisd. 
Om toch een hoekje te kunnen creëren waar je even lekker kan zitten in 
plaats van aan de tafel, zijn er twee lekkere stoelen gekomen.  
Er staat ook een sfeer haard, wat vooral in de seizoenen herfst en winter, als 
de dagen weer korter worden zal gaan zorgen voor extra (visuele) gezellig-
heid. Want jaja, er zit een ‘nep vuurtje’ in. 
De televisie komt terug en zal boven de haart worden gehangen met foto-
lijstjes eromheen, zodat de televisie een onderdeel gaat worden met geheel. 
 
De rest van de aankleding gaat ook meer vorm krijgen, zodat Oase zijn 
naam eer gaat doen in meer ‘groen’…. 
Door de algehele verandering is er letterlijk meer ruimte ontstaan voor de 
mogelijkheid om weer te kunnen schilderen op groot doek op Oase. Deze 
mogelijkheid bood ‘Speelwoud’ voorheen. 
Maar aangezien zij ook aan het her- inrichten zijn verviel deze locatie daar 
voor het schilderen. 
Er staat nu ook een klein werk bureautje op Oase bij de grote ramen. Deze 
is beschikbaar voor iedereen die wat papier werk wil afhandelen, zoals ad-
ministratie of een andere handeling in die geest waarbij je wat meer  
privacy verlangt. 
Ook is het bureaut’tje beschikbaar voor activiteiten waarbij je het fijn vindt 
om in direct daglicht te werken. Of te lezen. 
Echter erop verven en je verfspullen erop stallen is niet toegestaan. 
We proberen jullie zoveel mogelijk op de hoogte te brengen van veranderin-
gen. 
We kunnen ons voorstellen dat de verandering niet altijd leuk is of logisch 
klinkt. 
Dan ‘dit’ en dan weer ‘dat’…. 
Dat kan natuurlijk ook voor wat onrust zorgen. 
Echter streven we naar een plek wat veiligheid moet waarborgen en een 
huiskamer achtige gemoedelijke sfeer moet uitademen. 
Oase is net als een plant, die als je het water geeft, steeds meer tot bloei 
gaat komen. 
Heb je toch nog vragen of opmerkingen die bijdragen aan een beter  
klimaat dan kan je dat stellen aan de dagbestedingsmedewerkers.  
En natuurlijk aan de cliëntenraad die in het bijzonder jullie  
belangen behartigen. 



 

 
Uitnodiging Bijbelstudie: ’Wandelen zoals Hij’ 
 
 

 
 
Hoi allemaal! 
 
Op de maandag wil ik weer  
Bijbelstudie gaan houden voor jullie. 
  
Ik wil het boek: ‘Wandelen zoals Hij’  
behandelen. 
 
Het doel van het boek is dat we 
steeds meer op Jezus gaan lijken. Het 
boek beschrijft Zijn karakter, Zijn 
intenties en manier waarop hij men-
sen en omstandigheden tegemoet 
trad.   
Ben je benieuwd? Wil je meer leren 
van Jezus? 
 
Doe dan mee! 
 
Het is op maandag van 14:00u tot 
15:00u in de stilteruimte van Oase. 
Heb je het liever op een ander mo 
ment? Dan is dit ook bespreekbaar! 
 
Wees welkom!  Groetjes Annemijn 



 

Onze collega Leo vertrekt 1 Oktober naar Roemenië.  
We zijn benieuwd naar zijn verhaal! 

 
 
 
We hoorden dat je weggaat, wat jammer. Waar ga je naar toe?  
Dat jammer is wederzijds. Het afscheid nemen is een proces waar je je hele 
leven mee te maken hebt.  Er zijn mensen die je verliest door verhuizen, 
een andere baan, of overlijden.  Het is heel verrijkend om mensen te ont-
moeten maar je moet er uiteindelijk ook weer afscheid van nemen voor 
korte of lange tijd of helemaal. De Fransen zeggen:’Partir est mourir un peu’  
vertrekken is een beetje doodgaan. Zo voelt het wel. Ik ga naar Roemenië 
en daar zijn ook weer mensen om te ontmoeten. Jezus gaat altijd met je 
mee, die relatie is de enige stabiele in dit ondermaanse.  

Waarom neem je deze stap en hoe ben je op dat idee gekomen? 
Ik werd voor een vakantie uitgenodigd door een ex-bewoner van Sanden-
burg die in Roemenië woont. Hij heeft me leuke plekken laten zien in de 
buurt van Targu Mures en later kwam ik op het idee om daar een huisje te 
kopen als investering. Leuk voor als ik met pensioen ga. 

Wat ga je daar doen?  
Ik heb m'n talenten en m'n beperkingen. M'n beperkingen ken ik en de ta-
lenten ook. Die gaan weer bepalen in welke richting mijn aandacht uitgaat. 
Ik zal proberen contact te zoeken met christenen, keramisten en musici.  
De taal ben ik al een tijdje mee bezig. Niet makkelijk maar ook niet moeilijk.  
Er zijn moeilijker talen dan het Roemeens.  Ik heb een grote tuin en die ga 
ik gebruiken als plaats om caravans of tenten te zetten voor gasten en ge-
deeltelijk als moestuin. Dus gras inzaaien, tegelpaden aanleggen, een hek 
bouwen en boeken lezen over moestuinen. En eerst heel veel onkruid ver-
wijderen.  Als de tuin dan klaar is ga ik RAKU cursussen geven. Dan schrij-
ven mensen zich in voor een week om te kleien. Die gemaakte spullen wor-
den dan in een RAKU oven gebakken en bij 1000 graden met een tang uit de 
oven gehaald. Spectaculair om mee te maken. Tussendoor is er dan sight-
seeing en samen barbecueën.     

Lees verder op blz. 22 

WILMA INTERVIEWT 

 

Leo   



 

 “Het is heel verrijkend om  

mensen te ontmoeten” 



 

 
 
 
Een ander facet is bidden en geestelijke verdieping. Plan is om Alpha cur-
sussen te gaan geven.  Hopelijk lukt het om met Roemeense musici een 
kwartet te vormen. Strijkkwartetten is altijd mijn ideaal geweest. En een 
duo vormen met een pianist. Er is veel literatuur voor die combinatie viool-
piano. 

Wat zal je missen van je leven hier? 
De mensen die ik hier ken, maar ik zal wel vrij regelmatig terugkomen. En 
de nieuwe haring ga ik ook missen.  

Zie je op tegen de reis?  
Alleen tegen de formaliteiten van uit- en inschrijven van mezelf, verzeke-
ringen en auto zie ik enigszins op. Maar ook dat gaat over.   

 
Hoe kijk je terug in de afgelopen jaren bij MGB?  
Het waren heel transformerende jaren. Veel geleerd van de cliënten in 
Sandenburg. Leuke en vervelende mensen die je allemaal wilt helpen. 
Daarbij ben ik ook vaak mezelf tegengekomen. Ik moest heel vaak naar 
Jezus gaan om te vragen hoe het nu weer verder moest.  Jezus weet alles 
en er is altijd een oplossing. Soms moet je handelen, soms moet je losla-
ten.  Er zijn ontmoetingen die je nooit meer vergeet. Omdat de problemen 
soms onoverkomelijk leken en je jezelf moest onderzoeken op vergevings-
bereidheid.  Niet van het een op het andere moment maar door zoeken en 
opletten en Jezus vragen voor -wat nu?  Zo ga je verder naar schitterende 
horizonnen.  En schijnbaar belabberde uitkomsten.  God, de Onbegrijpelij-
ke blijft onbegrijpelijk en goed. Hij is de Schepper. Dat is op zich al genoeg 
om Hem te danken en te aanbidden.  Daarbij heeft Hij ons probleem van 
onze eigen zonde opgelost aan het kruis en daarbij het gevolg van zonde 
overwonnen. De dood is verzwolgen in de overwinning. Voor die waarheid 
zijn alle discipelen een gruwelijke dood gestorven met uitzondering van 
Johannes de evangelist. Zo zijn de jaren bij MGB  jaren van zoeken ge-
weest. Heel mooi om soms ook straaltjes van licht te ervaren. 
MGB , met Gods begeleiding is een uitdagende naam die ons telkens weer 
terugbrengt bij de essentie: het van God verwachten, Zijn Woord overwe-
gende in ons hart.   

 

 



 

 

Hoe heb je de overstap naar de Nieuwstraat ervaren?  
Een onverwachte wending na 24 jaar Sandenburg nog in een totaal andere 
setting in de Nieuwstraat. Ik geniet van de omgeving.  De binnenstad van 
Vlissingen is mooi en heeft interessante plekken. Het is leuk om ook de 
nieuwe setting meegemaakt te hebben.  

 
Wil je nog iets meegeven aan de mensen hier? 
Natuurlijk zou ik zoveel kunnen meegeven dat de nieuwsbrief een dubbele  
dikte krijgt, maar het belangrijkste is: 

Ga met God. 

 Hartelijk bedankt, Leo!  
We wensen je heel veel zegen in de nieuwe weg die je in gaat! 



 

ARTIKEL 

 

” Mijn lach kwijt” 

 

Onze collega Lieneke vertelt over haar eigen ervaring hoe ze 
haar glimlach kwijtraakte, maar ook weer terugkreeg.  

 

De kracht van ‘de glimlach’ is groot.. Dat besefte ik zeker toen ik ‘hem’ 5 jaar 

geleden plotseling verloor. Ik raakte van ‘t een op ‘t ander moment verlamt 

aan de linkerkant van mijn gezicht. 1 jaar (dokteren) later bleek dit door een 

tumor te komen in mijn hoofd. 

De oncoloog stuurde me naar de plastische chirurg. Deze zei in het eerste 

gesprek gelijk: ‘breeduit zul je nooit meer lachen, maar een glimlach denk ik 

dat gaat lukken’.. Wat was ik blij! Ik miste ‘de glimlach’ vooral tijdens de ge-

sprekken met mijn dochtertje, als aanmoediging om verder te praten en om 

haar te bevestigen dat ik haar (verhaal) leuk vond.. :) Ook miste ik ‘hem’ als 

iemand bijvoorbeeld spontaan naar mij glimlachte in de winkel of op straat. 

Iemand die niet weet dat jij dat dan niet kan.. 

Operatie 

Bij de operatie aan mijn gezicht werd er een sterke zenuw uit mijn been 

genomen en deze werd van de levende zijde van mijn gezicht naar de ’dode’ 

zijde gelegd. Ook werden mijn lachspieren aan mijn kauwzenuwen aange-

sloten. Het was een spannende operatie, maar ik was niet bang. God was 

erbij. Na de operatie moest ik een half jaar wachten op effect. Eerder kón 

niet, zeiden ze in het ziekenhuis.   

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

Het wonder 

3 maanden later stond ik ‘s avonds in de keuken om chips te pakken 

(zowieso een érg vreugdevol moment natuurlijk ;-) ) en plotseling schoot 

mijn mondhoek omhoog! Van niets was daar opeens iets! Leven, waar het 

eerst dood voelde. Dat vergeet ik nooit meer! Bij God is alles mogelijk! Het 

was wel grappig dat mijn glimlach het eerst alleen deed als ik aan het kau-

wen was. Elke keer als ik mijn tanden op elkaar beet schoten mijn mond-

hoeken omhoog.. Nou, moet je voorstellen hoe dat eruit zag als ik een zak 

chips meester maakte… :)  Voor dat probleem kreeg ik mimetherapie. Ik 

moest leren het reflex los te koppelen van het kauwen. Dat duurde bij mij 

1.5 jaar. In die tijd moest ik elke dag een half oefenen voor de spiegel. 

 

Nu  

Nu kan ik gelukkig weer glimlachen. Niet 

zoals eerst, maar dat hoeft niet én is het 

niet nodig. Met een kleine, schuine glim-

lach kun je heel veel grote dingen doen! 

Heb jij een mooie lach gekregen van 

God? Gebruik hem! ‘ Het is niet vanzelf-

sprekend, het is een wonder! 

 
 
 
 
 
 
Geschreven door Lieneke 



 

BIJBELSTUDIE 

“Vreugde door en  
in Jezus” 

 
Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en 
dat zal haar niet worden ontnomen. Lukas 10:42 
 

 
Jezus wordt verwelkomt in het huis in Bethanië. Er waren daar 2 zussen,  
Maria en Martha. Deze 2 zussen waren erg verschillend van elkaar. Martha 
was erg van het dienen, ze gaf Jezus te eten en maakte het huis schoon 
enz. En Maria zat aan de voeten van Jezus om naar Hem te luisteren en 
Zijn Woord tot zich te nemen. Jezus houdt van alle 2 deze zussen evenveel. 
De ene zus is niet beter dan de andere zus. Het gaat erom dat we in al on-
ze bezigheden Jezus niet uit het oog verliezen en Hem eerst om raad vra-
gen als we richting in ons leven nodig hebben. 
 
Het thema van deze nieuwsbrief is: ’De kracht van de glimlach!’.  
Ik moest denken aan Maria die ging zitten aan de voeten van Jezus. Ze is 
eigenlijk heel eenvoudig en doet waar ze naar verlangt. Ze verlangt ernaar 
om te zijn waar Jezus is. Daar krijgt ze rust, vrede, maar ook vreugde. 
 
Psalm 16:11: ‘U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van  
blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand,  
voor altijd’. 
 
Als je naast een vuurkorf zit komt de warmte langzaam op je huid en li-
chaam. Hoe langer je er zit, hoe warmer je het krijgt.  
 
Hoe meer we in de aanwezigheid van Jezus zijn, hoe meer Hij ons kan ge-
ven. Hij wilt ons vullen met Zijn liefde, vrede, vreugde, heiligheid en ge-
rechtigheid. Ik denk aan Mozes. Zijn gezicht straalde als hij een ontmoe-
ting met God had, Exodus 34:29,30.  
 
Zullen we leren om te ontvangen wat Hij ons wilt geven? Heb jij een plekje 
in huis waar je stilte kan opzoeken om naar Hem te luisteren?  
 
Geschreven door Annemijn en Wilma 
 
 



 

 



 

Beauty verzorging voor de vrouw  
Een stralende JIJ voor 

iedere dag!    

Hoi allemaal, 

Emma heeft voor ons schoonheidstips! Ze heeft leuke tips geschre-

ven voor man & vrouw.   

Voor deze keer staan de tips erin voor de vrouw en in de volgende 

rubriek vindt je de tips voor de man! 

 

Hee lady! Wist je dat je prachtig bent? Maar heb jij ook weleens zo’n dag 

dat je denkt.. oke, nu kan dat koppie wel opfrisbeurtje gebruiken? We 

hebben het hier niet over make-up over de top, maar gewoon dat ex-

traatje wat jouw mooie koppie laat stralen. Ben je er klaar voor? Nou let’s 

go! Voordat je aan de slag gaat met de make up, is het een must om je 

gezicht eerst te reinigen met een milde face-wash en vervolgens een hy-

draterende crème aan te brengen. Een schilder start ook zijn creatie op 

een schoon canvas, is ’t niet? :)  

Stap 1: Foundation aanbrengen met vochtige spons of kwast. Je kunt ook 
kiezen voor een fijne bb-cream. Mocht je last hebben van wallen: gebruik 
concealer voor onder de ogen! De hele dag plezier houden van je egale 
huidje? Poeder na het aanbrengen van je foundation je gezicht met een 
transparante poeder. Zo gaat de boel geen eigen leven leiden ;)  



 

Stap 2: Breng een matte bronzer aan op de jukbeenderen, de kaaklijn en 
de haargrens. Hiermee komt jouw gezichtsvorm nog beter tot haar recht. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Stap 3: Tijd voor de wenkbrauwen! Kam de haartjes naar boven en mocht 
het nodig zijn: vul ze lichtjes in door dunne strookjes te trekken. Hou het 
zo natuurlijk mogelijk. Voorkom dat er twee zwaar ingevulde dozen bo-
ven je ogen zweven ;)  

 



 

 
 
 
Stap 4: De wimpers. Last van wimpers die er maar treurig bijhangen? Ge-
bruik dan een wimperkruller. Wil jij meer volume en lengte? Gebruik dan 
eerst een primer mascara alvorens je de zwarte mascara aanbrengt.  
 
 
 



 

 
 
Stap 5: De finishing touch: Geef je lippen meer kleur met een mooie lip-
penstift in een natuurlijke (nude) kleur. Wat meer kleur in je gezicht? 
Maak je look af met een blush op de appeltjes van je wangen. Ready 
Freddy!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

OASE 

“ Om te gieren” 

Hoi allemaal! 

 

We hebben een nieuwe rubriek, namelijk: ’Om te gieren’!  

Hier kunnen jullie de maandelijkse grap en een strip vinden.  

Geniet ervan en lach niet te hard! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

OPENINGSTIJDEN OASE  
Maandag 10:00 – 19:00uur  17:30 maaltijd.  

Na de maaltijd Bijbelstudie 

Dinsdag t/m 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 
De tuin blijft toegankelijk. 

OPENINGSTIJDEN SPEELWOUD  

Dinsdag t/m zaterdag 
 
LET OP 
Zondag en maandag  
gesloten 

10:00 – 17:00 uur   

OPENINGSTIJDEN KANTOOR  

Maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:00 uur 

Tel: Kantoor 
Tel: OASE 
Tel: OASE mobiel 

0118 - 410696 
0118 - 851964 
06 - 83427400 (Alleen voor app-contact) 

MAIL NIEUWSBRIEF 
dagbesteding@mgbvlissingen.nl  

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

REDACTIE  
Wilma  

Annemijn 
Lieneke 
Jikkalien 
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