
MAANDAG 1 JULI 2019, VANAF 12.30 UUR

LOCATIE RONDVAART: MEERPAALWEG 20 YERSEKE

LOCATIE VANAF 14.30 UUR: BOSBURG 1 YERSEKE

(10 minuten lopen vanaf de aanmeerlocatie)

Met een aantal mooie activitei-
ten, muziek, en staatssecretaris 
Blokhuis als speciale gast, 
belooft het een feestelijke dag 
te worden. 

Programma
12.30 uur
Rondvaart over de Oosterschelde 
(graag van tevoren aanmelden)

14.30 uur
Ontvangst op Bosburg met een 
hapje, een drankje en diverse 
activiteiten 

15.30 uur
Officiële gedeelte, met 
toespraken van:
 Jan van Blarikom, 
 Raad van Bestuur 
  Zeeuwse Gronden
 Reinier de Jonge,
 R&B Wonen
 José van Egmond,  
 burgemeester  
 Reimerswaal 
 Familieleden en cliënten
 Paul Blokhuis, 
 staatssecretaris
 Volksgezondheid, 
 Welzijn en Sport 

16.00 uur
Feestelijke opening van de 
locatie door de staatssecretaris. 
Aansluitend is er gelegenheid de 
locatie beter te bekijken. 

16.30 uur
Hapjes en drankjes, en muziek 
van Peter Heyt! 

17.30 uur
Paella en nasi: alle inwoners van 
Yerseke zijn welkom (wel graag 
van tevoren aanmelden)

20.00 uur
Einde 

Er zijn geen kosten verbonden 
aan deze dag, maar we ont-
vangen wel graag uw aanmel-
ding voor de rondvaart 
(vol = vol) en het diner. 

Aanmelden
U kunt  doorgeven vóór 20 juni
of u mee wilt op de boot en of u 
's avonds wilt blijven eten, via 
info@zeeuwsegronden.nl of 
0115-621314. 

Heel graag tot 1 juli! 

Uitnodiging

Opening Bosburg 
in Yerseke

WWW.ZEEUWSEGRONDEN.NL

Speciaal voor de kinderen: 
* ritjes met paard en wagen
* workshops cupcakes versieren
* schminken 
* springkussen 
* limonade en poffertjes

Wij nodigen u van harte uit om op 1 juli samen met 
ons de opening van woonlocatie Bosburg in Yerseke 
te vieren! 

P S Y C H I A T R I E  T H U I S  I N  D E  S A M E N L E V I N G

Laatste wijzigingen: 

· Titel mag worden: 
Opening locatie Bosburg in Yerseke 
· Kan de eerste zin (“Wij nodigen u … te vieren!”)  een slagje groter? Eventueel kan hier ook het woordje 
'officiële' weg. 
· In het officiële gedeelte kan het streepje na 'Raad van Bestuur' weg, en er mag een komma na 'Reinier 
de Jonge'. 'Familieleden van bewoners' mag worden: 'Familieleden en cliënten'
· De tekst bij 17.30 uur mag worden: 
Paella en nasi: alle inwoners van Yerseke zijn welkom (wel graag van tevoren aanmelden)
· Bij 'Speciaal voor de kinderen' mag toch het stukje tussenhaakjes helemaal weg. Wel mag er een ander 
puntje bij: 'schminken' (bijv. na de workshops)
· Bij 'Aanmelden' mogen sommige stukjes iets duidelijker, dus ik dacht het volgende wellicht dikgedrukt: 
* vóór 20 juni
* info@zeeuwsegronden.nl 
* 0115-621314 
· Ook de website onderaan mag dikgedrukt. En kan ons logo een slagje groter?

De foto van Blokhuis is goed, ik zal aan Peter Heyt vragen of hij een iets minder donkere foto voor ons heeft. 
Vormgeving van de foto's is top verder! 

We willen de uitnodiging zo snel mogelijk gaan verspreiden, want de tijd begint te dringen. Denk je dat je me 
maandagochtend een nieuw proefje kunt sturen? Dan kan ik er een laatste blik op werpen en kunnen de 
uitnodigingen gedrukt worden. We zullen er maar liefst 2000 nodig hebben, want we gaan ze allemaal per post 
versturen + rondbrengen in Yerseke. Laat maar weten wat voor jullie haalbaar is! 


