
WOENSDAG 14 OKTOBER 2020

VAN 17.00 TOT 21.30 UUR

LANDGOED VIDAA

HOEKSEKADE 162 - BERGSCHENHOEK

Over Zeeuwse Gronden
Zeeuwse Gronden biedt 
Beschermd Wonen, behande-
ling, begeleiding en dagbeste-
ding aan mensen met een 
ernstige psychiatrische ziekte. 
'Het nieuwe Beschermd 
Wonen' kenmerkt zich door 
een nauwe samenwerking met 
familie, kleinschaligheid en 
zerotolerance op het gebied 
van drugs.  
Inmiddels zijn er in diverse 
gemeenten in Zuid-Holland 
plannen om ook hier 
Beschermd Wonen te 
realiseren volgens het concept 
van Zeeuwse Gronden. Tijdens 
deze avond vertellen we u hier 
graag meer over.

Aanmelden 
Vanwege het coronabeleid is 
vooraf aanmelden verplicht. 
Dit kan tot 5 oktober door te 
mailen naar 
info@zeeuwsegronden.nl of te 
bellen naar 0115-621314. 
Graag o.v.v. naam, aantal 
personen, e-mailadres, 
telefoonnummer en gemeente.
Er zijn geen kosten aan de 
avond verbonden. Indien u 
geen gebruik wenst te maken 
van het diner, kunt u dit op 
voorhand aangeven. 

Programma 
17.00 uur
Inloop en ontvangst

17.30 – 18.30 uur
Italiaans buffet

18.30 uur 
Welkom door Thea Stokdijk
namens familievereniging 
Ypsilon

18.45 uur 
Korte film over 
Zeeuwse Gronden

19.00 uur
Bewoners Armand, Patrick en 
Stefan aan het woord

19.15 uur
Irene Bienenmann, 
ouder uit de regio

19.30 uur
Toelichting door Jan van 
Blarikom, voorzitter Raad 
van Bestuur Zeeuwse Gronden

20.00 uur
Gelegenheid tot vragen 

20.30 uur 
Borrel

We zien u graag op 14 
oktober!

Uitnodiging

Symposium
“Het nieuwe Beschermd Wonen”

WWW.ZEEUWSEGRONDEN.NL

Zeeuwse Gronden en Ypsilon nodigen u van harte uit 
voor het symposium 'Het nieuwe Beschermd Wonen' 
op woensdag 14 oktober.

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

Vidaa is niet bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Als u niet met de auto 
kunt komen, neem dan gerust contact 
met ons op. Wij kunnen uw vervoer van 
en naar een station verzorgen. 

Bereikbaarheid


