Afdeling Zeeuws-Vlaanderen
Oostdijk 8, 4589 RK Ossenisse
tel. 0114 682647 , e-mail bertrijk@live.nl
www.ypsilonzeeland.nl

Beste leden en belangstellenden,
Helaas moeten ook wij de geplande bijeenkomst voor 7 april met de notaris laten vervallen i.v.m. het
coronavirus. De afspraak met de notaris is verzet naar 6 oktober 2020. Mocht u dringende vragen
hebben aan de notaris, kunt u telefonisch contact zoeken.
Het zijn bizarre tijden, want ook de hulpverlening heeft veel afgezegd. Ook bij onze belangenbehartiger
Rita de Rijke kunt u terecht voor vragen tel 0115 631083 of mail rderijke321@gmail.com
In deze tweede Nieuwsbrief dit jaar staan weer aardig wat wetenswaardigheden vermeldt.
Het adres van de Ina de Bruijn, de Familie Vertrouwens Persoon.
Het congres van Zeeuwse Gronden.
Interessant is ook de Erfgoeddag in Gent
En de afspraak met Rino Wisse
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ypsilon themabijeenkomst dinsdag 7 april 2020: gaat niet door vanwege coronavirus.
Agenda voor de komende tijd:
23 – 29 maart
week van de psychiatrie
25 en 26 april
erfgoeddag in Gent, zie artikel van Similes in deze Nieuwsbrief
2 juni
lotgenotencontact, kennismaking met Rino Wisse, manager Emergis ZeeuwsVlaanderen, ontwikkelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg
10, 11 en 12 juni Congres Mens & Natuur met lezingen & workshops, zie programma
www.congresmensnatuur.nl Scheldetheater en De Kraaghoeve, organisatie Zeeuwse Gronden
6 oktober
themabijeenkomst met notaris
Ypsilon afdeling Zeeuws-Vlaanderen is nu 20 jaar actief.
Er zijn plannen in de maak om eind dit jaar met een muzikaal gebeuren hieraan bekendheid te geven.
Wel hebben we zorgen over de matige opkomst bij de contactavonden en vragen we ons af hoe we
meer mensen kunnen bereiken. Graag horen we van u wat de wensen zijn om de opkomst voor deze
bijeenkomsten aantrekkelijk te maken.
Kijkt u ook wel eens op de website www.ypsilonzeeland.nl ?
Daar worden actuele zaken bekend gemaakt onder andere over de nieuwe wet Wvggz,
ook het verslag van Ypsilon Boven de Westerschelde over hun bijeenkomst met dit onderwerp is
aan te bevelen.
Belangenbehartiging Rita de Rijke. 0115 631083

rdeijke@zeelandnet.nl

,
Ina de Bruijn
Familievertrouwenspersoon Zeeland
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag
Bezoekadres: op afspraak
Mobiel: 06-53166533
mailadres i.debruijn@familievertrouwenspersonen.nl

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
Maliebaan 87
3581 CG UTRECHT
www.familievertrouwenspersonen.nl

Advies- en hulplijn: 0900 333 2222 (10 ct. pm)

Bericht van Similes Gent:
Graag wil ik ook een bijzondere aandacht geven aan een kunstproject en tentoonstelling georganiseerd
door DAVID vzw:
In het kader van Erfgoeddag 2020 (25-26 april) presenteert DAVID vzw Demonen van de Nacht: op
bezoek bij Prof. Dr. Baert. Het omvat drie activiteiten in het art-decohuis van neuropsychiater André
Baert, gastheer en pleitbezorger voor kunst en zorg. Zijn dokterskabinet ademt kunst. In de traphal
ontdek je middeleeuwse schilderijen. In de wachtruimte toont een fotoproject van Tom De Visscher de
dokter in actie, in opeenvolgende scènes. Het kunstwerk van outsiderkunstenares dr. Lucy, het favoriete
werk van de dokter, vormt de kers op de taart. Het project startte met een voorstel van Tom De Visscher
om de arts te fotograferen met zijn favoriete kunstwerk in de wachtruimte. Het project evolueerde naar
een eerbetoon aan Prof. Dr. Baert die tot op hoge leeftijd fantastisch werk verrichtte bij de World Health
Organisation als bijzonder hoogleraar en in het bestrijden van demonen.
U bent welkom op volgende openingsuren: zaterdag 25 april (18 – 21 uur) en zondag 26 april (10 – 12
uur). Voor een rondleiding checkt u best de starturen. De lezing is op inschrijving via deze
link: http://www.david-vzw.be/event/erfgoeddag-2020-demonen-van-de-nacht/
Vol enthousiasme verwachten we jullie op een van de voorgestelde activiteiten.
Met vriendelijke groeten,
Marianne Claeys
Voorzitter Similes Regio Gent
Vriendelijke groeten,
Bert Rijk, secretaris Ypsilon Zeeuws Vlaanderen.

Belangenbehartiging Rita de Rijke. 0115 631083

rdeijke@zeelandnet.nl

