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Vereniging van familieleden en betrokkenen van
mensen met psychosegevoeligheid

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

Aan de leden van Ypsilon Zeeland

Onderwerp: uitnodiging donderdag 7 juli 2022
Brief verstuurd naar leden gemeenteraden en colleges B&W van de
Zeeuwse gemeenten.
12 juni 2022

Beste leden,
Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van onze activiteiten voor YPSILON
Zeeland.
Afgelopen week hebben we een brief gestuurd naar alle Zeeuwse gemeenten voor
kennismaking met de nieuwe leden en wethouders, die onlangs geïnstalleerd zijn.
In deze brief vragen we ook aandacht voor onze zorgen over de ontwikkelingen in de zorg
voor onze naasten en de te verwachten verzwaring voor de mantelzorger.
Deze brief zal bij de commissievergaderingen behandeld worden en daarbij is het
mogelijk om het mondeling toe te lichten door in te spreken.
We zouden het erg op prijs stellen, als u dat in uw eigen gemeente zou willen doen.
Nadere info bij Magda, tel 06 54 362 376.
Het contact met de gemeenten is voor Ypsilon belangrijk, nu steeds meer zorg naar de
wijk wordt geschoven. In Terneuzen staan we vermeld op de website
www.sameninterneuzen.nl . Zijn er in uw gemeente ook mogelijkheden voor plaatsing op
een website?
Donderdag 7 juli wordt u uitgenodigd voor de aanschuiftafel op De Kraaghoeve,
Kraagdijk 4, Terneuzen, 18.00 – 21.00 uur. Zie jaarprogramma.
Wel graag opgeven voor 4 juli ivm catering bij Magda, tel. 06 54 362 376 of mail:
feijterdekker@agroweb.nl
Nu wij als Zeeuws-Vlaamse stuurgroep voor heel Zeeland aan het werk moeten, lijkt het
ons heel goed om input te krijgen van contactpersonen Boven de Westerschelde..
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Wie wil ons helpen? Wie wil meedenken, wie wil berichtjes doorgeven etc.?
Suggesties zijn altijd zeer welkom.
Want zoals het gezegde luidt: vele handen, maken licht werk.

Graag tot ziens bij het jaarlijkse uitje op 18 juni in Kruiningen en donderdag 7 juli bij de
aanschuiftafel op De Kraaghoeve!

Hartelijke groet,
Bert Rijk, secretaris

In de bijlagen: brief aan gemeenten
jaarprogramma
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