
Beste inwoner/bezoeker,

Met trots mag ik u 
mededelen dat de 

gemeente Bunschoten een 
prachtig recreatiegebied 
rijker is! Recreatiepark ‘de 
Zuiderzee’ is een aanwinst 
voor alle inwoners en 
bezoekers. In het gebied 
is de dijk verlegd en 
versterkt, een nieuwe 
jachthaven met bijhorende 
voorzieningen aangelegd, 
natuurontwikkeling 
gestimuleerd en een 
prachtig woongebied 
gecreëerd, met nieuwe 
fiets- en wandelpaden. Veel 
elementen uit dit plan zijn 
klaar en daarom wordt dit 
gebied op feestelijke wijze 
aan u gepresenteerd.

Vrijdagavond 19 en 
zaterdag 20 juni 2015 
staan er verschillende 
activiteiten op het 
programma. Vrijdagavond 
wordt er een buitenconcert 
rond de havens gegeven 
en zaterdag is er voor 
jong en oud van 
alles te beleven. 

vervolg tekst zie  
achterkant 

Het verhaal van Spakenburg 
Vrijdagavond 20.30 uur wordt de officiële 

opening verricht door Nederlands zeezeiler en 
filosoof Henk de Velde. Henk is vooral bekend 
vanwege zijn lange solotochten over de oceanen. 
Na de officiële opening staat er, rond de ingang van 
de drie havens, het Zuiderzeeconcert ‘Het verhaal 
van Spakenburg’ op het programma. Een orkest 
waarbij zowel lokale als professionele muzikanten 
optreden aan de boorden van de voormalige 
Zuiderzee. Dit concert is vanaf het water (per boot) 
mee te beleven. Daarnaast is het concert ook vanaf 
de kant te volgen, maar dan kan het geluid en het 
zicht wat minder zijn.

Open dag recreatiepark ‘de Zuiderzee’ 
Zaterdag 20 juni vinden er van 10.00 tot 16.00 

uur verschillende activiteiten plaats. Rondom 
de sfeervolle binnenhavens van Spakenburg 
organiseren de verenigingen in het gebied deze dag 
allerlei watersportdemonstraties. Rond de havens 
zijn ambachtelijke (vis)rokers en nettenbreiers 
te vinden. Daarnaast zijn er diverse muzikale 
optredens. Zeezeiler Henk de Velde geeft een 
vrij toegankelijke lezing en in het woongebied 
Zuyderzee zal een Open Huizen route worden 
gehouden. In deze folder vindt u het complete 
programma van deze dag.

Het buitenconcert en de open dag worden in 
samenwerking met projectontwikkelaar Van Wijnen 
en diverse verenigingen en vrijwilligers uit het dorp 
gerealiseerd. Zonder hen zou deze grootse opening 
niet mogelijk zijn!
 
Bunschoten-Spakenburg presenteert zich als een 
prachtige watersportgemeente, met fantastische 
voorzieningen. Zorg dat u erbij bent en laat u 
verrassen!

Met vriendelijke groet,
Willem Heinen 
Wethouder project Zuiderzee

Open dag 
Zaterdag 20 juni 2015
10.00 tot 16.00 uur



Activiteiten vrijdagavond 19 juni
1.  Om 20.30 uur:  

Opening door zeezeiler Henk de Velde

2. Om 21.00 uur:  
Concert op het water ‘Het verhaal van 
Spakenburg’

Activiteiten zaterdag 20 juni
3.  Om 10.00 uur openen wethouder 

Willem Heinen en Jan Hopman de 
open dag door het plaatsen van de 

eerste steen van de voormalige rokerij 
Muijs in het Maatjeshuis

4. Buitene xpositie Fotoproject 
 ‘15 jaar diva’s’ Opening door Renée 

Ohmstede (voorzitter Cultuurplatform)
5.  Om 11.00 en 13.30 uur: lezing door 

Henk de Velde, aansluitend optreden 
koor ‘De Hoop’ (100% Spakenburgs) 

6.  Optimist on tour; diverse demonstraties 
en clinics op het gebied van watersport

7.  Diverse scouting activiteiten; o.a. vuur- 
en knopen maken, mini-survivalbaan 
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volg ons op www.facebook.com/openingzuiderzee

waar zijn de activiteiten? 

8.  Open Huizen route woongebied 
Zuiderzee

9.  Bezichtiging watervilla

10. Nautische markt 
Op de nautische markt zijn allerlei 
kramen te vinden op het gebied 
van watersport. Ook zijn er 
nettenbreiers en ambachtelijke 
(vis)rokers aanwezig.

11. Demonstraties flyboarden 
Wilt u zelf flyboarden?  
Meldt u dan van te voren aan  

voor een betaalde clinic via  
info@flyboardteam.nl

12. Optredens Spakenburgs 
Visserskoor (14.30 en 16.00 uur) 
en Spakenburgs koor ‘De Hoop’ 
(15.15 uur)

13. Visafslag; ieder uur demonstraties 
vis veilen

pont vaart de hele dag gratis 
van Zuiderzeehaven naar 
Havenstraat en Havendijk
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