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Nieuwsbrief Dorpsraad Cadzand
April 2020

Beste (tijdelijke) bewoners,
We hopen dat u allen het nog goed maakt! Wat is het leven veranderd nu we elkaar niet meer
ontmoeten op school, op het werk, bij de koffie en bij de activiteiten in Cadzand. Maandag is het
Koningsdag, wat zal het een stille dag zijn... Maar we vergeten elkaar niet en sturen u graag deze
nieuwsbrief met enkele items: het alternatieve programma voor de dodenherdenking op 4 mei, de
nieuwsbrief voor mantelzorgers van Porthos Sluis en een bericht vanuit het Archief. Mocht u hulp
nodig hebben, aarzel dan niet om dit te vragen. En laten we allemaal blijven letten op de mensen
in onze omgeving; een telefoontje is zo gepleegd!
Namens de dorpsraad Cadzand,
Wigbert, Ludo, Marjolein, Inge, Maatje, Constant, Peter, Jan, Marianne en Marie-José

Alternatieve dodenherdenking 4 mei
Zoals in een eerdere nieuwsbrief vermeld kunnen alle evenementen, waaronder de
dodenherdenking, voorlopig niet door gaan. Er is nagedacht over een alternatief programma om
toch stil te kunnen staan bij deze belangrijke dag. Hieronder het programma dat zal plaatsvinden
in Cadzand zonder publiek.
18.00 uur – 18.15 uur
19.45 uur – 19.58 uur
19.58 uur – 20.00 uur
20.00 uur – 20.02 uur

Vlag halfstok op begraafplaats met bloemenhulde ( S. de Putter)
Klok van PKN luidden (Dhr. W. Verplanke)
Taptoe op begraafplaats (Mw. M. Fenijn)
Twee minuten stilte

20.02 uur

1e couplet Wilhelmus (Mw. M. Fenijn en Dhr. A. Fenijn)

Mantelzorg
Beste mijnheer/ mevrouw,
In de bijlage stuur ik u de nieuwsbrief voor mantelzorgers met nuttige informatie. Wij hopen dat
u en uw organisatie in deze lastige periode uw werkzaamheden aangepast kunt blijven uitvoeren,
en dat u ondanks alles de mensen kunt blijven helpen die dit nodig hebben.
Vooral zorginstellingen hebben het nu zwaar en wij zijn ons er dan ook van bewust dat die zorg de
eerste prioriteit heeft. Heeft u vragen rondom de ondersteuning van mantelzorgers in deze
periode, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groet,
Jessica van As
Sociaal Makelaar Porthos Sluis
Cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie
Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg | Postbus 27, 4500 AA Oostburg
Telefoon 140117 | +31(0)117-457000
Gsm: 06-83332871
jvanas@gemeentesluis.nl
www.gemeentesluis.nl
Porthos Sluis: ondersteuning en begeleiding in de gemeente Sluis
Nieuwsbrief Mantelzorg april 2020.pdf

Archief gemeente Sluis
Beste meneer/mevrouw,
De Corona-crisis is de grootste uitdaging waarmee Nederland – en een groot deel van de wereldna de Tweede Wereldoorlog mee geconfronteerd wordt.
Vanuit het gemeentearchief van Sluis verzoeken wij aan alle stads- en dorpsraden, kerken en
andere instanties , organisaties, verenigingen etc. deze crisis goed te documenteren. Ook willen
wij verzoeken papieren of digitale documenten over de crisis met ons te delen, zodat wij voor het
nageslacht de impact en gevolgen van de crisis op onze streek kunnen vastleggen. Het gaat om
alle documentatie met betrekking tot speciale maatregelen, liefdadigheidsacties etc. voor deze
crisis, specifiek voor West Zeeuws-Vlaanderen. Uiteraard worden de documenten onder restrictie
opgenomen in ons archief en niet zonder toestemming openbaar gemaakt.
Voor vragen, opmerkingen of het aanleveren van digitale informatie kunt u mailen
naar archief@gemeentesluis.nl.
Papieren stukken kunt u fysiek aanleveren bij de gemeente na de crisis of kunnen wij te zijner tijd
bij u ophalen. Eventueel kun u ook stukken in een envelop t.a.v. het archief afleveren in de
brievenbus aan de ingang van het gemeentehuis of posten naar:
Archief Gemeente Sluis
Nieuwstraat 22
4501 BD Oostburg
Met vriendelijke groeten,
Geert Stroo,
Archivaris Gemeente Sluis
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Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

