
Update evenementen Cadzand 
  

Bijlage Kezantenoartje Maart 2020 

 

Beste (tijdelijke) bewoners, 

 

Komend weekend valt het nieuwe Kezantenoartje weer bij u in de bus. Helaas zijn door de 

corona-crisis alle evenementen tot 1 juni 2020 afgelast. Het Kezantenoartje was echter al 

gedrukt, voordat deze nieuwe maatregelen bekend waren, dus zijn alle evenementen er nog in 

opgenomen.  

 

Hieronder een lijst met de evenementen die niet door kunnen gaan: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kerktuinonderhoud zaterdag 4 april (blz 19) 

  

Het Kerktuinonderhoud schuiven we door naar zaterdag 6 juni. In deze bizarre tijd lijkt het ons 

beter a.s. zaterdag geen onderhoud te plegen in de Kerktuin.  Anderhalve meter uit elkaar 

werken zou wel kunnen maar we zijn allen kwetsbaar. U bent vrij om toch iets doen als u daar 

zin in heeft. Tuinwerk is nog altijd een goede manier om te ontspannen. We proberen zaterdag 

6 juni weer op te starten om 9.30 uur, om 10.30 uur drinken we koffie/thee en om 12.00 uur 

stoppen we. Neem zelf a.u.b. tuingereedschap mee zoals een “kapper”, hark, spa, snoeischaar, 

bezem en eventueel een emmer of kruiwagen.  Heeft u geen gereedschap dan zorgen wij 

daarvoor. Indien er vragen zijn over datum, tijdstip of anderszins, schroom niet om te bellen of 

e-mailen. 

  

Hartelijke groet, 

  

Anneke van iwaarden 

Tel. 0117 396022 

  

Noteert u onderstaande data voor 2020 in uw agenda a.u.b.? 

6 juni, 1 augustus, 3 oktober en 5 december. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Za 25 april    Expositie kerk (blz 27) 

Ma 27 april   Koningsdag (blz 9) 

Do 30 april   Filmavond zwingebouw (blz 27) 

Vr 1 mei         Kunst, hobby en boekenmarkt + streekproductenmarkt (blz 19+ 21) 

Zo 3 mei        Voorstelling maria kerk (blz 27) 

Ma 4 mei       Dodenherdenking (blz 15) 

                     * De dodenherdenking gaat door in een aangepaste vorm: 

                        Op het kerkhof zal de vlag halfstok worden gehangen zonder publiek. 

Za 9 mei        Wereldvredesvlam wandeling (blz 27) 

Vr 22 mei      Kunst, hobby en boekenmarkt + streekproductenmarkt (blz 19+ 21) 

Zo 24 mei      Huiskamerconcerten (blz 13) 

Za 30 mei      Zomerexpositie (blz 23) : op 15 mei wordt besloten of de expositie door kan gaan.  

 

We hopen natuurlijk dat deze crisis spoedig voorbij zal zijn, en we elkaar weer kunnen 

ontmoeten op de verschillende evenementen die voor deze zomer en najaar gepland zijn.  

 

Namens de Dorpsraad Cadzand, 

Wigbert, Ludo, Marjolein, Inge, Jan, Peter, Constant, Maatje, Marianne en Marie-José 

 

 


