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Nieuwsbrief augustus 2020
Dorpsraad Cadzand

Zo aan het einde van de maand augustus komen we graag nog met enkele nieuwsberichten:
- Bekendmaking winnaars speurtocht
- Herinnering input kernbezoek Burgemeester en Wethouders
- Vooraankondiging Heel Cadzand Bakt

Winnaars speurtocht 22 augustus
Afgelopen zaterdag hebben velen van jullie meegedaan aan de fietsspeurtocht en/of
wandelspeurtocht. Helaas gaven flinke buien rond het middaguur enkele deelnemers een nat pak.
Desalnietemin hebben we veel positieve reacties gekregen. Er waren veel opdrachten,
stempelposten en de Husky-pups van Constant konden bewonderd worden. De oplossing van de
speurtocht bleek toch wel heel erg moeilijk... Er was bij de ingebrachte formulieren dan ook geen
enkele met het volledig correcte antwoord. Daarom hebben we besloten om twee
originaliteitsprijzen weg te geven.
Voor de fietstocht was het correcte antwoord: "Na Corona ga ik in Cadzand........ "
De prijs gaat naar het team Windkracht 10 met het antwoord:
"Op de fiets rondom Cadzand, fietsen we langs het strand met een ijsje in de hand, we gaan
zwemmen in de zee, wie gaat er met ons mee?"
Voor de wandelroute was het correcte antwoord: "Cadzand is geweldig omdat ......"
De prijs gaat naar het team Suske en Wiske met het antwoord:
"Deze twee wandelaars uit Cadzand
vielen bij de speurtocht aardig door de mand.
Ze hadden het echt helemaal gehad,
overwegen zelfs een sprong uit het reuzenrad,
maar gingen toch maar naar het strand.
De winnaars worden nog benaderd door het organiserend comité. Iedereen bedankt voor het
meedoen! Deze speurtocht gaat zeker een vervolg krijgen.

Kernbezoek college Burgemeester &
Wethouders
Graag herinneren we u eraan dat het tot 1 september mogelijk is om uw vragen in te sturen voor
het college Burgemeester & Wethouders. 28 September zal er een digitaal kernbezoek
plaatsvinden, waar alle dorpszaken besproken kunnen worden. Uw vragen worden vooraf naar
het college B&W gestuurd. Er is dit jaar ivm Corona geen moment mogelijk met bewoners.
Natuurlijk communiceren wij achteraf met u wat er besproken is. Bij voorbaat dank voor uw
input.

Heel Cadzand Bakt
Na een zeer geslaagde eerste editie van "Heel Cadzand Bakt", doen we nu onze uiterste best om
ook dit jaar dit gezellige evenement te organiseren. Het heeft wat voeten in de aarde ivm de regels
omtrent Corona. De exacte uitvoering is dan ook nog niet bekend. Houdt de berichtgeving in de
gaten en zet ook alvast een kruisje in je agenda bij de zaterdagen eind september / begin oktober.
Dit jaar zal er een ander thema gekozen worden dan appels en peren. Dit betekent dat, indien er
nog fruit in de boomgaard hangt, u vrij bent om dit te plukken voor uw eigen baksel of om zo op
te eten.
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