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Nieuwsbrief mei 2020
Dorpsraad Cadzand

Beste (tijdelijke) bewoners,
Graag komen we als dorpsraad weer met enkele nieuwsberichten. We hopen dat iedereen nog in
goede gezondheid is?! Gelukkig is het corona-virus in onze regio niet enorm verspreid. We hopen
dat dit zo blijft, ook als de restricties weer enigszins versoepeld gaan worden in de komende
maand.
Oud papier
De V.V. Cadzand zal komende zaterdag 16 mei weer het oud papier komen ophalen in Cadzanddorp en Cadzand-bad!
Brunch 7 juni
Helaas kan de geplande brunch op 7 juni aanstaande nog niet doorgaan. We denken na over een
alternatief; heeft u een goed idee? Aarzel dan niet om een berichtje te sturen!
Sponsoring bloembakken
Het is nog steeds mogelijk om een bloembak te sponsoren. We hebben tot nu toe € 850 euro
mogen ontvangen, al € 225 euro meer dan vorig jaar! Nu nog € 1150 euro te gaan. Kunnen we ook
rekenen op uw steun? U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL 69 RABO 0139401296
o.v.v. sponsoring bloembak. Bij voorbaat dank!
Afhaal mogelijkheden Cadzand
Er zijn steeds meer restaurants die afhaal mogelijkheden aanbieden nu ze nog niet normaal
geopend kunnen zijn. Enkele restaurants hebben hiervoor flyers verspreid. Voor een overzicht
van de mogelijkheden verwijzen we u ook naar de website van het Toeristisch Ondernemers
Platform www.topcadzand.nl/actueel. Mocht uw restaurant nog niet vermeld zijn met actuele
mogelijkheden, geef dit dan door aan de secretaris via secretaris@topcadzand.nl.
Stichting The Heart Pimpers - https://theheartpimpers.nl
"9 Maanden geleden werd bij Pawel, Romy Panylo-de Meijer en Astrid van der Ven het idee
geboren om gezamenlijk mensen vanuit ons hart te helpen en daarmee het leven aangenamer te
maken: voor degene die geholpen wordt, voor degene die helpt en uiteindelijk voor de projecten
waarmee we meer mensen blij kunnen maken. Een win-win-win situatie. ‘Verbeter de wereld,
begin!’ is onze slogan. Van alleen maar aan onszelf denken, het ego-gericht denken naar wij en
samen en er zijn voor de ander. Nu – in deze Corona tijd- gaan we op een andere manier van start
dan we van plan waren. Gesprekken met onder andere de dorpsraad, ondernemersvereniging, de
andere stichtingen in het dorp, het kerkbestuur, de soos vinden op een later moment plaats.
Officieus zijn we al even bezig, vooral Pawel heeft al verschillende klussen voor het Poolse
kinderproject gedaan."
"Samen met vrijwilligers creëren we een netwerk om bewoners van Cadzand en Cadzand-Bad te
helpen bij eenvoudige klussen of welke andere gewenste vorm van hulp dan ook. Voor die klussen
vragen wij een vrijwillige bijdrage waarmee we dan weer projecten uitvoeren. Met de projecten
leveren we een bijdrage aan het verbeteren van het woon- en leefbaarheidsklimaat in Cadzand en
Cadzand-Bad. Wij koppelen de vraag aan een vrijwilliger en zorgen dat de klus geklaard wordt."
Voor meer info, kijk op de website!

Bloemen in de boomgaard
Een idee geboren toen Bram en Conny een wandeling
maakten langs het Zuiderzeepad: wilde bloemen onder de
fruitbomen in onze boomgaard! Na overleg met de
gemeente is het idee uitgewerkt. In de boomgaard is een
stuk grond gefreesd. Theo Aernouts, werkzaam bij Stichting
Landschapsbeheer Zeeland, schonk het bloemenzaad
(Bijenmengsel) en hielp mee met inzaaien.

Het is een flink stuk grond geworden. Wat zullen de bijen
genieten van deze bloemenpracht!

Omdat het nu zo droog weer is, moest er natuurlijk meteen
gesproeid worden. We hebben daarvoor water mogen
gebruiken van de familie Lemahieu, dank daarvoor! We
hopen nu dat de gemeente kan helpen met het regelmatig
water geven, want dat is wel nodig.
Nogmaals dank aan Conny, Bram en Theo voor het idee en
de uitvoering!

Een hartelijke groet namens de dorpsraad,
Wigbert, Ludo, Marjolein, Inge, Constant, Peter, Jan, Maatje, Marianne en Marie-José
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