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Nieuwsbrief februari 2021
Dorpsraad Cadzand

Speurtocht voor klein en groot!
Heeft u ook zo’n zin om er even op uit te gaan? Een ommetje door het dorp? Een fietstochtje naar
de kust? Dan hebben we voor u iets moois voorbereid! Voor Cadzand-dorp hebben we 2
wandelbingo’s gemaakt met foto’s. Print het formulier uit en ga op zoek naar de foto’s in het dorp.
Kruis ze aan en maak zo uw bingo-kaart compleet!
Wandelbingo ontdek en geniet in Cadzand-dorp.pdf
Wandelbingo er-op-uit in Cadzand-dorp.pdf
Daarnaast hebben we ook een fotospeurtocht in en om Cadzand gemaakt. Een route van ongeveer
17 kilometer. Met het formulier met foto’s en vragen, gaat u op pad. Zoek de locaties en
beantwoord de vragen. De inzending met de meeste goede antwoorden wint een prijsje! Lever
daarvoor uiterlijk 14 maart 2021 het antwoordformulier in (zie spelregels).
Fotospeurtocht in en om Cadzand.pdf
Heeft u zelf thuis geen printer om de formulieren af te drukken? Ga dan naar de minibieb in
Cadzand-dorp of naar de Spar in Cadzand-bad om een formulier op te halen. De Dorpsraad
Cadzand wenst u veel wandel-, fiets- en puzzelplezier toe!

Vandalisme in Cadzand-dorp
Helaas zijn we in het dorp voor de 2e keer
opgeschrikt door vandalisme. Op 14 februari is in
de avond tussen 22.30 en 24.00 onze minibieb
overhoop gehaald. Alle boeken zijn van de planken
getrokken en enkele lagen in de kerktuin.
Daarnaast is er ook een lamp in de kerktuin
vernield. We betreuren dit ten zeerste! Er wordt
zeker in deze corona-tijd veel gebruik gemaakt van
de minibieb. Veel boeken hebben we nu weg
moeten gooien. Heeft u iets gezien deze avond of
ziet u in de toekomst een verdachte situatie? Laat
het ons dan weten of bel in ernstige gevallen de
politie.

Collecte hersenstichting - Shelly Beaufort
Beste inwoners van Cadzand en omstreken!
Normaalgesproken zou ik begin feburari aan de deur komen
voor de jaarlijkse collecte van de Hersenstichting. Helaas is
dit nu vanwege corona niet mogelijk!
Doordat onze dochter Bente in 2017 een hersenbloeding
kreeg toen ze 7 jaar oud was, ben ik me gaan inzetten voor
dit goede doel. Er is nog steeds veel onbekend over onze
hersenen, daarom is er veel geld nodig voor onderzoek!
Helpt u mee door te doneren in mijn digitale collecte bus?
U zou mij en Bente er heel blij mee maken!
Elk bedrag, groot of klein, is welkom! De digitale collectebus staat nog het hele jaar open.
https://hersenstichting.digicollect.nl/shelly-beaufort?
utm_source=digicollect&utm_medium=email&utm_campaign=hersenstichting
Veel liefs en alvast bedankt!
Shelly Beaufort

Lantaarns Mariastraat
We kregen bericht van de gemeente dat de armaturen in de
Mariastraat aan het eind van hun levensduur zijn en vervangen
zullen worden. In maart zullen de nieuwe lantaarns worden geleverd
en opgehangen.
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