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Terugblik Heel Cadzand Bakt 2021 !

Na de geslaagde editie van 2019 en een 3x geannuleerde editie in 2020, konden eindelijk de
thuisbakkers hun feesttaarten door de vakkundige jury laten beoordelen. Ondanks het geringe
aantal bakkers, waren er 10 feestnummers om te proeven door Marcin van Culi Advies Beaufort
en Ilse van Bruist! Bistro Bar Beds. En de strijd werd hevig gestreden! Er werden kinderfeestjes
verzet en bakkers kwamen terug vanuit Luxemburg om hun creaties op tijd te kunnen inleveren.
Daar waar de ene taart hoge ogen gooide met het feestelijke uiterlijk en de andere perfect van
smaak was, kon er maar één de winnaar zijn: de gouden taartschep en titel "Beste Bakster van
Cadzand" ging dit jaar naar Debbie de Baere met haar passievrucht-mango taart. De taart werd
geveild voor de Van der Sar Foundation, waarbij het winnende bod van Marianne Martlé was.
Hierna kon menig bezoeker de overige taarten, inclusief de gesponsorde taart van Moio Beach,
zich laten smaken met een bakje koffie of thee. Wederom een geslaagde editie! We zijn nu al weer
benieuwd naar de creaties van volgend jaar!

Marianne trots dat zij met het
winnende bod de taart in ontvangst
mocht nemen!

Wees alert op inbrekers!
Begin november is er ingebroken in een huis aan de Badhuisweg. Enkele dagen later waren
rondom een ander huis aan de Badhuisweg verdachte bewegingen te zien. Wees dus alert op
inbrekers in deze donkere dagen! Loop misschien een keer een extra rondje met de hond en laten
we goed op elkaar letten!

Rijd ons niet van de sokken!

Let u ook op uw snelheid rondom Cadzand??!! Herhaaldelijk krijgen wij klachten binnen over het
harde rijden, voornamelijk op de Zuidzandseweg en de Ringdijk-Noord. Dit zorgt niet alleen voor
onveilige situaties op de wegen, maar ook voor geluidsoverlast voor de omwonenden. Om op een
ludieke manier hiervoor aandacht te vragen, hebben we een sokken-waslijntje opgehangen. We
hopen dat een ieder die van de wegen gebruik maakt, deze oproep ter harte neemt en niemand
van de sokken rijdt! Bij voorbaat dank!!

Schelpdieren rondom gemaal Cadzand
niet geschikt voor menselijke consumptie
Een oplettende dorpsbewoner stuurde ons dit bericht:
Ofschoon het al jaren verboden is, worden er met grote regelmaat door voorbijgangers oesters,
mosselen, ed. geraapt op de paalhoofden op het strand en in de haven. Het is een leuke bezigheid,
maar bezoekers en inwoners zijn vaak niet op de hoogte dat deze schelpdieren niet geschikt zijn
voor menselijke consumptie. "Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebied in een straal van 6.000
meter van het lozingspunt van het gemaal en de uitwateringssluis ‘Cadzand’ (bij CadzandBad) mogelijk hoge waarden fecale coliformen worden gevonden. Om uit te sluiten dat levende
tweekleppige weekdieren uit dit gebied worden opgevist en in de handel worden gebracht is dit
gebied uitgezonderd voor visserij!"

Data activiteiten 2022
Jaarvergadering --> vrijdag 21 of 28 januari Zodra er meer bekend is over de exacte
datum en invulling van de avond, hoort u van ons via een speciale nieuwsbrief!
Verkiezingsdebat --> vrijdag 11 maart
Brunch
--> zondag 12 juni
Kermis
--> vrijdag en zaterdag 2-3 september
HCB
--> zaterdag 22 oktober
Data en activiteiten zijn onder voorbehoud van organisatorische wijzigingen en de dan
geldende corona-maatregelen!
Een hartelijke groet van de Dorpsraad Cadzand!
Ludo, Wigbert, Marjolein, Maatje, Jan, Constant, Marianne, Maaike, Jos en Marie-José
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