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Nieuwsbrief april 2022
de Dorpsraad Cadzand

Maart roert zijn staart...
... en april doet wat ie wil! Nou dat zien we nu wel weer met de sneeuwvlokjes die zijn gevallen en
het plots gure weer! Even wennen na de warme zonnestralen die we op de huid konden voelen de
weken ervoor.
Zo aan het begin van deze nieuwe maand komen we met enkele nieuwsberichten vanuit de
Dorpsraad.
Als eerste willen we de data van de 3 jaar-evenementen opnieuw onder uw aandacht brengen. 2
Data zijn aangepast, dus even extra opgelet!
* Brunch : zondag 26 juni
* Kermis: 2-3-4- september
* Heel Cadzand Bakt : zaterdag 15 oktober
In het paasweekend 16-17 april zullen we een speurtocht organiseren, waarbij alle deelnemers
aan het eind een mooi paaspresentje in ontvangst mogen nemen. Houdt de informatie in de gaten
via facebook en de website!
Welkomstbord
Zoals u wellicht gemerkt heeft, is het welkomstdoek (zie foto hieronder) met de schildering bij de
inkom van het dorp (schuin tegenover de molen) al enige tijd geleden verwijderd, omdat het doek
beschadigd was. Zo'n zelfde bord staat nu nog wel in Cadzand-Bad. Het lijkt ons als Dorpsraad
mooi om in het frame dat er nog staat, een nieuw doek te hangen. Maar wat zou een mooie
afbeelding of schildering kunnen zijn? Wat vindt u typisch "Cadzands", wat zou passen als mooi
"WELKOM in ons dorp"? Om mooie ideeën te verzamelen, gaan we een prijsvraag uitzetten.
Stuur uw ideeën, foto's, tekeningen naar ons emailadres: info@dorpsraadcadzand.nl. Tijdens de
kermis, begin september willen we het nieuwe bord onthullen en een prijs aan de winnaar
overhandigen!

Sponsoring bloembakken
We zullen dit jaar het dorp weer op laten fleuren met bloembakken aan de lantaarnpalen! Dit
kunnen we echter niet realiseren zonder uw financiële bijdrage. Vorig jaar heeft u uw waardering
voor dit project laten zien door middel van uw gulle gaven! We vragen dan ook of u ook dit jaar
weer de bloembakken zou willen sponsoren. Een richtbedrag voor een sponsoring is 30 euro,
maar natuurlijk staat het u vrij om een ander bedrag te geven. Het bedrag kan overgemaakt
worden op rekeningnummer NL69 RABO 0139 4012 96 van de Dorpsraad ovv "sponsoring
bloembak 2022". Alvast heel hartelijk dank!
Tot slot geven we u in deze nieuwsbrief nog een terugblik op het verkiezingsdebat 7 maart j.l. en
vestigen we uw aandacht op het bestaan van buurtbemiddeling in de gemeente Sluis.
Hartelijke groet namens alle leden van de Dorpsraad Cadzand

Terugblik verkiezingsdebat
In de mooie Grote kerk te Groede werd 7
maart j.l. het verkiezingsdebat 2022,
oftewel Politiek Café, georganiseerd door
de Dorpsraden Groede, Zuidzande,
Nieuwvliet en Cadzand. Alle 9 politieke
partijen waren vertegenwoordigd. Door
middel van stellingen, vragen en
discussies werden de verschillende
belangrijke onderwerpen voor onze
gemeente behandeld. Er was een mooie
opkomst; de politici deden hun best om
hun beste beentje voor te zetten en de
standpunten van de partij te presenteren.
De presentatie van de avond was in
handen van Wigbert Steenbeek en Arno
van den Hemel. We kunnen terugkijken op een hele succesvolle en gezellige avond. Bedankt voor
ieder die zich hiervoor heeft ingezet!

Buurtbemiddeling
Al weer een jaar of 4/ 5 is buurtbemiddeling actief in Sluis en begeleiden ze 60 keer per jaar buren
om weer goed contact te krijgen met elkaar. Nu de coronamaatregelen achter ons liggen zou de
coördinatrice van deze bemiddeling graag Buurtbemiddeling in onze kern onder de aandacht
brengen en wel om twee redenen: In de eerste plaats dat de inwoners weten dat
buurtbemiddeling er voor hen is en dat het gratis is. Zodat het beter gaat met buren en buurten.
In de tweede plaats om inwoners te vragen om hen te helpen door als buurtbemiddelaar actief te
worden. Je helpt de buurt en leert heel veel over communicatie. Daar heeft een bemiddelaar ook
veel aan in zijn of haar privéleven of werk.
Wilt u meer informatie over buurtbemiddeling? Kunt u buurtbemiddeling gebruiken of wilt u zich
gaan inzetten als bemiddelaar? Bekijk dan de 2 flyers hieronder en/of neem contact op met Anja
Rijlaarsdam tel: 06-20260665.
Wat is Buurtbemiddeling.pdf
Tips bij overlast buren.pdf
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