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Nieuwsbrief mei 2022
Dorpsraad Cadzand

Attentie dorpsbewoners!
In deze nieuwsbrief komen we met een aantal zeer belangrijke berichten!!
Als eerste een uitnodiging voor onze Dorpsbrunch op zondag 19 juni! Wat hebben we hiernaar
uitgekeken, na 2 jaar van uitstellen en afzeggen! Alle informatie vind u in onderstaande flyer. We
hopen u weer in grote getalen te mogen ontvangen in de kerktuin.
Ten tweede een noodkreet en uitnodiging van de Brandweer Cadzand! Om nog enige
kwaliteit van spoedeisende brandweer zorg in Cadzand te kunnen blijven bieden, moeten er
dringend vrijwilligers bijkomen. Er staat een spiksplinternieuwe brandweerauto klaar; wie komt
er dit mooie team versterken??
Er wordt alweer hard gewerkt aan het Kezantenoartje van het tweede kwartaal. U kunt
hiervoor nog kopij aanleveren tot en met 5 juni!
Op woensdagavond 18 mei heeft er in het zwingebouw een informatieavond plaatsgevonden van
Glasdraad. Deze organisatie wil glasvezel aan gaan leggen in Zeeuws-vlaanderen. Meer
informatie kunt u vinden op https://glasdraadzeeuwsvlaanderen.nl/
We sluiten deze nieuwsbrief af met enkele foto's van de mooie bloemen die de begraafplaats
hebben opgeluisterd tijdens de viering van dodenherdenking 4 mei j.l..
Hartelijke groet van de Dorpsraad Cadzand,
Ludo, Wigbert, Maatje, Marjolein, Jos, Bert, Marianne, Maaike, Jan, Constant en Marie-José

Dorpsbrunch 19 juni!

Indien de afbeelding niet duidelijk genoeg is, kunt u hier de PDF downloaden Flyer
Dorpsbrunch.pdf

Open middag Brandweer Cadzand
Op zaterdag 18 juni as organiseert
Brandweer Cadzand een open middag,
met als doel het werven van nieuwe
vrijwilligers voor de Brandweerpost in
Cadzand.
De Veiligheidsregio Zeeland en de
Gemeente Sluis hebben na jaren van
afwachten en onderzoeken besloten dat
Brandweer Cadzand niet weg kan uit
Cadzand! Echter, momenteel bestaat
de post nog maar uit 8 vrijwilligers……
We hebben het geluk dat overdag nog
enkele collega’s van andere posten
elders, maar die in Cadzand werken,
ons kunnen versterken. Helaas zien we
het aantal vrijwilligers terug lopen en
zullen er na de zomer nog maar 7
vrijwilligers over blijven. Dit is dus
echt een schrijnend te kort!!
Daarom organiseert Brandweer
Cadzand op zaterdag 18 juni as een
open middag van 13 tot 17 uur, met
als doel mensen te enthousiasmeren
om brandweer vrijwilliger te worden.
Voorafgaand worden alle inwoners van
Cadzand, die onder de doelgroep vallen, persoonlijk uitgenodigd middels een flyer. En zullen er
op diverse plaatsen posters opgehangen worden, om dit ook kenbaar te maken.
Ben jij minimaal 18 jaar of ouder en heb je zin in een uitdagende hobby met vele kansen tot
opleidingen en je hebt tijd over? Kom dan gerust op 18 juni in de middag naar de Brandweer
kazerne aan de Nieuwleusenerstraat 18 te Cadzand! We zullen jullie daar alles uitleggen
over hoe het Brandweervak in elkaar steekt. Tevens heb je daar ook de kans om eens in een
rokerige ruimte met ademlucht op rond te lopen of eens met ons technisch
hulpverleningsmateriaal te werken. Dit allemaal onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers
van korps Cadzand.
Heb je voor die tijd al vragen, neem dan gerust contact op met:
Jonathan de Keuninck ploegleider Brandweer Cadzand 06-5529808 of
Maarten Molema plaatsvervangend ploegleider Brandweer Cadzand 06-13769835
Of stuur een mail naar ploegleider.cadzand@vrzeeland.nl
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