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Nieuwsbrief Juni
De Dorpsraad Cadzand

Wat was het een geslaagde dag!
Sinds 2 jaar was het eindelijk weer mogelijk om De
Dorpsbrunch te organiseren. Wat hebben we ernaar
uitgekeken! Even leek het dreigende weer de brunch in het
water te laten vallen. Maar het bleef mooi droog op zondag 19
juni van 11.00-14.00 in de kerktuin. Om een sfeerimpressie van
de dag te zien, kunt u via deze link een fotoreportage bekijken:
https://youtube.com/watch?v=zqY65JOCPBU&feature=share
We willen nogmaals alle sponsoren bedanken voor het heerlijke eten en de muziek!

Bakkerij Finesse, Bakkerij Leurgans, Bruist!, Buitenlust, Café Frituur,
Caricole, Delica-Licious, Dell’Arte, Fris. Brunchbar & Hotel, Hierbas de las
Dunas, Hotel De Blanke Top, L’ Angolo, Noordzee Hotel & Spa, Petra
Chocolate, Pure-C, Ruth Westendorp, Sari Boerjan, Spar, Strandhotel,
Viswinkel Terence Zahn, Zilt & Zout en Niels Fremouw met Yaow!!
En natuurlijk jullie allemaal voor jullie aanwezigheid en gezelligheid!

Inventarisatie woonbehoefte Cadzand
Bent u woning zoekende in Cadzand? Vanuit de dorpsraad
Cadzand zijn we bezig met het inventariseren van de
woonbehoefte van onze (toekomstige) inwoners. We hebben
in het verleden al een inventarisatie gedaan en daar bleek uit
dat er diverse starters een woning zoeken. Maar misschien
zijn er ook senioren die willen doorstromen of bent u als nietstarter of senior ook opzoek naar een andere woning. Er zijn
diverse partijen die willen bouwen in Cadzand, maar wat
dient er gebouwd te worden? Om de woonbehoefte te
inventariseren is er een enquête opgesteld. Middels uw
antwoorden proberen we meer inzicht te krijgen. Dit zodat we
beter op de hoogte zijn en in gesprekken met de diverse
partijen zoals aannemers, makelaars, gemeente en provincie
uw wensen beter kunnen benadrukken. Eind augustus zullen
we een avond organiseren om de uitkomst van de enquête te
presenteren. Via onderstaande link kunt u de enquête
invullen. Van harte aanbevolen!
http://forms.gle/7ZRWB512nFX8QUAt5

Nieuw spandoek: ‘Welkom in Cadzand’
Zoals u wellicht gehoord hebt, hebben
we het idee om het welkomstbord dat
vooraan in Cadzand en Cadzand-Bad
stond/staat te vernieuwen. En we
vragen uw creativiteit om een mooi
nieuw ontwerp te maken!
Het doel van dit bord is om bewoners
èn gasten welkom te heten in ons dorp.
Om de sfeer van Cadzand en Cadzandbad eruit te laten spreken. Om te laten
zien en ervaren wat Cadzand tot ons
“thuis” maakt.
Natuurlijk zijn er de typische dingen
zoals strand, zee, zon, polder, de ‘sky-line’ met de molen, de kerk en de duinen. Maar denkt u ook
eens aan Cadzand als vredesdorp met de vredesvlam en de vredesspreuken. Of meer de charme
van rust, stilte, de weidsheid van het landschap, de akkers, de vergezichten. Of is Cadzand vooral
ons thuis door de mensen, de saamhorigheid, het verenigingsleven? Vele vrijwilligers staan klaar
voor ons en voor onze gasten bij de KNRM, de Brandweer, in de kerk, bij de molen en op vele
andere plekken en momenten!
Praktisch
De afmetingen van het welkomstdoek zijn 2.56 x 1.86 meter (uitvergroting A4 liggend). Het
thema ‘Wat maakt Cadzand tot ons thuis?’ kan ingevuld worden op alle soorten manieren. Dus
bijvoorbeeld door foto’s, een schildering, een pentekening, iets heel moderns/abstracts, met
spreuken, etc…..verras ons! Het is de bedoeling het uiteindelijke ontwerp te laten afdrukken op
een doek. Bij meerdere mooie ontwerpen, kunnen we eventueel tijdens het jaar de doeken
afwisselend ophangen. We roepen iedereen die een leuk idee heeft op om dit vóór 15 augustus,
naar ons toe te sturen via de email info@dorpsraadcadzand.nl. De deelnemers kunnen overal
vandaan komen (hoeven dus geen inwoners van Cadzand te zijn!). Het gekozen ontwerp wint een
mooie prijs en natuurlijk de eer dat uw werk dag en nacht tentoongesteld wordt!!
We hopen op veel creatieve ideeën/ontwerpen en kijken uit naar een mooi, nieuw WELKOM in
ons mooie dorp! Heeft u nog vragen, aarzel niet ze te stellen via info@dorpsraadcadzand.nl.
In samenwerking met Stichting Cadzand Cultureel
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