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Voorwoord 

Copy aanleveren vóór 1 september 2021 
redactie@dorpsraadcadzand.nl 

 

Nieuw in de dorpsraad: 
 

Mijn naam is Jos Smeets, woonachtig met mijn partner Ingrid Toussaint in Noordland 9 in 
Cadzand Dorp. Sinds 2008 hebben wij in Cadzand Bad een appartement gehad, waar wij  
met grote regelmaat naar toe zijn gegaan. Zo hebben we de veranderingen in en rond 
Cadzand op de voet kunnen volgen. Op het idee komen om ons hier definitief te vestigen, 
is dan voor ons een logische vervolgstap geworden.  
Het huis in Noordland 9 hebben we al gekocht in oktober 2018, de sleuteloverdracht is 
eind januari 2020 geweest. Na heel wat werkzaamheden zijn we bijna klaar en kan ik zeg-
gen: ‘We blijven, we hebben het heel erg naar onze zin op ons gezellig Noordland plein-
tje’. 
 

Ik ben sinds van 2005 werkzaam geweest in het Onderwijs in Zeeland, om advies binnen 
het Basis en Voortgezet Onderwijs te geven aan onder andere docenten en ouders van 
‘leerlingen met gedragsstoornissen, taal spraak en of gehoorstoornissen en of met didacti-
sche achterstanden’. Vanaf 2014 tot een paar weken terug ben ik in het onderwijs van 
Gent en Brussel gaan werken in een. vergelijkbare functie. Sinds nog maar een paar we-
ken mag ik mij rekenen tot de groep gepensioneerden met een vrije agenda.  
 

In de vrije tijd wandelen en fietsen Ingrid en ik graag in de omgeving. Verder houd ik van 
lezen, fotografie, motor rijden en noodzakelijk prutsen in en aan ons huis. 
 

Het wonen in Cadzand Dorp geeft ons zo veel 
plezier dat ik aangeboden heb om wat terug te 
willen doen aan de gemeenschap door mij aan te 
melden bij de Dorpsraad van ons dorp. Cadzand 
is ‘on the move’ in heel veel opzichten. Wie met 
tussen pozen een wandeling maakt in Cadzand, 
ziet meteen wat ik bedoel. Veel is binnen de 
dorpsraad nog nieuw voor mij om uit te zoeken 
waar we het over hebben en wie is wie allemaal. 
Ik heb er zeker vertrouwen in dat de collega 
dorpsraad leden mij hierbij op gang helpen. 
 

Vast tot ziens in ons dorp. 
 

Jos Smeets 



Paras Concepts BV 
Scheldestraat 4a 
4506 KL Cadzand-Bad 

T:  + 31 85 002 07 30 
W:  www.paras.nl 
E:  info@paras.nl 

Wij zijn sterk in het ontwikkelen van 
concepten in de bouw waarbij er een 
kwaliteitsslag wordt gemaakt in bestaande 
gebouwen en een optimalisatieproces 
wordt gerealiseerd in de nieuwbouw. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor het 
ontwerpen en technisch uitwerken van 
omgevingen, gebouwen, interieur en 
interieurproducten.

Paras Concepts, Design, Development 

< 4 >



< 5 >

 

 

 

Beste mensen,  
 

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het I.P.C. thema 
“Bloemen en planten”. We hebben zaadjes gezaaid van zonnebloemen, 
tomaten en paprika’s en konden al snel zien dat de plantjes boven kwa-
men, maar we hebben ook geleerd dat als je te weinig water geeft  de 
plantjes dood gaan (een paar zonnebloemen hebben het niet over-
leefd ) en bij te veel water gingen de boontjes schimmelen….  
 

In het lokaal hadden we een tuincentrum gemaakt, waarin we zelf aan de slag konden 
gaan met een bak grond, harkje, schepje. Je kon een overal aan doen en klompen aan, er 
waren bloemen die je kon kopen of verkopen. Natuurlijk waren er ook reclamefolders 
aanwezig om te zien welke bloemen en planten er in de aanbieding waren.  
 

Voor de meivakantie sloten we het thema af en hebben we samen bossen bloemen ge-
maakt met bloemen die we kregen van de Albert Hein en Jumbo in Oostburg ,voor de le-
den van de bejaardensoos in Cadzand en voor de overblijfvrijwilligers van school.  
 

De plantjes zijn ondertussen lekker verder gegroeid en 2 oma’s komen ons nu helpen om 
ze goed te verzorgen. Inmiddels staan er verschillende bloembakken buiten waar de 
plantjes zijn ingezet.  
Ons laatste thema voor de zomervakantie is “Wat een water”. We gaan leren over het 
water dat je gebruikt om te eten en drinken, om schoon te maken, waar komt het water 
vandaan ( regen, zee, rivier, uit de kraan,..)  
 

Tot de volgende keer, veel groeten van alle juffen van het kinderdagverblijf, startgroep en 
onderbouw en natuurlijk de kinderen.  
 
Heeft u een kindje, komt u dan gerust eens een kijkje nemen bij ons. Op het kinderdagverblijf of de startgroep. Het is wel fijn 
als u van te voren even belt. Ons telefoonnummer is : 0117 222080  
Lijkt het u en uw kindje het leuk, dan kunt u uw kindje opgeven bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Telefoonnummer : 
0115 612368 of kijk eens op de website : www.kinderopvangzvl.nl  
De startgroep is open op maandagmorgen t/m vrijdagmorgen van 8:15 – 12:15 uur. Graag tot ziens !! 

 

 

Nieuws uit startgroep en kdv 



Kaai 2 - 4511 RC Breskens - +31(0)117 385380
info@dedukdalf.com - www.dedukdalf.com  Alle dagen open !

Voor dagelijks vers brood en broodjes
Koningsbrood – westvlaamsboerebrood 
groese bruine / tripel-pain de Campagne
Dagelijks ruim assortiment koffiekoeken

Het hele jaar op zondag open ook in de winter!

!

BAKKERIJ LEURGANS 

Voor  dagelijks vers brood en broodjes 

Konings brood –groese bruine/tripel-pain de Campagne-
westvlaamsboerebrood 

Dagelijks ruim assortiment koffiekoeken 

Vanaf 1 april t/m oktober  elke zondag open.!
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Wist u dat…... 

 

“De Kerzandse toale is de schôônste taole van allemaole” 
 

Met de uitbreiding van de hotels de Blanke Top, de Schelde, het Strandhotel en binnen-
kort ook Noordzee, is Cadzand een badplaats met allure geworden. De hotels zullen nog 
generaties lang vanaf hun dominante plaats in de status van het nieuwe Cadzand-Bad 
zichtbaar zijn. Ook onze nieuwe jachthaven, niet vergelijkbaar met het oude getijde ha-
ventje, dat in 1954 is gedempt, draagt hieraan bij. En op de Boulevard de Wielingen is de 
vernieuwing eveneens goed zichtbaar. Van de oude blikvangers zijn er nog twee over. Het 
gemaal op de sluis en villa Leopold, dat na de oorlog werd herbouwd.  
 

Gelijktijdig met het verdwijnen van het oude Cadzand-Bad verdwijnt ook het  dialect dat 
hier in mijn jeugd door iedereen werd gesproken. Ook op de lagere school spraken leer-
krachten veelal het dialect als ze het woord tot ons richtten. Wanneer ik van de hotelvak-
school en de militaire dienst de weekends naar huis reisde hoorde ik, zodra ik op de oude 
veerboot Vlissingen-Breskens stapte en van mijn kop erwtensoep genoot, overal om mij 
heen ons dialect spreken. Dat voelde voor mij altijd als thuiskomen omdat ik me verbon-
den voelde met al die mensen die de taal spraken, die mij altijd na aan het hart heeft gele-
gen. Onze drie zonen zijn nog opgevoed in ons dialect, maar van hun kinderen, onze ne-
gen kleinkinderen, is er geen die “Kerzands” praat, zoals het dialect werd genoemd. We 
moeten ons aanpassen aan een ander Zeeuws-Vlaanderen, maar het is nog wel ons eigen 
landje zoals het refrein van het Zeeuws-Vlaamse volkslied ons laat zingen.    
 

Van d’Ee tot Hontenisse, 
van Hulst tot aan Cadzand, 

 dat is ons eigen landje 
maar een deel van Nederland. 

 

pietfaas@zeelandnet.nl  

 

Evenals vorig jaar, hangen er ook dit jaar weer prachtige bloem bakken hangen aan de 
lantaarns in de Mariastraat en Erasmusweg. Zonder uw bijdrage is dit niet mogelijk. Daar-
om kunt u voor slechts € 25,00 een bloembak sponsoren. De verzorging van de bakken 
wordt door de Dorpsraad geregeld. 
U wordt sponsor door € 25,00 over te maken op rekeningnummer NL69 RABO 0139 
401296 van de Dorpsraad en onder vermelding “sponsoring bloembak 2021”. 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking!! 

 

Bloembakken 



< 8 >



< 9 >

 

 

Dorpsraad Cadzand heeft 3 emailadressen: 
 

info@dorpsraadcadzand  voor algemene zaken 
redactie@dorpsraadcadzand voor copy Kezantenaortje 
financieel@dorpsraadcadzand voor financiële zaken 

 

Maatje is sinds de oprichting van de dorpsraad, nu 25 jaar geleden, al lid. Daarom wil-
len we haar in het zonnetje zetten om haar te bedanken voor haar jarenlange bijdrage 
 
 

Maatje is geboren in 1932 (nu 89 jaar) in Nieuwvliet als Maatje Vasseur. Ze groeide op in 
Nieuwvliet, en in haar jonge jaren heeft ze gewerkt in de huishouding bij dokter Timmer 
in Cadzand-Dorp. 
Ze is getrouwd met Piet van de Luijster. Samen hebben ze 3 kinderen gekregen. Ze zijn 
samen hun frituur begonnen, eerst in hun houten frituur aan de Zeedijk, waar ze later een 
stukje verder een nieuw gebouw hebben neergezet.  
 

Haar hobby’s zijn lekker eten, schilderen, de soos en de bloemendienst in de kerk 
 

Vanaf de oprichting, nu 25 jaar, is ze bij de dorpsraad Cadzand 
- Ze is altijd zeer betrokken en actief geweest, bijvoorbeeld bij de actie “de boot is aan” in 
2002 voor het behouden van het fiets/voetveer. Ze is mee geweest tot aan de provincie 
om de actie te ondersteunen. Dit heeft zelfs de krant gehaald, 
-Altijd van de partij bij de avonden van de dorpsraad in het Zwingebouw, Kermissen en 
ook de georganiseerde Politieke forums. 
- Geplande etentjes met elkaar werden wel eens “vergeten” of ze was wat later omdat ze 
eerst al een andere etentje had.. 
- Ze was altijd beschikbaar om mee te gaan naar vergaderingen, recepties, kortom ze was 
altijd van de partij 
- Ze is zelfs meegevaren als opstapper bij de reddingsboot op uitnodiging met de andere 
dorpsleden 
- Plakkebord, de Dorpspomp, travalje, wat allemaal tot stand is gekomen door de dorps-
raad, was ze overal mee betrokken 
- Ooit is ze naar een vergadering gereden in een oude Toyota bij Goossen aan de heren-
weg. Ze was bob dus auto vol. De kruintjes van de passagiers raakten de dakhemel van de 
auto want op de heenweg reed ze met volle vaart over de drempel en op terugweg is ze 
aangehouden door de politie bij Schrier. Altijd veel plezier gehad samen en altijd als laat-
ste van de vergadering, 
- We zijn als dorpsraad op haar uitnodiging lekker wezen eten op haar 75 ste verjaardag 
bij Bistro Boulevard, heel gezellig 
- Heel actief voor het dorp, met name de inbreng met betrekking tot de ouderen en het 
algemeen collectief 

 

Maatje van de Luijster 



Woensdag gesloten — Donderdag open om 17.00 uur
 

Alle andere dagen keuken gesloten tussen 14.30 en 17.00 uur
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Om over te praetn…. 
 

Beste Kezantenaorn.  
 

De zomer is al lekker bezig als ik weer achter de schrijftafel ga om jullie mee te nemen in 
de volgende discussie die jullie met vrienden en familie of buren kunnen bespreken. 
Voor mijn huis zijn 3 jaar geleden 3 parkeerplaatsen geplaatst. Prima keuze van de Ge-
meente dit te doen want auto’s parkeren kan toch wel lastig zijn in ons durpgie. Nu kwam 
ik onlangs thuis en moest ik mijn auto zelfs een straat verder parkeren. Het moet niet gek-
ker worden. Ik heb dan wel een oprit maar die was al in gebruik. Vervolgens ben ik eens 
gaan tellen hoeveel auto’s op dat moment in mijn gezichtsveld en dus in de straat gepar-
keerd stonden. Het waren er maar liefst 19 inclusief de auto’s op de opritten. De meeste 
gezinnen hebben gemiddeld die blikken voor de deur staan. En als het kan ook nog eentje 
extra van het werk. Verder op onderzoek in Cadzand zie je echt overal auto’s geparkeerd 
staan. Tis echt een probleem van deze tijd. De vraag is “zijn er nu te veel auto’s of zijn er 
te weinig parkeerplekken”? 
 

Nu vraag ik me ook wel af of deze voortuigen wel van de straatbewoners waren. Er ston-
den er namelijk ook met een Belgische plak en met fietsendragers. Dus het zou zomaar 
kunnen dat de dagtoerist de auto in de onbetaalde zone, die Cadzand gelukkig nog steeds 
heeft, geparkeerd had. Gelukkig moeten we nog geen parkeergelden betalen maar er zijn 
er blijkbaar al meer die dat weten. Aan de kust (Bad) zijn er parkeergelden die weliswaar 
nog te betalen zijn vergeleken met de grote steden maar beter niets dan iets betalen zul-
len velen denken. Het is slechts op 1 kilometer van de kust dus ja wat let je hier geen ge-
bruik van te maken.  
 

Dan woon ik ook nog op een plekje waar ik soms met verbijstering zie hoe bijvoorbeeld 
vrachtauto’s hun route rijden. Soms onmogelijk om er door te komen en ja soms moeten 
ze gewoon achteruit rijden omdat bochten niet haalbaar zijn vanwege te veel blik wat in 
de weg staat. En aangezien DHL en Post NL dagelijks thuisbezorging doen vanwege het 
vele online bestellen stropt het veelvuldig op want wij mensen hebben nu eenmaal haast 
en willen door….! 
 

De vraag is nu natuurlijk kunnen of willen we hier iets mee? Ik denk wel dat wanneer dit 
zich vaker gaat voordoen er meer frustraties in de woonwijken van Cadzand ontstaan. En 
nee Gemeente, we willen geen betaald parkeren in Cadzand invoeren, want dan benadeel 
je de verkeerde personen. 
Wat dan wel! Heeft u ideeën stuur ze dan in aan de dorpsraad die weten er wel raad mee. 
Inmiddels staat mijn auto weer op mijn oprit en ik heb gelukkig maar 1 auto waar ik me 
zorgen om hoef te maken.  
 

Columngroet TdB 
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De Raadfoto 
 

Beste mensen, 
 

Op onze raadfoto kregen we meerdere inzendingen bin-
nen. Het antwoord was de zijgevel op de hoek bij Prinse-
straat 1 in het dorp. 
 

De trekking is gedaan en de kadobon gaat naar Cristiaan 
Acke. Onze nieuwe raadfoto staat hieronder.  
 

Mail uw antwoord naar info@dorpsraadcadzand.nl. 
Graag voor 15 augustus. Wij gaan uit de goede antwoorden, een winnaar trekken. Deze 
ontvangt een leuk prijsje. Succes met zoeken, de dorpsraad 
 
#   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   # 
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Bedrijf in de kijker 

 

Lieve Kèrzantenaeren, 
 

Reinier van de Luijster, mijn 
opa of zoals mijn moeder en 
tantes zeggen: “m’n Vader” 
kocht in 1957 een stukje 
grond van zijn vader. In deze 
tijd woonde hij met zijn 
vrouw en kinderen in de 
Mariastraat in Cadzand-dorp 
waar ze een klein kruidenierswinkeltje hadden aan huis. Ze wilde graag friet gaan verko-
pen aan toeristen aan de duinen. 
 

Na het met de hand planten en rooien van de aardappelen die in de tienhonderdpolder 
werden geteeld, werden de aardappels zorgvuldig en zo zuinig mogelijk geschild en gepit. 
Een familiebedrijf waar iedereen meewerkte. Het was in het voorjaar van 1965 tijden Pa-
sen dat de eerste friet over de toonbank ging. Het houten gebouw wat tot op de dag van 
vandaag nog fris in zijn geheugen geprint staat was het begin van een succesvolle onder-
neming in het opkomende toerisme van Kerzand.  
 

Het is vanaf dag 1 de intentie geweest om een nieuwe frituur te bouwen op het stukje 
grond dat hij gekocht had. Maar een vergunning krijgen bij de gemeente duurt zoals jullie 
allemaal weten wel eens wat langer dan je denkt! 
 

In 1991 was het dan eindelijk zo ver. Tini en Eugenie hadden na jaren het toch voor elkaar 
gekregen bij de gemeente om nieuw te mogen bouwen. Zonder dat “De Frituur” een ech-
te naam had gekregen was het voor iedereen uit de buurt bekend! Je ging om een frietje 
bij de frituur, of friet halen bij van de Luijster, we gaan naar de meisjes of gewoonweg 
naar Tini en Eugenie. Onder de mensen uit de buurt werd de friet een echt begrip, maar 
ook ver daar buiten.   
 

Na 56 zomers aardappels 
schillen, pitten, snijden en 
frietbakken is er een einde 
gekomen aan de friet van, 
Van de Luijster. Van Pasen 
1965 tot Pinksteren 2021 
mede dankzij jullie komst, 
bedankt allemaal!!! 
 

Veel liefs, Marin de Grip   
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Down under with Covid! 

 

Zoals velen mij wel zullen kennen als Niek, de zoon van Jan en Trudy, werd mij gevraagd 
om een stukje in het Kezantenoartje te schrijven over mijn ervaring hier in Australië. Hoe 
dat leven daar nu eigenlijk is en dat tijdens een wereldwijde pandemie.  
 

Afgelopen jaar besloot ik dus de overstap te maken naar het grote en verre Australië, 
sinds ik afgestudeerd was en ook mijn vaste werkplek bij strandpaviljoen de Zeemeeuw 
niet meer had wegens nieuwbouw. Destijds was COVID-19 globaal nog een vrijwel onbe-
kend virus en kon er nog vrij rondgereisd worden.  
 

25 februari 2020 was de datum dat ik aankwam in Melbourne, een van de grootste 
Australische steden en primaire stad van de staat Victoria. Na een lange reis van +/- 25 
uur en twee overstappen kwam ’s avonds aan om vervolgens naar mijn hostel te reizen in 
het centrum van de stad. Op het zuidelijk halfrond is de zomerperiode vanaf december 
tot februari, daardoor heb ik dus mooi de winter kunnen omruilen voor zo’n 30+ graden. 
De eerste weken is het natuurlijk wennen met het tijdsverschil en weet je nog niet echt 
waar je aan begonnen bent. In een vreemd land, zonder familie/vrienden is het een grote 
test om te zien wat je volgende stappen zijn.  
 

Vooralsnog, was er weinig nieuws omtrent het coronavirus en hoe dit ons allen zou beïn-
vloeden. Langzaamaan werd duidelijk dat het virus zich in Europa had verspreid en ande-
re continenten. Australië zou dus ook niet veel langer achterblijven. Zo’n 5/6 weken later 
werd Melbourne als hotspot verklaard en dus gingen we in lockdown. Met goede hoop 
om een baan te vinden werd het al snel duidelijk dat dit een moeilijke opgave ging wor-
den. Aangezien ik het jaar daarvoor veel had gewerkt en kunnen sparen, kon ik mijzelf 
financieel onderhouden maar uiteindelijk zou daar een eind aankomen als ik niet snel een 
baan zou vinden. In zo’n situatie ga je je opties bekijken en werd het snel duidelijk dat ik 
Melbourne zou moeten verlaten om toch nog iets van mijn Australische avontuur te kun-
nen maken. Aangezien Melbourne eigenlijk de enige stad was die niet aan de beterende 
hand was, en alle andere Australische steden het voortreffelijk deden. Hierdoor besloot ik 
dus om zo snel mogelijk richting Sydney te gaan voordat de grenzen weer gesloten wer-
den. Om daar mijn geluk te vinden en deze toch wat deprimerende tijd achter me te la-
ten.  
 

Na een korte tussenstap in Coffs Harbour, bekend voor zijn semi-tropische klimaat en 
Blueberry farms, nam ik dus de trein richting Sydney. 9 uur later kwam ik aan in het hostel 
in de grootste stad van Australië met het alom bekende Opera House. Zonder al te veel 
financiële middelen begon ik met een schone lei. Al snel werd duidelijk dat ik hier meer 
geluk zou hebben met het vinden van een baan. Mede door hulp van mijn goede vriend 
Thijs Cornelis kwam ik in contact met een aantal mensen die mij uit de brand konden hel-
pen.          Lees verder op volgende pagina  



www.marcinbeaufort.nl 0031 652302188

opslag van vissersbootjes en reparatie 
 
A. J. de Putter 
Erasmusweg 9
4506 AA Cadzand
T. 0117 - 391342
E. aputter@zeelandnet.nl

Strijdersdijk 9
4506 HR Cadzand
Tel. 0117-391497

www.dehoogtecadzand.nl
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Down under with Covid 
 

Zodoende, begon ik te werken voor een recycling company die zich focust op het ophalen 
van oud huisvuil om dit dus vervolgens te recyclen. Sindsdien heb ik voor ditzelfde bedrijf 
kunnen werken het hele jaar door. Een interessant, nochtans, onbekende industrie voor 
velen waar ik goed geld mee heb kunnen verdienen. Dit was de beste keuze die ik tot nog 
toe heb kunnen maken.  
 

Sindsdien, heb ik mijn persoonlijke en financiële situatie volledig om kunnen keren en heb 
ik een comfortabel leven kunnen leiden. Van op een haar na terug naar Nederland te vlie-
gen, tot een gelukkige inwoner te zijn van het beroemde Bondi. Al snel werd duidelijk dat 
Australië het coronavirus goed ingedamd had en het normale leven zoals we het kennen 
weer opgepakt kon worden.  
 

Vanaf dat moment, heb ik kunnen genieten van elk moment hier op Australisch terrein. 
Mensen leren kennen van alle nationaliteiten en een grote vriendengroep kunnen maken 
waarmee ik vele avonturen heb mogen beleven. Momenteel zit ik hier alweer 16 maan-
den en heb ik mijn tweede jaar Work and Holiday visum, welke geldig is voor een volledig 
jaar. Zodoende, tot 25 februari 2022 is mijn huidige visum geldig en zal ik hier dus ook blij-
ven.  
 

Natuurlijk zou ik graag terug naar Nederland willen om mijn familie en vrienden weer te 
zien maar aangezien terugkeren naar Australië dan een lastige opgave zal worden, blijf ik 
vooralsnog hier. Mede wegens de huidige toestand in Europa en de vrijheid die ik hier heb 
is er weinig reden voor mij om terug te keren.  
 

De tijd die ik in dit geweldige land nog 
door mag brengen ga ik met alle geluk 
en blijdschap van de wereld tegemoet. 
En zeer zeker zal dit jaar voor velen een 
stuk aangenamer zijn dan het afgelo-
pen jaar, hopende dat snel het normale 
leven wereldwijd hervat kan worden.  
 

Erg dankbaar om mijn ervaring te mo-
gen delen in het Kezantenoartje en ho-
pelijk kan ik weer snel mijn gezicht eens 
laten zien. Vele groeten van de andere 
kant van de wereld en al het beste toe-
gewenst in deze moeilijke tijd. 
 

En zoals we in ‘’Aussie’’ zeggen; catch 
ya later!  
Niek Voerman 



Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van 
de dorpsraad, stuur dan uw email adres naar 

info@dorpsraadcadzand.nl en u krijgt onze nieuwsbrief

De dorpsraad dankt alle adverteerders

voor hun deelname aan

‘t Kezantenaortje
dankzij hun bijdrage is het mogelijk 

om de dorpskrant in stand te houden.

advies & bouwbegeleiding
renovatie & onderhoud

J.R. (Jan) Voerman
Badhuisweg 1 - 4506 BA  Cadzand

tel. (0117) 391994
fax (0117) 392987
GSM 06 51342656

info@voermanbouw.nl

< 20 >



 

 

 

Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen gaan de Kunst-, Hobby- en Boe-
kenmarkten van 10 en 24 juli, 14 augustus en 11 september niet door. 
 

Ook de Cadzandse Donderdag op 5 augustus gaat niet door. 
 

Op het molenterrein organiseert de Molenstichting enkele streekproductenmarkten. U 
bent welkom op 17 en 31 juli en 14 augustus van 10.00 tot 16.00 uur. 
 

We wensen iedereen een mooie, warme, zonnige zomer. 

 

Dorpsraad 25 jaar 
 

Rond 1995 werd door het gemeentebestuur van Oostburg en diverse politieke partijen 
behoefte gevoeld om in de diverse kernen een aanspreekpunt te hebben. Er werden di-
verse personen benaderd wat hun idee daarover was om tot de oprichting van een dorps-
raad te komen.  
 

Er werd in het voorjaar van 1996 een bijeenkomst georganiseerd in “Het Zwin”gebouw 
waar diverse mensen werden aangezocht en benoemd. In die eerste dorpsraad kwamen 
toen onder andere Maatje van de Luijster, Tosca de Smidt, Rini de Smit, Suzanne Hout-
man, en ikzelf uit de bus gerold. Suzanne werd voorzitter, ikzelf werd vice voorzitter , en 
Tosca secretaris. De stemming in de groep was prima en er is bij mijn weten nooit een 
onvertogen woord gezegd. In het begin was het wat onwennig daar wij en ook de ge-
meente geen ervaring hadden met dorpsraden. Suzanne had het na ruim een jaar wel ge-
zien en stopte haar werkzaamheden. Als vice voorzitter wordt je dan eigenlijk automa-
tisch voorzitter en ik ben dat dan gebleven tot 2002 toen ik heb ik de voorzittershamer 
overgedragen aan Jan Voerman.  
 

Om de inwoners van Cadzand wat meer informatie te geven werd het "Kezantenaortje” 
opgericht, dit werd in de beginjaren onder het gemeentehuis gedrukt.  
Zaken die toen aan de orde kwamen waren o.a. 2e woningen (toen ook al), het asielzoe-
kers centrum op Hedenesse, verbetering wegen,en dergelijke, er was altijd wel iets waar 
we ons mee bezig konden houden.  
 

Thans woon ik weer al ruim 12 jaar in Port Scaldis te Breskens.  
Bij deze wens ik Dorpsraad in Cadzand nog een lang en nuttig bestaan toe.  
 

Joop Dees 

 

Kunst en Cultuur 
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Heeft u plannen om 
uw woning te verkopen?

Uw vastgoedspecialist  
aan de Zeeuws-Vlaamse kust

Bij ons krijgt u gedegen advies met aandacht voor  
uw wensen. Onze professionele inzet en transparante 

werkwijze garandeert u minder zorgen.

Contacteer ons vrijblijvend,
wij leren u graag beter kennen.

Bram, Valentijn, Pascale, Danielle, Hans en Laura

t. +31 117 76 01 60  .  info@verhage-lemahieu.nl  .  www.verhage-lemahieu.nl
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De roerende pollepel 
 

 

Korstpaptaarten (Dries van harte bedankt voor je nominatie) 
 

Paptaarten zijn één van mijn lievelingsgebakjes, maar dan natuurlijk wel korstpaptaarten.  
Ingrediënten & benodigdheden     
1L Verse volle melk       7 eieren 
90g custard poeder      Bruine basterdsuiker 
200g kristal suiker      Kookpan, maatbeker, garde, grote kom 
Vanille boon (Een mooie grote maakt echt verschil)  Bladerdeeg op basis van roomboter 
Uitsteek ringen(of twee maten kopjes/glazen  Bakpapier, Spuitzak 
 

Recept: Allereerst moet de banketbakkersroom worden bereid. Dit doe je door een compositie te 
maken van de droge ingrediënten, ei dooiers en een deel van de melk waarna deze worden ver-
mengd met de gekookte melk. Vervolgens worden de korsttaarten gebakken. Het bladerdeeg kun 
je zelf maken of van betere kwaliteit op basis van roomboter in de winkel kopen.  
Dit recept is goed voor zeker 10 korstpaptaarten. 
- Houd 150ml melk apart. 
- Scheid 6 eieren door de dooiers van het eiwit te scheiden.   
- Weeg in een kom 90g custard poeder en 100g suiker. 
- Giet een klein beetje van de 150ml melk bij de droge delen en meng tot een papje. Voeg nu de 6 
dooiers toe en de rest van de 150ml melk en roer glad. Als je niet deze compositie zou maken krijg 
je klontjes. 
- Zet een pan op rustig vuur met de overige 850ml melk en 100g suiker. Snijd de vanille boon in 
twee, schraap de zaadjes eruit en doe deze bij de melk.  
- Wanneer de melk kookt haal je de pan van het vuur en giet je een deel van de melk bij de compo-
sitie. Eenmaal doorgeroerd giet je de compositie in de pan bij de melk en roer je tot het indikt. Zet 
de pan terug op het vuur en kook de banketbakkersroom al roerend gaar tot grote bellen vormen 
in 1 à 2 minuten.  
- Giet de banketbakkersroom in een kom en dek af met plastic folie. Zet de banketbakkersroom in 
de koelkast om af te koelen.  
- Neem het bladerdeeg en steek hier cirkels en ringen uit, ik gebruik uitsteekringen met diameter 
9cm & 6,5cm. Schoteltjes, kopjes e.d. werken ook wanneer je geen ringen hebt. 
Voor één korsttaart steek je drie grote cirkels uit. Eén cirkel is de bodem, de andere worden de 
rand. Steek met een kleinere ring een cirkel uit de twee andere grotere cirkels om een ringetje te 
maken. De restjes deeg welke je overhoudt kun je opnieuw uitrollen en uitsteken. 
- Klop een ei los en bestrijk de bladerdeeg cirkel, leg hier nu een bladerdeeg ringetje op en bestrijk 
deze opnieuw. Herhaal dit voor de laatste ring. Prik met een vork gaatjes in de bodem, zo voorkom 
je dat de bodem rijst.  
- Bak de korsttaarten af in een voorverwarmde oven op 190°C gedurende 25minuten. Eenmaal 
gebakken laat je de korsttaarten afkoelen. 
- Haal de banketbakkersroom uit de koelkast en klop deze glad met een garde of handmixer. Vul de 
spuitzak met de banketbakkersroom en spuit de korsttaarten mooi vol.  
-Een goede schep bruine basterdsuiker er boven op en eet smakelijk! 
Veel succes met het maken van dit West-Zeeuws-Vlaamse streekproduct! Ik roer de pollepel door 
naar Arthur de Putter veel succes ermee!  



Boulevard de Wielingen 32 4506 JJ Cadzand-Bad
Tel.: 0117-39 14 33 www.vanakker.com

Mariastraat 28
Cadzand-dorp

Info of afspraak :
0117-391712
06-55345402
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KNRM Cadzand 
 

Eerste crowdfundingsactie Cadzand voor schippersopleiding Niels Fremouw 
KNRM Cadzand: Samen voor veiligheid op en rond het water 
 

Ook voor de KNRM was het afgelopen jaar bijzonder. Door Corona kon er minder geoe-
fend worden en konden de reddingbootdag niet doorgaan. Met de reddingboot Wi-
nifred Lucy Verkade-Clark en het kusthulpverleningsvoertuig rukten we vorig jaar 25 
keer uit, vooral voor surfers en zwemmers. En er waren hoogtepunten: de Winifred 
kreeg een grote onderhoudsbeurt en ons boothuis vormde het vertrekpunt voor de 
Beachride for KNRM.  
 

Veilig de zomer in: Nu de zomer eindelijk gestart is, vraagt schipper Koert Maes om goed 
voorbereid het water op te gaan: “We rukken veel uit voor meldingen over kitesurfers in 
problemen of vinden hun materiaal. Via de website van de KNRM kun je een speciale Be 
Traceable sticker bestellen om op je board te plakken, waarop je je eigen naam en mobie-
le nummer kunt invullen. Op die manier weten we snel of er een surfer in nood is, en krijg 
je ook snel je materiaal weer terug. Label ook de kite zelf. In België is dit nog niet ingebur-
gerd, daarom hebben we Surfers Paradise gevraagd om de sticker ook aan hun sporters te 
bezorgen.” Op het strand helpen we de ambulance. “Met het kusthulpverleningsvoertuig 
kunnen we gewonden liggend vervoeren, de ambulancemedewerker kan bij de patiënt 
blijven, en we hebben zuurstof, EHBO-materiaal en een brancard bij ons.” Ook bij vermis-
singen op het strand wordt de KNRM samen met de reddingsbrigade ingeschakeld. Koert: 
“Het helpt als je bij aankomst op het strand een foto van je kind maakt, dan kunnen we 
gericht zoeken.”  
 

Vlootvernieuwing: De komende jaren wordt bijna de hele Zeeuwse reddingvloot ver-
nieuwd, de kosten hiervoor bedragen ruim € 11.000.000,-. De reddingboten variëren in 
lengte van 5 tot 20 meter. Een groot deel van deze boten is zelfs inzetbaar bij windkracht 
12. Om die redenen moeten deze schepen voldoen aan de hoogste eisen en in topcondi-
tie verkeren. De huidige reddingvloot dateert uit de jaren ’90 en daarna. De oudste is dus 
bijna 30 jaar oud. De huidige schepen zijn goed, maar de kosten voor onderhoud worden 
steeds hoger en het risico op uitval wordt groter. 
 

SAMEN.HELPEN.REDDEN: Met de slogan SAMEN.HELPEN.REDDEN geven we als KNRM niet alleen 
aan wat we doen, maar ook dat dat enkel kan met anderen. In de praktijk werken we samen met 
de hulpverleningsdiensten, de Kustwacht, de reddingsbrigade en onze Belgische collega’s.  
De KNRM wordt volledig gefinancierd door bijdragen van donateurs. Ook voor de fondsenwerving 
werken we samen: met de 6 Zeeuwse reddingsstations (Breskens, Cadzand, Hansweert, Neeltje 
Jans, Veere en Westkapelle) zijn we op zoek naar particuliere financiers of sponsoren vanuit het 
bedrijfsleven. Wil je doneren of ons op een andere manier helpen, neem dan contact op met Nan-
cy Vinke via pr@cadzand.knrm.nl. 
 

Lees verder op volgende pagina 



Boulevard de Wielingen 54
4506 JL Cadzand-Bad
+31 117 85 29 51
info@takmakelaardij.nl
www.takmakelaardij.nl

Boulevard de Wielingen 54
4506 JL Cadzand-Bad
+31 117 85 29 51
info@takmakelaardij.nl
www.takmakelaardij.nl
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Beheer van het Zwingebouw (en voor reserveringen):  
Mevr. Westendorp. ’t Lambertusstraatje 2, 4506 AS Cadzand.  
Tel. 0117-308900 of 06-57600255       e-mail: hetzwingebouw@gmail.com 

 

Kom in actie voor de KNRM!: Maar je kunt ook op een andere manier geld inzamelen 
voor de KNRM. Een goed voorbeeld hiervan is de actie van de Golden Boys. Een groep van 
6 Zeeuwse mannen startte om 7.00 uur bij het KNRM-boothuis in Cadzand aan de 
Beachride for KNRM. In drie dagen fietsen ze per mountainbike van Cadzand naar Ame-
land. Burgemeester Marga Vermue, ook voorzitter van de KNRM in Cadzand én fanatieke 
wielersporter, gaf het startschot en fietste het eerste stuk samen met de mannen op. 
Om dit soort acties, klein en groot, makkelijk te maken, heeft KNRM Cadzand de website 
cadzand.samenvoorknrm.nl. Wil je ons helpen, dan kun je nu met een muisklik zelf een 
actie starten. Dus organiseer een sponsorloop met je school, begin een inzamelingsactie 
met je bedrijf of verzin een creatief plan met je serviceclub! De donaties komen direct bij 
de KNRM terecht.  
Doneren op de ouderwetse manier kan natuurlijk ook, in het boothuis staat een bunker-
boot, waarin je je bijdrage kunt stoppen of via de QR-code een storting kunt doen.  
 

Help Niels plaatsvervangend schipper te worden!: De eerste crowdfundingsactie van 
Cadzand is van start! Met deze actie willen we de opleiding van Niels Fremouw tot plaats-
vervangend schipper financieren. Niels is vanaf 16 juni ook te zien op Scheldemond RTV, 
waar hij o.a. vertelt over waarom hij voor de KNRM koos.  
 

KNRM Cadzand: De voorloper van het Reddingstation Cadzand is opgericht in 1891 na de 
ramp met de driemaster Columbus. Inmiddels zorgen we met 20 vrijwilligers waarvan 14 
bemanningsleden voor veiligheid op het water, het strand en de duinen. Ook hebben we 
een helper aan de wal en 5 vrijwilligers in de plaatselijke commissie waarvan burgemees-
ter Vermue voorzitter is. Gemiddeld hebben we 20 tot 40 acties per jaar. 
 

Contact bij noodgevallen of pech: De KNRM wordt altijd gealarmeerd door de Kustwacht, 
naar het boothuis bellen heeft geen zin. Met wie neem je contact op: 
Bij problemen op het water:  met de Kustwacht, gebruik de KNRM Helpt App of bel 112; 
Als je materiaal kwijt bent: gebruik de KNRM Helpt App of meldt het bij de Kustwacht; 
Bij pech op het water: Meldt het via de KNRM Helpt App, of bel een berger; 
Bij noodgevallen op het strand of in de duinen: bel 112. 
Meer informatie is te vinden via https://www.knrm.nl/alarmeren. 
Nog een laatste verzoek: parkeer niet op het parkeerterrein bij het boothuis, en zet ook je 
fietsen niet in de weg. De reddingsboot wordt via het parkeerterrein naar het water ge-
bracht, verkeerd parkeren vertraagt zodoende de hulpverlening! 

Foto’s op achterzijde 

 

KNRM Cadzand 



Sportief plezier voor iedereen

Het echte golfspel over kortere afstanden! 
Voor zowel beginners, recreanten als ervaren golfers! 
Nabij hoofdingang Noordzee Residence Cadzand-Bad 
9 uitdagende holes! 

Voor openingstijden & tarieven: 
www.shortgolf-cadzandbad.nl

Shortgolfcadzandbad

Lange Strinkweg 1
4506 JG Cadzand-Bad 
0117-391234 / 06-34281034

Ook leuk voor bedrijfs- en familie-uitjes
9 uitdagende holes!

• Eigenzinnige keuken, maximaal lokaal
• Dagelijks ovenvers ontbijt, iedereen welkom
• Heerlijk overnachten
• Mooie selectie wijnen en streekbieren

+31 (0) 117 85 11 20
www.bruistcadzand.nl

Badhuisweg 58 - 4506BC Cadzand
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De kustschool 
 

Terwijl we dit stukje zitten te schrijven, horen we de vogeltjes fluiten, leven kinderen zich uit in de 
zandbak, zien we de fleurige kleding weer door de school en schijnt de zon de lokalen binnen. Kort-
om: de zomer is begonnen en het is weer tijd voor een update! In dit stukje blikken we terug op 
enkele activiteiten van voor de meivakantie en kijken we vooruit naar de komende periode.  
 

Paasactiviteit : Op donderdag 1 april was het, na alle uitgehaalde grappen, tijd voor de paasactivi-
teit. Er werd in de eigen klas ontbeten en vervolgens ging iedere groep rond school of in Cadzand 
op pad voor een paaspuzzeltocht . Alle kinderen kregen aan het einde van deze tocht hun paas-
attentie. We willen via deze weg Bakkerij Leurgans en P&T Chocolate and Presents nogmaals be-
danken voor hun sponsoring van deze dag.  
 

IEP Eindtoets : Op 20 en 21 april heeft groep 8 de IEP Eindtoets gemaakt. Na een gezamenlijk ont-
bijt hebben de kinderen twee dagen heel hard gewerkt en goed hun best gedaan.  
Als team zijn wij dan ook trots op ze!  
 

Koningsspelen : De laatste dag voor de meivakantie hebben we met de kinderen de Koningsspelen 
gedaan. De leerlingen uit groep 7 en 8 waren voor deze gelegenheid "vos". De kinderen van de 
startgroep t/m groep 6 gingen deze leerlingen zoeken. Zodra ze een vos gevonden hadden, deden 
ze daar een spelactiviteit.  Terug op school was het tijd voor een glaasje siroop en een suikerspin; 
een prima afsluiting zo voor de meivakantie!   
 

Zomerweek : Zoals u wellicht weet, hebben we als Kustschool al enkele keren de Zomerweek 
(voorheen Zomerschool) georganiseerd. Vorig jaar kon dit niet doorgaan vanwege corona. Dit jaar 
zal er wel een editie plaatsvinden! Natuurlijk houden we rekening met de geldende maatregelen, 
maar we kijken wat er dit jaar wel mogelijk is. Wij hebben er al zin in! U leest in een volgende editie 
vast meer hierover.  
 

Schoolplein : Achter de schermen wordt door de schoolpleincommissie al enige tijd hard nagedacht 
over het schoolplein en de voortuin, die een plek zal zijn waar zowel jong en oud plezier kan heb-
ben, waar we kunnen spelen maar ook waar we bewegend kunnen leren en een plek die past bij 
onze visie van de school. Sommige bestaande speelelementen zullen blijven, andere speelelemen-
ten worden opgeknapt of vervangen en weer andere worden toegevoegd. Naast het schoolplein 
zal ook de voortuin onder handen genomen worden met daarbij ook een maatschappelijk doel: 
ontmoeting tussen jong en oud, onder andere door het onderhouden van moestuintjes.  
Hieronder ziet u enkele afbeel-
dingen in de stijl die we willen 
realiseren.  
 

De kinderopvang heeft sinds 
kort een watertafel, gesponsord 
door Pierewiet! Hier zijn de kin-
deren erg blij mee! 
 

Tot de volgende keer! Team 
Kustschool 
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Verhuurbureau
De Blauwe
Zeedistel

Rudi en Mirjan de Lijser
Duindoornstraat 3 
NL-4506 KH  Cadzand-Bad
Tel.nr. 0031(0)117-391698
info@blauwezeedistel.nl
www.blauwezeedistel.nl

Verhuur van luxe bungalows,
woningen en appartementen
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Geachte lezer van het Kezantenaortje 
 

Omdat wij een huis bezitten in Cadzand Bad en daardoor ook het Kezantenaortje lezen, 
worden ook wij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Cadzand. Er is ons ge-
vraagd om een stukje te schrijven als regelmatige bezoeker van Cadzand. Hieraan geven 
wij uiteraard graag gehoor! 
 

Ik ben Moon Hurkmans en ik woon samen met mijn vrouw Hetty in Dordrecht, wij hebben 
vijf kinderen die allemaal al het huis uit zijn. Inmiddels zijn we ook al enkele jaren opa en 
oma. Mijn beroep was juwelier/goudsmid en mijn vrouw komt uit de diergeneeskunde. 
Sinds wij niet meer werken is er ruimte vrijgekomen voor wat meer recreatie. Als ons huis 
in het zomerseizoen verhuurd is, vinden wij het leuk om met de caravan erop uit te trek-
ken; kleinschalige campings in natuurrijke omgeving hebben dan onze voorkeur.  
 

Hoe zijn wij in Cadzand Bad terecht gekomen? Vrienden van ons hadden een vakantiehuis 
in Cadzand en attendeerde ons op de verhuurmogelijkheden. Wij hebben daarna contact 
gezocht met Van Akker Makelaars, die ons op een plezierige manier heeft voorgelicht en 
de juiste informatie heeft verstrekt. Het resulteerde in een aankoop van een schitterend 
gelegen bungalow, alleen er moest nog wel wat aan gedaan worden. Dat kon geregeld 
worden met een prima plaatselijke aannemer. Het leuke daarvan is dat alles plaatselijk 
uitgevoerd kon worden en wij meteen wat mensen uit de buurt leerden kennen. Wanneer 
je dan door het dorp fietst, kom je meestal wel een bekende tegen; dat geeft je echt een 
thuis-gevoel. 
 

De aannemer is met zijn team een paar maanden flink aan de slag gegaan. Zelf konden wij 
gelukkig ook ons steentje bijdragen aan de verbouwing. In die bouwperiode woonden wij 
tijdelijk in de caravan in onze tuin. Inmiddels hebben wij het huis ‘Triton’ zes jaar in ons 
bezit en vinden wij het heerlijk om er af en toe te zijn. 
 

Met COVID 19 is het toch een bijzonder jaar geweest. 
En dan bedoel ik geen terrasje pikken of uit eten maar 
gelukkig wel naar het mooie strand en duin van Cad-
zand met onze honden. Kortom; wij hebben het hoe 
dan ook naar ons zin. Tot slot hoop ik dat Cadzand 
geen tweede Knokke wordt met veel hoge bebouwing 
en veel beton. Laten we vooral zuinig zijn op het nu 
nog mooie strand en de schitterende natuur. 
 

Bedankt voor de ruimte in het Kezantenaortje tot ziens 
in Cadzand. 
Hetty en Moon 

 

De schrijvende kerzantenaor 



info@zeeuwseevenementen.nl • T 06-23732494

 

Werelds genieten in onze spa! 
. 

Al generaties lang willen we bij Noordzee, Hotel & 
Spa maar één ding: u een ultieme ontspanning 
bieden. Ook u als Kezantenoar bent van harte 

welkom! Kijk op www.hotelnoordzee.com voor ons 
compleet vernieuwde spamenu 
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Nextdoor ook in Cadzand 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de 
dorpsraad, stuur dan uw email adres naar in-

fo@dorpsraadcadzand.nl en u krijgt onze nieuwsbrief  

 

Sinds dit jaar heb ik via Nextdoor een buurtapp opgestart voor Cadzand. Met hulp van de 
buurtapp Nextdoor is het mogelijk om mensen in dezelfde buurt met elkaar in contact te 
brengen. Gebruikers kunnen berichten filteren, respectievelijk aan- en uitzetten, op on-
derwerpen sorteren zoals buurtpreventie, vraag en aanbod, gevonden en verloren en uit-
nodigingen voor evenementen. Ook kunnen lokale bedrijven gebruik maken van Nextdoor 
om er reclame te plaatsen. 
 

Een buurtapp kan door iedereen opgestart worden en zo is deze ook bedoeld voor ons 
prachtig dorp Cadzand. In Cadzand Bad is er een andere buurtapp. Nextdoor kijkt via het 
‘IP-adres’ van de computer in welke buurt je aangesloten zit om ook alleen maar dan deel 
te kunnen nemen als je er ook daadwerkelijk woont. Om je te kunnen aanmelden is het 
dan ook mogelijk pas nadat je ‘locatie’ op je computer of smartphone aangevinkt hebt. 
 

Toen ik van Nextdoor gebruik wilde maken, dacht ik inderdaad aan een van de doelen, om 
mensen met elkaar in contact te brengen in een dorp en met name voor nieuwkomers 
leek me dat dan wel handig. Ondanks dat het waarschijnlijk een zoveelste ‘social medium’ 
platform is, moet het natuurlijk niet zo zijn dat we de buurtapp gaan vervuilen met allerlei 
berichten zoals we ook tegen komen op Facebook in de trant van; ‘dit moet je vooral le-
zen’…. Ik ga er gemakshalve van uit, dat we volwassen genoeg zijn om zelf keuzes te ma-
ken in wat we wel of niet willen gaan lezen en niet deze of gene daarvoor nodig hebben. 
Tot nu toe vind ik het wel zo gemakkelijk om als nieuwkomer in Cadzand al wandelend 
mensen tegen te komen die ik dan nu eens met voornaam kan aanspreken. Ook hebben 
wij een aantal weken terug verschillende bewoners van ons dorp een plezier kunnen doen 
met overtollige grasmatten nadat we onze tuin op orde gebracht hebben. Zonder de 
buurtapp waren de grasmatten anders op de milieustraat in Oostburg beland. 
 

Wij kijken de komende periode even aan, hoe Nextdoor bevalt en erna maken we de keu-
ze om het via de Dorpsraad op te nemen. 
 

Het kan zijn dat u via mail reeds een uitnodiging ontvangen heeft om deel te nemen aan 
Nextdoor. Nextdoor is ook als App te downloaden voor zowel Android als Iphone. 
 

Voor meer informatie over nextdoor, zie www.nextdoor.nl 



Voerman Groen
al meer dan 25 jaar sterk in groen

Zuidzandseweg 23
4506 HC  Cadzand
Tel. (0117) 392106
Fax (0117) 391991
E-mail: info@voermangroen.nl
www.voermangroen.nl
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E-mail: info@voermangroen.nl • www.voermangroen.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

BAKKERIJ FINESSE   Voor als het écht lekker moet zijn …

Uw Belgische warme bakker te Cadzand-Bad

Boulevard de Wielingen 56
4506 JL CADZAND-BAD
0117-39 20 33

Openingstijden:
www.bakkerij-f inesse.nl

BAKKERIJ FINESSE 
Voor als het écht lekker 

moet zijn … 
 

 

Uw Belgische warme bakker  
te Cadzand-Bad 

 

Boulevard de Wielingen 56 
4506 JL CADZAND-BAD 

0117-39 20 33 

Openingstijden  
www.bakkerij-f inesse.nl 
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25 Jaar Dorpsraad Cadzand 
 

Blijkbaar is het dus alweer 25 jaar geleden dat ik, Rinie Smit, zitting nam in de kersverse Dorpsraad 
Cadzand. Om deze reden vroeg Inge mij dus om iets hierover te vertellen. 
 

Omdat ik niet meer precies al de namen in mijn hoofd heb van de mensen die hier de revue gepas-
seerd hebben zal ik geen namen noemen, kan ik ook niemand vergeten. Iets meer dan 25 jaar gele-
den zal het geweest zijn dat enkele Kerzantenaoren het initiatief namen om een Dorpsraad op te 
richten. Er werd een avond in het Zwingebouw georganiseerd en enige tijd later was de Dorpsraad 
Cadzand een feit. Dit alles werd notarieel vastgelegd. 
 

Wat staat mij hiervan nog allemaal bij? Volgens mij heb ik de eerste tien jaar in de Dorpsraad geze-
ten, mijn taak was uiteindelijk het dorpskrantje verzorgen. Er komen allerlei losse herinneringen 
boven zoals ons eerste echte officiële bezoek bij de burgemeester. Als groentjes wisten wij natuur-
lijk helemaal niet wat we hiervan konden verwachten.  
 

We kwamen met een kleine delegatie op het gemeentehuis, ergens middenin het toeristenseizoen. 
De burgemeester had de avond ervoor een soort van werkbezoek gebracht aan de politie en was 
mee geweest op surveillance en was getuige geweest van het nachtleven in Cadzand. Waar is de 
tijd dat er ’s nachts nog letterlijk en figuurlijk, leven was in Kerzand. Daar hoorden dus ook de pas 
aangeplante, door feestgangers vernielde boompjes bij langs de Boulevard. Al met al was onze bur-
gemeester hiervan volgens mij lichtelijk geïrriteerd  ’s nachts naar bed gegaan om er de volgende 
dag met het verkeerde been weer uit te stappen. Als ik u vertel dat hij vervolgens , tijdens het uitla-
ten van zijn hondje langs de Kaas en Broodsedijk, nog enkele omver getrokken bankjes vond kunt u 
wel indenken hoe ons bezoek verliep. Om nooit te vergeten dus. 
 

De maandelijkse vergaderingen, altijd in huiselijke kring. Tijd voor de rondvraag, 23 uur 45, dit 
kwam geregeld voor. De kunst van het vergaderen hadden we nog niet onder de knie, gezellig was 
het des te meer. Half 2 thuis was zeker geen uitzondering. Ik meen me te herinneren dat het licht 
in het zwingebouw, na de jaarvergadering, ooit om half vier ’s morgens uitging. Ja , er viel veel te 
bespreken in die tijd. 
 

Weerman Jos Broeke op bezoek voor een praatje na de jaarvergadering, de voorzitter die hem te-
rug bracht naar de boot: “zeg Jos, wa dienk je van ’t weer?” 
 

DE presentatie van de plannen van het project Duurzaam Veilig, naar hier gehaald omdat dit meen 
ik 110 miljoen Gulden naar de streek bracht, maar ook een hoop hobbels, rotondes tot een heuse 
kantelweg aan toe. De toenmalige voorzitter bij het bestuderen van een ovonde, voor de leken 
onder ons; een ovale rotonde, met daar rond gedrapeerd fietspaden, voetpaden en parallelwegen, 
sprak de historische woorden :”den diejen die da bedocht eid zouen ze oek beter in ’t gesticht 
steek’n”. u raad het al, het grote brein hierachter stond er naast. 
 

Het jaarlijks etentje waarbij een van de leden, enigszins gejaagd, pas kwam opdagen na het voorge-
recht. Gelukkig kon de rest van het etentje nog mee gedaan worden. De reden van het oponthoud 
kreeg ik te horen tijdens het afzakkertje aan de bar van ’t Keldertje. Ons lid was ’s middags met 
vrienden weggeweest, en ja wat doe je dan als besloten word de middag af te sluiten met een res-
taurantbezoek?        Lees verder op volgende pagina 
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Dan zeg je niks, eet je netjes mee om vervolgens naar het jaarlijks etentje te gaan. Prachtig, om 
nooit te vergeten. 
 

De jaarlijkse etentjes deden we om beurten bij de lokale horeca, waar vooraf een menuutje met 
een prijsje gemaakt werd. Nadien betaalde ieder stel zijn deel. Bijzonder was de horecagelegenheid 
waar het met het verstrijken van de uren steeds goedkoper werd. En je geraakte er ook enigszins 
moeilijk weg: “je gaat nu toch niet weg zeker, de bitterballen zitten net in ’t vet en trouwens, er 
staat weer al een trappist voor je neus”. Avonden om nooit te vergeten. 
 

Het Kerzantenaortje maken, ook iets nieuws voor ons. Handgeschreven teksten die jezelf nog 
moest uittypen om het vervolgens per diskette te kunnen aanleveren bij de drukker. Gelukkig wa-
ren er in die tijd ook schrijvende Kerzantenaoren met een PC. Ooit vond ik in de brievenbus een 
heel verhaal, keurig netjes uitgeprint. Op de vraag of hij of zij het even op diskette kon zetten het 
mooie antwoord: “oh, njee, ik slaon nwooit wat op”. De eerste foto’s in het krantje, ik geloof dat er 
3 op een diskette konden. 
 

De drukker die juist wel alles opsloeg; een van de dorpsraadleden die al een jaar verhuisd was, ver-
huisde op papier, in het krantje, regelmatig terug naar het oude adres. De drukker: oown, ist weer 
een kji zwo verre. 
 

De dorpspomp, een van de initiatieven om het dorp te verfraaien, nagemaakt van oude foto’s. Het 
Plakkebord (hier hebben we nog altijd de sleutel van, dus heeft u iets om op te hangen, Mariastraat 
21), waar het laatste jaar helaas weinig nieuws te lezen is.  
 

Terug kijkend heb ik er een leuke tijd beleefd, maar wat gaat de tijd snel. IK zou zeggen: Dorpsraad 
Cadzand, op de volgende 25 jaar, heel veel succes toegewenst. 

 

25 Jaar Dorpsraad Cadzand 

 

Dodenherdenking 
 

Het tweede jaar op rij was de dodenherdenking in Cadzand met een tot het minimum te-
rug gebracht aantal personen. Mw. M. Vermue heeft als vertegenwoordiger van de Ge-
meente Sluis bloemen gelegd voor de oorlogsslachtoffers. Dhr. W. Steenbeek, vertegen-
woordiger van de Dorpsraad, heeft een bloemenhulde gebracht aan de burgerslacht-
offers. De Burgemeester heeft een toespraak gehouden naar aanleiding van het jaarthe-
ma “Verbinding”. Ondanks de sobere herdenking voelden wij ons mede vertegenwoor-
digd door degene die jaarlijks onze herdenking bezoeken. 

 

Contactpersoon bij de Gemeente Sluis voor kleine problemen : De heer Jacky van Cuijk 
Bereikbaar via  telnr.  0117-457000.  
Uiteraard kunt u voor alle zaken ook contact opnemen met de Dorpsraad 



specialist in

verwarming

gas - water - sanitair

duurzame energie

airconditioning

loodgieterswerk

dakdekkerswerk

ontzorgexpert

Watervlietseweg 12a

4515 SB IJzendijke

T     +31(0)117-301 397

E     info@vanlooy.nl

W    vanlooy.nl

Lid van Uneto Vni

eellkkee  wweeeekk 
nniieeuuwwee 
aaaannbbiieeddiinnggeenn!!

wwee  hhooppeenn  jjee  
ssnneell  iinn  oonnzzee  
wwiinnkkeell  ttee  
mmooggeenn  
bbeeggrrooeetteenn!!

SSuuppeerrmmaarrkktt  CCaaddzzaanndd
Boulevard de Wielingen 38, 4506 JK Cadzand  
(0117) 391440     E-mail: info@supermarktcadzand.nl

77  ddaaggeenn  ppeerr  wweeeekk  ggeeooppeenndd  
wwwwww..ssuuppeerrmmaarrkkttccaaddzzaanndd..nnll

• vers gebakken brood en 
broodjes

• verse groente en fruit
• vers vlees
• dagverse zuivelproducten
• overige kruidenierswaren
• tijdschriften

SSlliijjtteerriijj  DDuuiinnpplleeiinn

SSuuppeerrmmaarrkktt  CCaaddzzaanndd
UU  kkuunntt  tteerreecchhtt  vvoooorr  aall  uuww  
ddaaggeelliijjkkssee  bbooooddsscchhaappppeenn,,  zzooaallss

NIEUW IN HET 
ASSORTIMENT 

Vers 
belegde
broodjes
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Nieuws uit de sporthal 
 

Beste mensen uit Cadzand en omgeving, 
 

Eindelijk mogen we weer meer en dat gaan we ook doen in de Sporthal. Het nieuwe dak 
ligt erop dus dat is mooi , we zijn weer open van 9.00 uur tot 22.00 uur op weekdagen en 
in het weekend van 9.00 tot 18.00 uur. 
 

De trainingen van de voetbal starten ook weer op dus iedereen kan weer gezond bezig 
zijn, de gasten op het park weten de tennisbanen weer te vinden . 
 

Kinderfeestjes organiseren mag ook weer, lekker met de kinderen spelen in de hal , smik-
kelen van een frietje en genieten maar. Dus wilt u iets organiseren dan bent u bij ons aan 
het juiste adres, we hebben een grote zaal dus vergaderingen ook mogelijk, we kunnen 
een stukje catering verzorgen bv een lunch of snackje bij de borrel na de vergadering. 
 

We hopen deze zomer ook weer de tennis-toss avonden te organiseren in samenwerking 
met de plaatselijke tennisvereniging. Ook binnensporten mag weer dus diegene die willen 
zaalvoetballen, tafeltennissen of  squashen ?? dat is mogelijk.. 
 

Dan krijgen we hoog bezoek op 24 juni als de Commissaris van de Koning met het bestuur 
van B en W op visite , zij komen de projecten in Cadzand-Bad bekijken en bespreken hoe 
we in deze omgeving zijn omgegaan met de coronamaatregelen. 
 

Tot zover het laatste nieuws vanuit de Sporthal, u bent welkom op terras en om te spor-
ten! Tot ziens,   0117-391854 

 

De reguliere competitie kon niet meer worden hervat dus heeft de KNVB de regio cup in 
het leven geroepen. De versoepeling zijn nu zover dat de jeugd kan starten met de wed-
strijden tot eind juni. Nog 4 weekenden kunnen zij eindelijk weer eens wedstrijden spelen 
en niet alleen trainen. Voor de senioren is het einde seizoen, die trainen nog een paar we-
ken en starten dan eind juli/begin augustus weer met de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. Trainer Peter Koster heeft zijn contract verlengt met 1 seizoen en blijft ook vol-
gend jaar verbonden aan onze club. Wat hopelijk een mooi seizoen gaat worden want op 
1 maart 2022 bestaat VV Cadzand 50 jaar. Een jubileum wat we natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en de ideeën daarvoor zijn er al. Nu het normale leven weer een beetje 
op gang komt en de temperaturen omhoog gaan gaat het weer een mooie ( sport ) zomer 
worden.  
 

Angelo Martlé, VV Cadzand 

 

Regio cup jeugd van start 



Beach ride for KNRM:

Kings Beach day bij Moio:

Helicopter oefening KNRM, foto’s door Mario Rentmeester:


