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VVoooorrwwoooorrdd  

Copy aanleveren vóór 1 december redactie@dorpsraadcadzand.nl 
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  

Beste mensen, 

December 2006 werd ik gevraagd door Koen Schot, lid van de Dorpsraad, of het mij leuk leek om bij de  
Dorpsraad te komen. Ze zochten ook iemand die in de redactie wilde plaatsnemen. Thuis er eens over  
nagedacht en besloten om in de eerstvolgende vergadering in januari 2007 eens aan te schuiven. Het leek me 
een leuke uitdaging, ook om meer mensen te leren kennen in ons dorp. 

In de eerste vergadering werd al duidelijk dat Rinie Smit zou gaan stoppen met de redactie dus of ik dat op me 
wilde nemen. Geen probleem, leek me leuk om te doen. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Toch  
4 x per jaar veel werk om alles weer in orde te krijgen. 

De grootste uitdaging was om een vernieuwd 
krantje neer te leggen. Cadzand werd steeds  
mooier, dus ook ons dorpsblad moest een update 
krijgen. Gelukkig zijn we daar een aantal jaar  
geleden goed in geslaagd. 

Maar aan alle leuke dingen komt ook een eind. Na 
14,5 jaar heb ik besloten om te stoppen als lid van 
de Dorpsraad Cadzand en redactie van  
’t Kezantenaortje. Soms komen er gebeurtenissen 
op je levenspad en moet je keuzes maken. Lang 
over nagedacht, maar toch de keus gemaakt. 

Ik heb het altijd met veel plezier gedaan en zal het 
misschien ook wel eens gaan missen maar voor 
mij nu de juiste keuze. Met mooie herinneringen 
aan al onze evenementen en vergaderingen neem 
ik afscheid. 

Jos Smeets neemt de redactie van mij over 
en hierbij wens ik hem veel succes.  

Natuurlijk komen we elkaar nog 
tegen in ons mooie Cadzand 

Veel leesplezier, groeten Inge de Jonge 



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, 

We zitten nog midden in de zomervakantie terwijl ik dit schrijf. Ik zal daarom een terugblik geven over 
het laatste thema “Wat een water”. Water uit de kraan komt vanuit buizen onder de grond  
(de waterleiding). De kinderen van groep 1 en 2 hebben ons laten zien hoe je een waterleiding 
maakt , met buizen aan elkaar monteren ( goed vast maken, anders heb je een lekkage) en ingraven 
in de zandbak. Dat was goed gelukt ! 

Water uit de kraan kan je drinken, je kan er 
thee van zetten en groentesoep van maken, 
daar hadden we ook twee leuke liedjes van; 
“Keteltje dik van buik” en “willen jullie  
groentesoep”, maar je wast ook met water  
en maakt ermee schoon. We hebben , met  
lekker veel sop, al het servies van onze  
keuken afgewassen en de ramen gezeemd. 

De kinderen hadden foto’s mee van papa’s 
die aan het koken waren, een brand moesten 
blussen , bij de brandweer of aan het surfen 
waren op grote golven in de zee. 
Regen is natuurlijk ook water. Daar over  
lazen we het boek “Eendje in de regen” en 
we gingen zelf ook met laarzen en een  
paraplu de regen in! In de kring bespraken 
we elke dag het weer, aan de hand van een 
“weerklok”.Bij het afsluiten van het thema 
was het gelukkig mooi weer en hebben we 
ons zelf gemaakte boot laten varen in een  
zelfgemaakte rivier in de zandbak. We hebben de was gedaan en opgehangen en lekker met blote 
voeten in voelbakken gelopen. Met o.a. een bak met ijs ! 

Dan als topper werd ons aangeboden om naar Pierewiet te komen ! Een leuke schoolreis 
waar de kinderen erg van hebben genoten ! 

Tot de volgende keer, veel groeten van alle juffen van het kinderdagverblijf, 
startgroep en onderbouw en natuurlijk de kinderen. 

Graag tot ziens        

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  

NNiieeuuwwss  uuiitt  ssttaarrttggrrooeepp  eenn  kkddvv  



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 
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MMiijjnn  eeeerrssttee  ssiiggaarreett......  
De laatste jaren voor de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen woonde ik tot en met oktober 1944 met 
vader, moeder en zusje Saartje in Cadzand- dorp. Opa en opoe la Gasse woonden in Zuidzande en 
grootvader Faas met zijn dochters in Retranchement. Meteen na de bevrijding keerde iedereen terug 
naar “het Haventje”. Opa en opoe la Gasse gingen terug naar hun eigen huis en wij woonden twee 
huizen verder, in het huis van vrouw Wage. Grootvader Faas kon nog niet terugkeren want de  
Wielingen was bezet door Engelse militairen evenals Noordzee en de grote bunker, die onder aan 
het hotel in de duinen was gebouwd. Wij kwamen graag bij de soldaten, die waren heel lief voor ons, 
waarschijnlijk omdat ze hun eigen kinderen misten. We kregen sinaasappelen en bananen, die we 
niet kenden en lekkere zoete sterke Engelse thee met melk en suiker. Iedereen rookte sigaretten wat 
voor ons ook nieuw was. Op een dag zag ik in het hotel een aangebroken pakje sigaretten met de 
naam players liggen met een doosje lucifers ernaast.  Dat was mijn kans om ook eens een sigaret op 
te steken.  Ik stak beiden in mijn zak en ging naar de grote houten keet die onder aan het duin tegen 
een bunker was aangebouwd op de plek waar vanaf 1960 tot 1980 het huis van mijn ouders heeft 
gestaan. De loods diende als werkplaats voor de soldaten. Er stond een werkbank, een zaag-  
machine en veel materiaal. Ook twee militaire motoren en meestal de jeep van de kapitein. Ik legde 
het pakje sigaretten op het grote zadel van een van de motoren, nam er een sigaret uit en stak hem 
aan. Ik vond het een smerige smaak en na een paar trekjes maakte ik hem uit in een klein plasje 
onder de motor. Dat was benzine, een product waar ik ook nog nooit mee te maken had gehad en 
waar ik ook geen kennis van had. Dat veranderde snel. Meteen stond de motor onderaan in brand 
wat een griezelig blazend geluid maakte. Ik rende naar buiten naar het huis van opa en opoe la  
Gasse dat zo’n 50 m verder in de huidige Noordzeestraat stond. Mijn moeder was juist bij opoe op 
bezoek. Ik liep gebukt achter de ligusterhaag, kroop over het pad en onder de ramen naar de  
achterkant van het huis, opende zachtjes de buitendeur en de wc-deur ernaast. Met open deur trok ik 
door, sloeg 2 deuren dicht en liep zingend langs de ramen naar de weg waar ik rechtsaf, rond de tuin 
van grootvader Faas, naar het haventje liep waar de jongens van de buurt speelden. Ik was net bij 
hen toen de tank van de motor brandend met luide knal door het houten dak vloog. De jongens  
holden erheen, ik had  geen haast. Voordat ik in de buurt van de loods kwam vloog de tank van de 
tweede motor door het dak. De kapitein kwam juist aanscheuren in zijn jeep. Hij reed zo hard dat hij 
in de bocht met 4 wielen tegen het duin opreed. Daarna zag hij zijn garage tot de grond toe afbran-
den. Nadat het vuur enigszins geluwd was, liep ik naar het huis van mijn grootouders, waar moeder 
nog steeds aanwezig was. “Heb jij dat gedaan?” vroeg ze, toen ik binnenkwam. “Maar Sien, hoe kun 
je dat nu zeggen, je hebt hem zelf de andere kant op zien lopen”, zei opoe. “Ja, maar met hem weet 
je het nooit”, zei moeder. Er brak voor mij een angstige tijd aan. Mijn ouders hadden jaren in Amerika 
gewoond en spraken goed Engels. Vader had geen werk en kwam veel bij de soldaten om een 
praatje te maken. De brand was het gesprek van de dag, men vermoedde sabotage. Vrijwel iedere 
avond kwamen er één of meer Engelse militairen op bezoek voor een kop koffie en wat gezelligheid. 
Ik lag dan al in bed, angstig luisterend hoe de begroeting was, bang dat ze begrepen hadden dat ik 
de dader was.  Na een week of iets langer begon ik me veilig te voelen en werd ik niet meer wakker 
van hun bezoek.  In 1946 kreeg ik paratyfus en werd ik door de huisarts doorgestuurd naar het  
ziekenhuis van Sluiskil, waar ik onder behandeling kwam van dr. Dorrepaal, een bekend internist. 
Mijn ouders of een van hen bezochten mij daar iedere dag, blij dat ik zo snel beter werd. Op een dag, 
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toen ze beiden aan mijn bed zaten, leek mij de situatie gunstig om mijn daad te bekennen. Ik vroeg: 
”herinneren jullie je die brand in die loods van de Engelsen?”. “Dat heb jij gedaan he, ik heb het 
altijd gedacht, dat kon niemand anders gedaan hebben”. zei moeder meteen. Ik knikte bescheiden. 

      Met vriendelijke groet, pietfaas@zeelandnet.nl 

ZZeeeeuuwwssee  KKuunnssttkkrriinngg  --  SSCCCC--  DDoorrppsskkeerrkk  CCaaddzzaanndd  
Beste inwoners van Cadzand, 

Ik ben een bestuurslid van de Zeeuwse Kunstkring en ook lid van de Dorpsraad Hoofdplaat. Tijdens 
de vele vergaderingen met de stads- en dorpsraden is me vaak gevraagd wat voor werk maak je 
als kunstenaar. De Zeeuwse Kunstkring is een vereniging van professionele kunstenaars, die in 
Zeeland wonen en werken. Vaak is de aandacht op boven het water gericht, en nu ben ik blij dat we 
als vereniging hier in Aardenburg, in de St. Baafs een expositie hebben. Er doen ook Zeeuws 
Vlaamse kunstenaars mee uit Oostburg, Axel, Terneuzen en Hoofdplaat. De tentoonstelling is op 
vrijdagmiddag 3 september om 14.30 uur geopend in de St. Baafs door Marga Vermue. De expo 
loopt van 3 september tot en met 2 oktober. Dit bericht gaat ook naar andere stads- en dorpsraden. 
Misschien is het ook een mooie gelegenheid om na de vakantie en Coronaperiodes elkaar weer op 
een informele wijze te spreken en zien. Elke dag (behalve maandag) is er een kunstenaar aan- 
wezig. Zelf ben ik er op alle zondagen m.u.v. 19 september. Elke dag (behalve maandag) is er een 
kunstenaar aanwezig. Zelf ben ik er op alle zondagen m.u.v. 19 september.   

Misschien tot ziens, Glenn Priester,  0653491089 

Stichting Cadzand Cultureel: 

Vrijwel het gehele zomer programma waaronder de - Kunst Hobby Boekenmarkten, de  
Huiskamerconcerten en de Cadzandse Donderdag – kon helaas geen doorgang vinden.  We leren 
echter langzamerhand leven met de gevolgen van COVID-19 en het lijkt dat dankzij de vaccinaties 
het risico van grootschalige besmettingen en de daarmee samenhangende druk op het  
zorgsysteem beperkt is. Tijd om weer sociale activiteiten op te starten. Ook de Stichting Cadzand 
Cultureel (SCC) pakt de draad weer op. Eerst de bijeenkomst in het dorpshuis op vrijdag  
19 november met het verfilmd reisverslag “incredible India”. De Winterfair is op zaterdag 11 en  
zondag 12 december. Inschrijfformulieren zijn te vinden op de site: www.cadzandcultureel.nl.  

Alvast veel plezier toegewenst! 
Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand: 

In de kern van Cadzand-Dorp neemt de 13e -eeuwse kerk een centrale plaats in.  
De Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand beijvert zich sinds 1999 om onze  mooie historische 
dorpskerk in een zo goed mogelijke staat te onderhouden. Het onderhoud en restauratie van de 
kerk vergen veel geld. In de maand oktober doet onze Stichting mee met de Rabo Club Support en 
wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u uw stem weer uitbrengt op de Stichting Behoud 
Dorpskerk Cadzand. Vorig jaar stemde u voor ons het mooie bedrag van € 280,00 bij elkaar.  
Als Stichting willen wij dit jaar graag bijdragen aan het herstel en restauratie van de monumentale  
toegangsdeur van de kerk. Wij hopen dat u bij het uitbrengen van uw stem voor de Rabo Club  
Support in oktober weer denkt aan de dorpskerk.  Met vriendelijke groet van het bestuur SBDC 



Woensdag gesloten — Donderdag open om 17.00 uur
 

Alle andere dagen keuken gesloten tussen 14.30 en 17.00 uur
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OOmm  oovveerr  ttee  pprraaeettnn……..  
Beste Kezantenaorn. 

Het was deze keer niet ver zoeken om een onderwerp te kiezen. Jullie kennen vast wel de discussie 
over “toeristische verhuur van woonruimte” in onze gemeente. Staat nota bene in het kader  
leefbaarheidsverordening gemeente Sluis 2022. Ja u leest het goed ‘Leefbaarheidsverordening’  
en niet ‘leefbaarheidsbevordering’. 

Het is een dilemma waar je volgens mij niet voor noch tegen kan zijn. Kortom we zitten hier met een 
patstelling. Ja, natuurlijk vinden we ons huis in de prachtige woonkern van Kezant en omgeving veel 
te veel waard. Exorbitante bedragen worden op huizen geplakt alleen maar omdat de marktwerking 
zijn werk doet. Pak mijn eigen huis. De WOZ waarde is in de afgelopen 3 jaar met meer dan 100% 
gestegen. Bezwaar maken hiertegen heeft geen enkele zin. Bizar toch! De jeugd krijgt op deze  
manier geen enkele keuze meer om zich in de woonkern Cadzand te vestigen met als gevolg dat we 
op termijn een sterk vergrijsde woonkern overhouden en een leegstand aan huizen die enkel in de 
vakantieseizoenen (lees maximaal 120 dagen verhuur) bewoont worden. En die 120 dagen worden 
natuurlijk scherp gecontroleerd door de Gemeente……. 

Stel dat de Gemeente nu deze verhuur norm op 60 dagen zouden vaststellen! Zou dat de prijs van 
de huizen doen verlagen? Is dan het kopen van een huis in Cadzand minder aantrekkelijk voor de 
groot investeerders? Zorgt er dat voor dat jongeren wel onze huizen kunnen en gaan kopen? Vinden 
we dat aantrekkelijker voor leefbaarheid in onze woonkernen? 

Tot het moment dat we voor de keus staan ons huis te willen of moeten verkopen, willen we  
uiteindelijk allen de hoofdprijs ontvangen. Dan is die WOZ waarde ineens niet meer zo belangrijk. 
Sterker noch, op dit moment worden de huizen zelfs met opbod als zoete broodjes verkocht. Als ik 
voor deze keuze kom te staan zal ik eerlijk gezegd aan de hoogste bieder mijn huis met veel plezier 
overdragen. En ik veronderstel dat de verhuur van woningen aan toeristen 60 of 120 dagen daarop 
van groot belang is dan vind ik dit wel iets om over na te denken.  

Goed initiatief van de dorpsraad om ons als bewoner van Cadzand wakker te schudden en de optie 
voor te leggen om in te tekenen voor 60 dagen verhuur i.p.v. 120 dagen. Om het u nog makkelijker  
te maken zal ik u door het zetten van een kruisje 2 opties voorleggen. Benieuwd voor welke optie  
u gaat kiezen?

Columngroet TdB 



< 12 >



< 13 >

DDee  RRaaaaddffoottoo  
Beste mensen, 

Op onze raadfoto kregen we meerdere inzendingen binnen. 
Het antwoord was in de tuin van familie Stoop   
aan Ringdijk Zuid 14. 

Er waren natuurlijk weer meer inzendingen met het juiste 
antwoord. Er is een trekking gedaan en Fred Versprille 
heeft gewonnen (Pr W Alexanderstr 61).  

Hier beneden is dan de nieuwe ‘raadfoto’. Mail 
uw antwoord naar info@dorpsraadcadzand.nl.  
Graag voor 1 december 2021. Wij gaan uit  
de goede antwoorden, een winnaar trekken.  
Deze ontvangt een leuk prijsje.  

#   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #   #. 

Succes met zoeken, groeten van de dorpsraad van Cadzand 
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BBeeddrriijjff  iinn  ddee  kkiijjkkeerr::  vv  AAkkkkeerr  MMaakkeellaaaarrss  

Vandaag ben ik te gast bij het oudste makelaarskantoor van Cadzand, ‘Van Akker Makelaars’. Het kantoor 
bestaat al sinds 1961, opgericht door de grootouders Piet en Janny van Akker. 
Het kantoor is vorig jaar verhuisd van het voormalige Rabobank gebouw naar het mooie nieuwe pand gelegen 
aan de Boulevard de Wielingen 32.  Hier werken de drie kinderen Van Akker aangesterkt door een uitgebreid 
team verder aan wat vader Wim en moeder Nike in al die jaren opgebouwd hebben, een verhuur- en verkoop /
makelaars kantoor. Officieel hebben de kinderen het kantoor van hun ouders al in 2013 over genomen, maar 
Wim is nog met grote regelmaat op kantoor om hier en daar hand en spandiensten aan te bieden. Wim is een 
en al Cadzand en is van jongs af aan besmet met het ‘ondernemersvirus’. Gestart met zoeken naar haaientan-
den en die verkopen aan toeristen tot op een zekere dag al op jonge leeftijd een huis verkopen aan een zekere 
‘Mr Brown’, een Engels sprekende toerist in Cadzand. De verkoop was eigenlijk meer een soort toeval. Wim 
was net van school af en sprak als enige net genoeg Engels om een zoektocht te starten naar een huis, wat  
uiteindelijk goed gelukt is. Dit smaakte naar meer en vanaf toen was de verkoop van huizen een feit. 
 In 1976 hebben Wim en Nike het verhuurkantoor overgenomen van Wim zijn ouders, toen nog gevestigd in de 
Duindoornstraat in Cadzand. In 1983 zijn ze verhuisd naar Boulevard de Wielingen 32 waarbij ze in het  
woonhuis een klein kantoor met ontvangstbalie en spreekkamer hadden. Wim deed de verkoop en Nike de 
verhuur. Toen in 1986 oudste dochter Yannick is geboren hebben ze ondersteuning gekregen van  
medewerkster Chantal (1986–1990) en daarna van Saskia (1990-2001). Nu is alweer 20 jaar medewerkster 
Deborah (2001-heden) een vaste kracht in het team. Daarnaast is Sylvia Brakman buiten de werkzaamheden 
op haar eigen kantoor van 2002 tot 2013 werkzaam geweest als makelaar-taxateur binnen het kantoor. In 2001 
verhuisde het kantoor naar het 2 panden verder gelegen voormalige Rabobank gebouw aan Boulevard de 
Wielingen 34. Dit mooi ‘roodkapjes huis’ deed dienst als kantoor tot februari 2020. Hierna verhuisde het kan-
toor terug naar het vertrouwde nr. 32 waar het woonhuis plaats heeft gemaakt voor de nieuwbouw van Villa 
Deauville. Het is hier aangenaam werken op een mooi plekje in Cadzand-Bad. De werkzaamheden van het 
kantoor bestaan naast de verhuur van vakantiewoningen uit de verkoop van voornamelijk recreatief onroerend 
goed. De verhuur wordt nu verzorgd door Junior, Kelly en Deborah. En de verkoop door Yannick en Dennis, de 
man van Kelly. Ook Wim draagt hier nog geregeld een steentje aan bij. Daar waar het cliënteel vroeger voorna-
melijk uit Duitse toeristen bestond, zien we nu een gezonde mix van Duitsers, Belgen, Luxemburgers en  
Nederlanders. Het zijn voornamelijk toeristen, die hier een huis als tweede verblijf kopen. Het aanbod van  
nieuwe panden neemt de laatste tijd wat af, maar de vraag wordt daarentegen steeds groter, mede veroorzaakt 
door de erg lage vergoedingsrente op de bank. Je kan maar beter je geld in bakstenen stoppen dan op de 
bank zetten wordt dan snel gezegd. Ja, de prijzen worden hoger, een vraagprijs is vandaag de dag een  
minimale verkoopprijs geworden en het komt ook hier voor dat er overboden wordt. Het is een trend die je in 
heel Nederland ziet en niet alleen aan de kust. 
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Voor een sfeervol hapje en drankje aan zee...
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DDee  rrooeerreennddee  ppoolllleeppeell  vvaann  AArrtthhuurr  ddee  PPuutttteerr  

Golabki, 

Bedankt Bram voor de roerende pollepel. Onlangs ben ik op vakantie in Polen geweest, waar ik  
Golabki heb gegeten wat mijn vriendin heeft gemaakt. Dit traditioneel gerecht is lekker en niet zo 
moeilijk om te maken. 

Ingrediënten     benodigdheden: 
2 grote groene kolen  zout & peper 
180 gram rijst  ei 
60 gram roomboter  
1 grote ui, fijn gesneden braadpan 
300 gram rundergehakt kookpan 
2 teentjes knoflook  kleine kookpan voor de saus 
30 gram bloem aluminium folie 
140 ml kippenbouillon 
800 gram tomatenblokjes 
tomatenpuree 

• Haal de buitenste bladeren van de kool en snij de stengel uit de kool. Kook het water in
een grote kookpan waar een kool in past en kook de kool voor ongeveer 15 min.

• Kook ondertussen de rijst gaar zoals aangegeven op de verpakking, zodra de rijst gaar
is, laat je het uitlekken.

• Haal de kool uit de pan en haal voorzichtig de bladeren van de kool en laat ze uitlekken.
• Snij de ui en knoflook fijn en fruit ze in een bakpan.
• Voeg daarna het gehakt toe en bak tot het gaar is.
• Pak een apart kommetje waar je het gehakt mengsel in doet met het rijst en ei. Meng dit

bij elkaar.
• Pak een blad van de kool en snij de nerf eruit. Doe 2 eetlepels van het mengsel uit het

kommetje in het koolblad. Maak rolletjes door de bladeren over de vulling naar binnen te
vouwen. Rol van de dikke naar de dunne kant.

• Leg het opgerolde koolblad in een ovenschaal. Blijf dit doen totdat de ovenschaal gevuld
is met opgerolde koolbladeren.

• Verwarm de oven op 190 0C en voeg water toe in de ovenschaal tot de opgerolde
koolbladeren half onder staan. Bedek het met aluminiumfolie en laat het in de oven staan
voor 30 min.

• Ondertussen maak je de saus. Smelt 30 g boter in een diepe sauspan. Roer de 30 g
bloem erdoor tot je een koekjesgeur ruikt. Voeg nu de koude bouillon, tomatenpuree,
tomatenblokjes, gepreste knoflook en tijm toe. Roer met een lepel de tomaten fijn. Dek
gedeeltelijk af en laat 20 minuten doorkoken.

• Zodra de gevulde koolbladeren klaar zijn, leg je ze op een bord en doe je er
tomatensaus overheen. Smakelijk eten.

Bij deze nomineer ik Joep Kools voor de volgende roerende pollepel. 



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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MMooggeenn  wwiijj  oonnss  aaaann  uu  vvoooorrsstteelllleenn??  
De voordeur van Dik Jan d’Arnaud Gerkens en Constance Smulders, 

Vandaag ben ik te gast bij Dik Jan en Constance en Pien, woonachtig in de Prinsestraat 36A in  
Cadzand Dorp sinds 2 november 2020. Het huis is naar wensen aangepast en verbouwd, maar was  
verder goed in orde. Beiden zijn geboren en getogen in omgeving van Etten Leur en Tilburg in de  
provincie Brabant. Constance en Dik Jan zijn hun leven voornamelijk actief geweest in de Horeca, 
dat wil zeggen dat ze een Grand Café en een restaurant hebben uitgebaat. Constance houdt van 
koken en voelde zich thuis in de keuken terwijl Dik Jan opdiende. Dik Jan heeft enige jaren terug het 
werken in de horeca ingeruild voor een gepensioneerd leven en Constance heeft in de laatste jaren 
voor een farmacie bedrijf gewerkt en evenementen mogen organiseren , voornamelijk seminars voor 
artsen etc. Net voor de verhuizing naar Cadzand mag Constance zich ook tot het rijk der  
gepensioneerden rekenen en kunnen ze samen genieten van wat onze omgeving allemaal te bieden 
heeft. Pien is de 10 jarige dwerg Schnauzer, die tijdens wandelingen altijd van de partij is. Grappige  
anekdote is, dat Pien het liefst zijn Siësta houdt in een mand op de achterbank van de auto en daar 
dus een halve middag in rond brengt. 
De aanleiding voor de zoektocht naar een huis in Cadzand is gelegen in het feit dat beiden op zoek 
gingen naar gezonde lucht. In omgeving van Etten Leur kreeg Dik Jan last van zijn luchtwegen en 
dan is een overstap richting kust snel gemaakt. Gezonde lucht, zee nabij en een gastronomische en 
culinaire omgeving speelden een rol in het uitzoeken van waar er gezocht zou worden, Cadzand 
Dorp dus. Ja, als je graag van verse vis houdt, wil genieten van een gevarieerd aanbod in  
restaurants, een mooi strand en dus zee nabij met een divers achterland dan is het toch niet  
zo moeilijk om hier de zoektocht te eindigen.  
Een hobby heeft Dik Jan ooit werk opgeleverd. Hij speelt 
graag Short Golf en werd gevraagd te oberen in de bar van 
een Golfclub. Verder leest hij graag en wandelt met  
Constance en Pien in onze omgeving. Constance houdt  
puzzelen, van lekker eten maken, heeft nog eens haar  
oude hobby ‘breien’ van stal gehaald en vindt het fijn om 
gasten en familie te ontvangen. Vanuit de tuin spot  
Constance prachtige vogels en legt die met de camera 
vast, een ornitholoog in spé dus. Verder bezoeken ze  
graag exposities , waaronder de tentoonstelling in de Maria 
kerk en kijken ze beiden uit naar de eerste concertjes en 
andere cultuur uitingen. Zowel Dik Jan als Constance  
houden ervan om mensen te leren kennen en ja dat lukt al 
aardig. 
Tot slot nog een grappige anekdote: Voor zowel Dik Jan 
als ook voor Constance geldt dat ze bezig zijn met het 
tweede huwelijk, maar dan wel met hetzelfde huwelijk. 
Er was even een ‘blessuretijd van 11 jaar’ en erna zijn  
we weer vrolijk bij elkaar gekomen en verder gegaan’. 



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
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Dorpsraad Cadzand heeft drie mail adressen: 
* Algemene zaken: info@dorpsraadcadzand.nl 
* Voor kopij Kezantenaortje: redactie@dorpsraadcadzand.nl  
* Voor financiële zaken: financieel@dorpsraadcadzand.nl 

PPaass  oopp,,  hhoonnddeennppooeepp  !!!!!!  
Beste mensen in Cadzand, 

Tot ergernis van de meesten onder ons, zien wij helaas tot onze grote 
schrik, dat onze lieve viervoeters soms een baasje hebben, die het er 
niet zo nauw mee neemt en al wandelend de hond zijn gang laat gaan.  
Soms zittend op een bankje zelfs en met de blik strak op de ‘smartphone’ 
gericht wordt er dan zo’n grote bruine hoop geproduceerd en  
neergelegd. Nog los gezien van dat zo iets gewoon ‘asociaal’ is, heeft de 
gemeente toch op verschillende plaatsen voorzien dat men gratis gebruik 
mag maken van speciale zakjes voor de ‘hondendrollen’. Ook aan  
prullenbakken ontbreekt het in ons mooi Cadzand niet.  

Ik wil u de vondst tijdens een van mijn wandelingen niet onthouden.  
Geliefkoosde plekken zijn dan het speelpleintje notabene in de buurt van 
Prins Willem Alexanderstraat, grasveldje aan de Retranchementsweg, 
de Koolseweg, Erasmusweg.  

Willen wij voortaan toch ook meewerken aan het ‘proper’ houden van 
ons dorp en dorpsgenoten niet in hondenpoep laten trappen? Kleine 
moeite toch? Overigens zijn alle foto’s op de poedel na echt van ons 
dorp, “helaas” zou ik moeten zeggen!!! 
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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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Beste mensen uit Cadzand en omgeving, 

We zijn aangekomen aan het eind van het seizoen. Het is sportief gezien een zeer geslaagd seizoen 
geweest voor ons. Er is in jaren niet zoveel gesport tijdens de zomerperiode dan de afgelopen  
zomer. Dit is een opsteker na alle lock-down perikelen. Het zorgt voor wat vlees op het bot.  
Kleine interne investeringen kunnen weer gedaan worden. Grote investeringen voor wat  
betreft de infrastructuur in en om de Sporthal zullen worden gedaan door de gemeente.  
Zo is het project voor wat betreft de ombouw van het dak en de zonnepanelen  
volledig af. Het ziet er prachtig uit. 
Voor omliggende hotels en vakantieparken zouden we ons graag profileren als de ultieme  
sportaangelegenheid in de streek aangezien sinds de Corona steeds meer mensen lijken  
te gaan sporten. Van voetbal in de hal tot badminton, tennis, enz. Bij ons is het niet  
alleen mogelijk om binnen te sporten maar we kunnen ook groepen ontvangen die  
bijvoorbeeld een sportkamp combineren met overnachting op een park of  
in een hotel. Ook een verjaardag kan gevierd worden door bijvoorbeeld  
een kindermiddag te boeken waarbij we de Sporthal kunnen  
aanbieden om Apenkooi te spelen of voetballen in de hal.  
Er zijn op dit moment ook gesprekken gaande om Padelbanen te bouwen.  
Halverwege september wordt hierover besloten in de Gemeenteraad.  
Hier wordt het investeringsfonds voor aangesproken. Fingers Crossend. 
Tot zover het laatste nieuws vanuit de Sporthal, u bent welkom op terras en om te sporten!   

Tot gauw in de Sporthal, graag 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 wedstrijden 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 weken en starten dan eind juli/begin  
augustus weer met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.  
Trainer Peter Koster heeft zijn contract verlengd met 1 seizoen en blijft ook volgend 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 

NNiieeuuwwss  uuiitt  ddee  ssppoorrtthhaall  

VVooeettbbaalllleenn  CCaaddzzaanndd  



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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KK..NN..RR..MM..    CCaaddzzaanndd  
Een opmerkelijk bezoek  
Als lid van het lokale bestuur van de KNRM kreeg ik enige tijd geleden een brief van een Engelse 
dame onder ogen. Zij vroeg of het mogelijk was om met enkele familieleden het reddingstation te 
bezoeken en met de reddingboot naar en bepaalde plaats te varen. Het verhaal achter dit verzoek 
vond eenieder die er van hoorde interessant en ik wil u dat dan ook niet onthouden.  
Een stukje achtergrond: 
Tijdens de 1e wereldoorlog 1914-1918 was 
Nederland neutraal. Geen van de strijdende 
partijen mocht vanuit Nederland bevoordeeld 
of benadeeld worden. Omdat een deel van 
de frontlinies in België̈ dichtbij de Nederland-
se grens lagen, was het niet te vermijden dat 
we hier in de grensstreek er toch mee gecon-
fronteerd werden. Alleen al het feit dat er ca  
3 miljoen mensen uit België̈ naar Nederland 
vluchtten en gedurende de oorlogsjaren  
(en deels daarna) in Nederland opgevangen 
werden spreekt boekdelen. De bevolking van 
Cadzand verdubbelde in die tijd. Gevechten op de grond vonden niet in Nederland plaats maar in de 
lucht was dat anders. Tijdens luchtgevechten tussen Franse, Engelse en Duitse vliegtuigen verzeilde 
men regelmatig boven Nederlands grondgebied. Formeel zouden ze door het Nederlands  
luchtafweergeschut verjaagd moeten worden, maar ja die luchtafweer was schamel en voor alle  
partijen werd het risico daarvan nogal laag ingeschat. Het gevolg hiervan was dat het luchtruim  
boven Zeeuws-Vlaanderen, aangrenzende kustwateren en de Westerschelde ook - tegen de  
neutraliteitsregels in – werd gebruikt als “veilige” aanvliegroute voor verkenning- en bombardements-
missies boven de frontlinies. Ook als vluchtroute na dergelijke missies was Nederland populair.  
Honderden vliegtuigen moesten in de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen en Noord Brabant een 
noodlanding maken of stortten neer. Niet zo gek want naast beschadigingen door vijandig vuur wa-
ren de motoren van die vliegende kratten ook nogal onbetrouwbaar. De vliegers werden na een  

landing geïnterneerd en bleven in Nederland  
gevangen tot het einde van de oorlog. Van veel 
van die toestellen waren onderdelen (vleugels, 
motoren etc.) onbeschadigd en weer herbruikbaar. 
Vanuit een groot deel van Zeeuws-Vlaanderen 
werden de beschadigde toestellen vervoerd naar 
het industrieterreintje van Cadzand (bij de molen), 
daar gedemonteerd en de bruikbare delen  
vervolgens naar Soesterberg vervoerd. Omdat het 
er zo veel waren kreeg die activiteit de naam “De 
fabriek van Cadzand”. Dit materiaal werd door de  
Nederlandse overheid geselecteerd en na de  



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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oorlog voor een zacht prijsje van het desbetreffende land 
gekocht. Aan het begin van de oorlog (1914) bestond de 
voorloper van de Nederlandse Luchtmacht uit 11 verouderde 
verkennings- en lesvliegtuigen. In 1918 waren er  
69 luchtwaardige gevechtstoestellen bij gekomen. Op die 

manier bouwde de Nederlandse overheid voor “een appel en een ei” een militaire luchtvloot op van 
redelijke kwaliteit.  Terug naar de brief: 
De grootvader van de briefschrijfster was een Engelse oorlogsvlieger. Hij was luitenant vlieger bij het 
211e squadron van de Engelse Luchtmacht. Tijdens een missie op 16 augustus 1918 was zijn  
vliegtuig type De Havilland DH-9 gedwongen op zee te landen in de Wielingen, het gebied voor de 
kust van Cadzand. Dit gebied was bezaaid met zeemijnen. Deze mijnen waren door Nederland  
gelegd om het gebruik van de zeestraat naar Antwerpen door de strijdende partijen te controleren. 
Sluiswachter Cees van den Heuvel is getuige van deze noodlanding. Als schipper van de  
reddingboot roept hij geneeskundige hulp in, ronselt een bemanning voor de roeivlet en vaart uit. 
Een (militaire) ambulance werd uit Oostburg opgeroepen. Van den Heuvel stuurt de “Cadzand”, een 
7.50m lange teakhouten vlet met zeil en roeispanen dwars door het mijnenveld naar het zinkende 
vliegtuig. De Amerikaanse vlieger R.M.Wynne-Eyton wordt aan boord van een Nederlands  
kustbewakingsvaartuig afgeleverd. De Engelse vlieger Th.B.Dodwell, die tijdens deze actie de rol 
van waarnemer had, was zwaar gewond door Duits luchtdoelgeschut. Een deel van zijn linker arm 
was er af geschoten en hij was niet in staat zelf naar de reddingboot te zwemmen. Schipper van den 
Heuvel zwom naar hem toe en bracht hem aan boord waarna men – door het mijnenveld – naar de 
kant roeide. Daar werd de vlieger met de ambulance naar het St Anthonius ziekenhuis gebracht 
waar hij werd behandeld. Zijn arm was zodanig beschadigd dat deze niet te redden was en  
geamputeerd moest worden. Toen drie maanden later de oorlog beëindigd was, is hij weer  
huiswaarts gekeerd. De schipper en bemanningsleden van de reddingboot kregen na de oorlog uit 
naam van koning George de “Silver Medal for Gallantry in Saving Life at Sea”. Het bemannen van 
KNRM reddingboten gaat ook vandaag nog vaak over van vader op zoon / dochter. Schipper van de 
Heuvel had alleen een dochter. Zij ging niet zelf varen maar haar echtgenoot wel. Zo bleek na een 
beetje zoekwerk dat een van de nazaten van Van Den Heuvel nu bemanningslid is op de redding-
boot in Cadzand. (zoals ook zijn vader bemanningslid was.) Dat hij bij het bezoek van de Engelse 
nazaten van Lt. Dodwell ook nog een officiële foto met de opgespelde onderscheiding èn de echte 
onderscheiding van de 
schipper kon laten zien 
was een grote  
verrassing en maakte  
dit bezoek  
compleet.  

Alphons Navarro 
Bronnen: vele, onder andere: reddingrap-
port 16 augustus 1918, squadron 211 in 
world war 1, Nieuwe Zeeuwse Courant  

24 augustus 1918, Zierikzeesche  
Nieuwsbode 8 januari 1919, KNRM  

archieven, “de fabriek van Cadzand”) 
Foto’s:  
1908 bemanning,Familie Moss: 
de kleinkinderen van Lt Dodwell 
met in hun midden Bart Gorthmann, achter kleinzoon van Cees van den Heuvel met diens foto en onderscheidingen. Noodlanding bij 
Cadzand: 2 juni 1915. Een Engelse BE-2C maakte een noodlanding in de duinen van Cadzand. Vlnr.: P. Faas, een marinier en L. Becu 



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

< 28 >



< 29 >

BBeeddrriijjff  iinn  ddee  kkiijjkkeerr::  SSttaarrtt  FFrriiss  
Beste Dorpsgenoten, 

Sinds April 2021 dit jaar ben ik begonnen in het 
oude dorpscafé van Cadzand. Velen van jullie heb 
ik al hartelijk mogen ontvangen voor een lekker 
bakje koffie met een leuk praatje over Cadzand. De 
historiek van Cadzand en de cultuur die hier tot 
stand gekomen is, kun je bij ons op een frisse ma-

nier ervaren. De verhalen 
waar jullie Kèzantenaeren 
vol van zitten, zijn mooi 
om te horen. Het pand 
hoort bij Cadzand en 
maakt ondertussen deel 
uit van een stuk ‘nostalgie’ 
waar menigeen naar ver-
langt en zich thuis voelt. 
Wij willen niets liever dan  
tradities voortzetten en heten jullie welkom voor te houden feestjes 
of zo maar om te proosten of een biertje te drinken. Zelf kom in uit 
Breskens, dus sommigen ken ik wel al maar een aantal zijn nog 
nieuwe gezichten voor mij. Vanuit mijn ervaringen aan de ‘Groese 
kust’, Maastricht, Amsterdam, maar ook internationaal zoals de 
Dominicaanse Republiek en Oostenrijk ben ik in het ‘hotelleven’ 
terechtgekomen. Dit is dan ook mijn eerste uitdaging als jonge 
ondernemer voor Cadzand en omgeving.  
‘Fris’ is een beetje een weerspiegeling van wat de naam ook zegt. 
We zijn op een vernieuwende manier bezig met lokale producten, 
deze verwerken we in verfrissende gerechten en dranken.  
De ambachtelijke keuken waar Joline Heijnen en Tjeu van Beers  
in de keuken staan, maakt gebruik van verse vis, groenten en 
vlees. Samen met Marcin Beaufort stellen we de kaart samen. 

Na een half jaartje open te zijn, is ons streven om uiteindelijk weer een volledig dorpshotel / 
café te mogen worden. Zo is het eerste seizoen super verlopen en weten we een beetje 
beter waar wel en waar geen behoefte aan is. Mochten jullie vanuit het dorp nog leuke  
inbreng hebben of ideeën willen delen, staan we daar natuurlijk voor open. Jullie zijn alle-
maal welkom bij Fris,  
elke dag van 8.00-24.00 uur en  
hopelijk binnenkort nog iets later.  

Je kunt bij ons voor ontbijt, lunch,  
's avonds voor tapashapjes en altijd 
een biertje, wijntje of eenvoudig  
zelfgemaakte frisdranken. 

Frisse Groet, 
Joris Dees 
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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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Wist je dat we in West-Zeeuws-Vlaanderen heel veel mooie producten uit zee en op onze akkers 
hebben? Marcin Beaufort weet dat als geen ander, want hij kookt maar al te graag met lokale  
producten. Hij gaat ons de komende tijd daar meer over vertellen! 

Op 15 juli gaf hij samen met wethouder Poissonnier van gemeente Sluis het startsein voor zijn  
project Foodregio WZVL. Marcin wil West-Zeeuws-Vlaanderen als foodregio op de kaart zetten.  
“Mijn trots voor de streek en de culinaire cultuur maken dat ik enorm betrokken ben bij wat er hier 
gebeurt. Al mijn hele carrière werk ik in topkeukens in binnen- en buitenland. In de betere restaurants 
is het al langer gebruikelijk en eigenlijk heel normaal om lokaal op zoek te gaan naar de betere  
ingrediënten en producenten uit de streek. Als (sous)chef besteedde ik altijd wekelijks enkele uren 
aan deze bezoeken. Zo haalde ik bijvoorbeeld kaas, boter, lam, eieren, slakken, kruiden of  
bio groenten in de streek, plukte ik zelf bramen, bessen, vlierbloesem, duindoorn, eetbare bloemen, 
of ging ik met een herboriste op pad om meer te leren. Een tijdrovend werk, maar enorm leerzaam. 
Ik wilde graag dat dit makkelijker zou moeten kunnen en ook toegankelijker zou moeten zijn. Zo is bij 
mij langzaam het idee geboren om hier meer mee te doen  
en heb ik het plan voor Foodregio WZVL bedacht.” 

We willen steeds vaker weten waar onze 
producten vandaan komen. Hoe wordt 
het geteeld? En op welke manier gebruik 
je deze producten? Marcin gaat een 
hoop van die vragen beantwoorden. Dat 
doet hij door het organiseren van leuke 
activiteiten. Denk aan culinaire rondlei-
dingen, wandelingen en fietstochten, 
culinaire workshops en diners met lokale 
producten en door de horeca te helpen 
ook menu’s met lokale producten aan jou 
te presenteren als je uit eten gaat.  
Lekker lokaal, daar houden wij van. 

Met culinaire groeten 
Marcin Beaufort 

Marcin Culi advies  
Prinsestraat 11 
4506AG Cadzand 
www.marcinbeaufort.nl 
info@marcinbeaufort.nl 
0031 652302188 

BBeeddrriijjff  iinn  ddee  kkiijjkkeerr::  MMaarrcciinn  CCuullii  AAddvviieess  



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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Begin dit jaar heeft IInnggee  ddee  JJoonnggee  besloten dat na 14,5 jaar het mooi was geweest
om lid te zijn van de DR. Inge was niet alleen een lid van de DR maar ook de drijvende kracht  
achter ’t Kezantenoartje. 
Heel wat jaren heeft zij ’t  Kezantenoartje samengesteld. De kopij verzameld, mensen benaderd voor 
een stukje en adverteerders gezocht. Ieder kwartaal weer opnieuw. In de loop der jaren heeft zij op 
die manier heel wat bladzijden gevuld voor onze dorpskrant. We kunnen niet anders stellen dat zij in 
feite miss-Kezantenoartje was (en is). Daarnaast was zij ook een stille kracht op de achtergrond bij 
evenementen. Zij regelde vaak de boodschappen bij de supermarkt voor de diverse activiteiten, zij 
hielp mee en op de Kezantse (goede schrijfwijze??) Kermis stond zij graag achter de bar. 
Beste Inge bedankt voor al je inzet gedurende de 14,5 jaar. Je mag dan wel vertrokken zijn bij de 
Dorpsraad maar we hopen je nog vaak terug te zien op de verschillende activiteiten in het dorp.  
 Vast tot ziens in ons mooie dorp en nogmaals bedankt voor je super inzet van ons allen: 

LLuuddoo,,  CCoonnssttaanntt,,  MMaaaattjjee,,  MMaarriiaannnnee,,  MMaarriiee--JJoosséé,,    JJaann,,  MMaaaaiikkee,,  WWiiggggeerrtt  ,,  MMaarrjjoolleeiinn  eenn  JJooss  

GGeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  CCaaddzzaanndd    Bron: Cadzand Toersiteninformatie reisgids

Etymologie: 
Rond het jaar 1000 ontstond in het noordoosten van het Graafschap Vlaanderen een zandplaat, 
genaamd 'ce sant/ Cesant' (dé Zandplaat). 'Cesant', 'Caesant', 'Casant' en 'Cassant' zijn de oudste 
benamingen, die vanaf de 11e eeuw tot ver in de 16e eeuw gebruikt zijn in geschriften en op  
land- en zeekaarten. (bron: vroegmiddeleeuws woordenboek 1200-1300). In die tijd was de  
schrijfwijze afhankelijk van het dialect, de klank en de interpretatie van de schrijver. Vanaf de  
13e eeuw werd vaak een hypercorrecte ‘t/d’ toegevoegd (Catsant, Caedsant, Cadsant, etc.). In het 
algemeen werden letters ter vergemakkelijking van de uitspraak toegevoegd of weggelaten 
(Kerzant/Kezant). In de 19e eeuw werd ook ‘Kadzand’ geschreven. De ‘K’ vindt men terug in het 
gemeentewapen, dat tot 1970 gevoerd werd. De 
naam 'Cadesand / Cadesanda' (Germ. kado(n) - 
'kleine dijk' en sanda- 'zand') is een eenmalige  
Latijnse verbastering (ad auferendam decimam de 
Wulpa et de Cadesand, 1111-1115) in het goederen-
register van de St. Baafsabdij te Gent. 'Cadesand' 
komt verder niet voor in geschriften en op kaarten. 

Historie van Cadzand 
Vanaf het begin van de 8e eeuw vindt men in de  
archieven de eerste aanwijzingen van menselijke 
bewoning van de Vlaamse Kustvlakte.  
Schenkingen van gebieden in de kuststreek  



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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Zuidzandseweg 23 • 4506 HC Cadzand
Tel. (0117) 392106 • Fax (0117) 391991
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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aan de Gentse St Pieters abdij zijn opgetekend in het ‘Liber traditionum’ dat al van 941 dateert. Dit 
waren vooral moerassige weidegronden.Midden 11e eeuw is de drooggevallen zandplaat Casant 
aan de kust van het Graafschap Vlaanderen geschikt voor beweiding en akkerbouw. Als beloning 
voor hun diensten krijgt de adel van het Graafschap percelen te leen (leenstelsel). De eerste leen is 
het Roffoelkin op het midden van het eiland. Het wordt afgebakend door een aarden wal van 1 meter 
hoog. De versterkte hofstede Burggravensteen wordt er gebouwd. Ook de percelen rondom het  
Roffoelkin krijgen een aarden wal. Dat zijn nu de weggetjes die in dat poldergebied liggen. In 1101, 
1105, 1108, 1111 en 1112 razen stormvloeden over de kust van Vlaanderen. Ter bescherming tegen 
overstroming geeft het Graafschap Vlaanderen in 1112 opdracht tot de aanleg van dijken van 2,50 m 
hoog aan de rand van het eiland, de huidige Ringdijk Noord en Ringdijk Zuid, later uitgebreid met de 
Noorddijk aan de kust.Het bisdom Doornik geeft het dekenaat Aardenburg in 1096 de opdracht een 
parochie met kapel op Casant te stichten. De Sint-Baafsabdij te Gent krijgt het patronaatsrecht.  
Volgens afspraak met het Graafschap Vlaanderen krijgt de abdij een tiende van de oogst als  
kerkbelasting, het tiendrecht. Enkele edelen schenken eind 12e eeuw de gehele oogst, waarna het 
Graafschap de betreffende akkers in eigendom geeft aan de abdij. Begin 13e eeuw wordt de  
eenbeukige Mariakerk op het hoogste punt van het eiland gebouwd. Het dorp Cadzand ontstaat. In 
de 14e eeuw volgt een uitbreiding van de kerk met de Noordbeuk. Het eiland van Cadzand lag  
strategisch zeer gunstig: vanuit zee eenvoudig te bereiken, een strand zonder duinen en een  
uitgestrekt landbouwgebied. Het is voor vreemde legers een uitstekende uitvalsbasis voor aanvallen 
op het achterland met handelssteden als Sluis, Brugge, Aardenburg en Gent. Om hun soldij aan te 
vullen plunderen de soldaten bij elk bezoek het eiland. Op 30 mei 1213 wordt Damme door de  
Fransen geplunderd, waarna ze een zeeslag tegen de Engelsen in de Sincfal verliezen  
tussen Knokke en Cadzand. In 1295 is er een conflict tussen graaf Floris V van Holland en de 
Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre omtrent de heerschappij over Zeeland. De Hollanders  
verwoesten Sluis en Cadzand. Op 28 maart 1303 wordt onder leiding van Willem 's-Gravenzoon een 
plundertocht naar Walcheren gehouden. Willem III van Holland neemt wraak en trekt vanuit  
Arnemuiden op naar Terhofstede op het eiland van Cadzand. Brugge stuurt soldaten om Cadzand  
te verdedigen. De troepen van Willem vertrekken dezelfde dag nog.  
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WWeeeekk  tteeggeenn  eeeennzzaaaammhheeiidd  

Beste bewoners van Cadzand 

Binnenkort is het de landelijke Week tegen  
Eenzaamheid. Binnen de gemeente Sluis willen 
wij hier ook graag aandacht voor hebben.  
Ter informatie: onderstaande tekst komt  
volgende week in het ZVA en op  
Social Media.  

Week tegen Eenzaamheid 

Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid 
staat ontmoeting en verbinding centraal.  
De Week tegen Eenzaamheid 2021 is van  
30 september t/m 7 oktober.  

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band 
met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat  
gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid  
en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben  
op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Eenzaamheid is van alle leeftijden.  
Dat baart ons zorgen. Als we niets doen zullen er de komende jaren alleen maar  
meer mensen zich eenzaam voelen. 

Minder eenzaamheid onder burgers 
Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder 
in Nederland doorbreken. We geloven dat dit kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het 
bespreekbaar te maken. En vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen. Iedereen kan  
deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een  
activiteit. Samen maken we van de Week tegen Eenzaamheid een succes! Voorbeelden van activi-
teiten in het land: rollatorwandeltocht, sport- en spelmiddag, bijeenkomst “maak kennis met een buur 
uit een andere cultuur”, inloop, ontmoeten, kom op de soep, vlinderwandeling, huiskamer, themabij-
eenkomst “Zingeving en meedoen”. Heeft u een idee of activiteit die goed aan zou kunnen sluiten bij 
de Week tegen Eenzaamheid? Laat het dan weten aan het cluster Leefbaarheid en  
Burgerparticipatie van de Gemeente Sluis –lb@gemeentesluis.nl.  
Wij maken een overzicht van de activiteiten en kunnen meedenken in de uitvoering.  
Met vriendelijke groet, namens de Sociaal Makelaars en Opbouwwerkers, Ester Verweij 

Senior medewerker Burgerparticipatie Gemeente Sluis 
0117 – 457 074  |  06-10933454  Werkdagen: maandag t/m donderdag 



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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NNiieeuuwwss  vvaann  ddee  KKuussttsscchhooooll  

Wanneer we er voor staan lijken zes weken zomervakantie heel lang, maar 
ineens is het dan september en zitten de eerste schooldagen er al weer op.  
Het was fijn om iedereen op maandag 6 september weer te zien en daarom 
maakten we er met elkaar een heel klein feestje van op het plein. Nu het  
nieuwe schooljaar gestart is en er geen wijzigingen zijn binnen onze  
protocollen, mogen er gelukkig ook weer externen in de school. Ouders mogen 
weer de school in, er kunnen weer gastlessen gegeven worden, de kinderen 
mogen weer met elkaar buiten spelen op het plein. Kortom; we kunnen weer 
samen met elkaar het beste onderwijs voor onze school verzorgen. Daar zijn we met elkaar  
heel blij mee! 
In de vakantie hebben we echter ook niet stilgezeten. Natuurlijk zijn er voorbereidingen geweest 
voor het nieuwe schooljaar, maar dat was niet alles. Onze collega Tiffany vertelt jullie wat er in de 
zomervakantie nog meer is gebeurd! Yes! Gelukkig konden we dit schooljaar weer van start met de 
zomerweek. De tweede vakantieweek stond op De Kustschool in het teken van de zomerweek met 
als thema "Zomer".  Om de kinderen warm te maken voor het thema vertrokken we  
maandagochtend naar camping ‘De Hoogte’ in Cadzand waar we hartelijk verwelkomd werden door 
Simone de Winter. Zij vertelde ons over het reilen en zeilen op een camping en we mochten ter 
afsluiting ook nog even in de speeltuin spelen. Terug op school maakten we een mindmap over de 
camping. Dinsdags waren de kinderen gewapend met touwen en oude lakens om zelf tenten te 
bouwen op het schoolplein. Wat hebben ze allemaal hun best gedaan en wat een mooie creaties 
hebben we gezien! Na het harde werken mochten de kinderen spelen en eten en drinken  
in de tenten.  
In de middag stond een picknick in de speeltuin op de planning, waar er naast eten en drinken ook 
ruimte was om te spelen natuurlijk. Om het campinggevoel compleet te maken roosterden we bij 
terugkomst op school marshmallows bij ons eigen kampvuur. Woensdag startten de kinderen met 
het maken van een plattegrond voor een eigen bedachte camping. Ook stond deze dag het  
springkussen op het schoolplein en speelden we waterspelletjes. Juffen en ouders werden hierbij 
niet gespaard. De voorlaatste dag zijn we een dagje naar Bambini geweest. Lekker spelen  
en lekkere frietjes eten, meer hadden we niet nodig.  

Helaas was vrijdag alweer de laatste dag van de  
zomerweek. Deze sloten we af met een voorstelling  
van Tijl Damen. Tot slot maakten we een fotocollage 
zodat alle kinderen met een tastbare herinnering  
naar huis konden. 

Lieve kinderen, lieve papa's en mama's, bedankt, het 
was een top week met jullie. 

Tot de volgende keer! Team Kustschool 
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