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Voorwoord
Voor een vrolijk, fleurig en ecologisch Cadzands jaar.
De dorpsraad schenkt een bijen- en hommel bloemenzaad mengsel aan via het
kezantenaortje, aangeboden door minicamping de Beerostie.
Zoals de meesten wel weten gaat het niet geweldig met de wilde en gedomesticeerde bij
maar ook niet met de hommels.
Er zijn veel mensen die wespen en bijen als hetzelfde zien maar niets is minder waar.
Bijen en hommels zijn nodig voor de bestuiving van bloemen en planten. Zonder bijen en
hommels is er geen bestuiving en dus geen fruit en weinig groenten.
Wespen daarin tegen zijn predatoren en helpen bij het kort houden van andere vervelende insecten. Dus ook die hebben een belangrijk doel maar dan anders. Natuurlijk hebben
daar wel eens last van tijdens onze tuinfeesten of barbecue aan het eind van de zomer.
Dit bloemenzaad mengsel is een kleine bijdrage van ons allen om iets goeds te doen voor
onze mooie natuur. Er zit een hoeveelheid zaden in het zakje voor plusminus een vierkante meter maar het kan ook anders verdeeld worden natuurlijk. Het geeft een bloemenkleur met een goed gevoel.
De zaaitijd is vanaf maart tot september.
De bloemen hoogte varieert tussen 20 en 80cm
Het mengsel omvat een en meerjarige planten dus er is meerdere jaren plezier van.
Vanuit de Dorpsraad willen we een mooie vrolijke toekomst voor ons dorp en omgeving
vandaar dit gebaar naar de inwoners.
Voor iedereen die naast iets leuks voor de tuin of balkon en iets goeds voor de natuur wil
doen ook nog wil weten welke planten er onder andere in het mengsel zitten is er een lijst
voorhanden met plantennamen. Deze kan je opvragen bij minicamping de Beerostie te
bereiken onder nummer 0640727260 of kom gezellig langs op de Vierhonderdpolderdijk 2
bij Ludo.
Met een fleurige groet,
Dorpsraad Cadzand

Copy aanleveren vóór 1 juni 2021
redactie@dorpsraadcadzand.nl
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Paras Concepts, Design, Development
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 BV
Scheldestraat 4a
4506 KL Cadzand-Bad
T:
W:
E:
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+ 31 85 002 07 30
www.paras.nl
info@paras.nl

Nieuws uit startgroep en kdv
Beste mensen,
Weer waren we allemaal thuis…
Behalve noodopvang voor kinderen waarvan de ouders in een vitale sector werken, waren
alle kinderen thuis aan het werk. We hebben ons best gedaan om toch de kinderen te
voorzien van leuke en leerzame werkjes, zoals de nationale voorleesdagen waar het boek
“Coco kan het !” van Loes Riphagen centraal stond. Over een vogel die voor het eerst ging
leren vliegen. Juf Ilse heeft het verhaal voorgelezen, dat naar de kinderen werd doorgestuurd en de kinderen knutselden een prachtige Coco.
Ook hebben ze werkjes kunnen maken over boerderijdieren en kleuren en vormen.
Voor de vakantie gingen de basisscholen open. Er werd gewerkt in kleine groepen, met
een eigen ingang naar de klas en ouders die alleen voor het raam zwaaiden. Een beetje
wennen, maar vooral blije gezichten !
Na de vakantie gaan we starten met een gezamenlijk thema “Bloemen en planten”. Waar
we gaan leren over verschillende planten, de kleuren en geuren, bloemen zaaien en stekjes planten , een tuintje maken en welke gereedschappen heb je nodig om een tuin te maken en planten te verzorgen ?
We blijven elk nog in de eigen klas, maar we gaan hetzelfde leren.
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 !!
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Alle dagen open !

Wist u dat…...
. . . . ons departement aan de wieg van het reddingsstation in Cadzand-Bad heeft gestaan?
Het verhaal is als volgt:
In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 februari 1989 woedde er aan de Zeeuws-Vlaamse kust een
noordwesterstorm, waarbij de bark Columbus op het strand van Cadzand wed geworpen. De waterbouwkundig opzichter van het “Uitwateringswaterschap der sluis aan de Wielingen” P. Berrevoets en zijn zoon ondernamen een poging om het schip te bereiken met een bootje. Dit bleek in
eerste instantie onmogelijk. Pas bij de vijfde poging lukte het om een verbinding met het strand tot
stand te brengen.
Deze ramp met de Columbus is aanleiding geweest om in 1891 een eenvoudig houten reddingsboot en een lijnwerptoestel, geschonken door het departement Sluis-Aardenburg, te stationeren
aan de sluis bij de Wielingen. Het nutsdepartement Sluis-Aardenburg bestond toen al en was dus
nauw betrokken. De redders van de bemanning van het bootje, de heer Berrevoets, zijn zoon en de
heer J.C. van den Broecke, ontvingen op 24 maart 1889 van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een geschenk. Dit bestond uit een enveloppe met inhoud en een ingelijst getuigschrift ”als
bewijs van waardering voor den moed, het beleid en de volharding”. Deze woorden waren geschreven op een pentekening.
Piet Faas.

VV Cadzand
(We) mogen weer.
Zo langzaamaan krijgen we weer wat bewegingsvrijheid, het is niet veel ..maar toch. Tot 27 jaar
mag er vanaf nu weer in groepsverband getraind worden. Voorheen was dit nog tot 18 jaar en als
je ouder was alleen per2. Maar ja een teamsport en dan alleen met 2 trainen schiet niet echt op.
Er waren verenigingen in de buurt die dat perse wel deden maar qua motivatie was dit ook geen
10. Onze groep senioren is er toch echt wel blij mee dat ze weer samen kunnen trainen. De meeste senioren vallen binnen die leeftijd dus kunnen ze weer aan de bak. Alleen is de leeftijd wel
vreemd natuurlijk, vanaf 27 jaar ben je blijkbaar meer besmettelijk dan iemand die jonger is. Maar
goed, hier hebben we allemaal denk ik wel een duidelijke mening over en zijn er andere instanties
die hierover beslissen. De competitie is voor elke leeftijd komen te vervallen en de KNVB richt zich
nu op een regio cup voor alle teams en leeftijden. Dit is een competitie met teams uit de buurt die
dan zou moeten starten begin mei en door gaat tot eind juni. Maar ook hiervoor zijn we natuurlijk
afhankelijk met alle ontwikkelingen rondom het virus en de beslissingen van de regering.
Angelo Martlé, VV Cadzand
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Laatste keer oud papier
De laatste keer oud papier ophalen oude stijl.
Op 19 december 2019 was het zo ver. Er werd voor de laatste keer oud papier opgehaald zoals het
al bijna 40 jaar gedaan is. Vanaf nu moet het in een container en wordt het met een vuilniswagen
opgehaald. Dat gaat sneller, efficiënter en het gaat gelijk op transport, het hoeft niet meer ergens
bewaard te worden.
In 1983 zijn wij, Patrick Riemens en Erwin van Liere, gestart met het huis aan huis ophalen van oud
papier. Daarvoor werd het ook wel eens gedaan, maar de exacte datum van het starten weet ik
niet meer precies. We zouden elke week ophalen met onze fiets en fietskar. Het oud papier werd
in onze garage gezet of in de garage bij Patrick. Als er genoeg opgehaald was, bracht een van onze
ouders het naar Draaibrug, waar Gunst een oudpapier handel had. Wanneer we het wilden brengen, moesten we eerst bellen. Als Meneer Gunst opnam, dan was het altijd: tuuut, tuuut, Gunst.
Hoeindag, de Kerzandse boys, kunn’n me komm’n strekjes? Doe moa een uur of viere…. En als mevrouw Gunst opnam: Tuut, tuut, Mèèèèt Gunst spreekt uuu. Hoeindag, mee de Kerzandse boys,
kunn’n me komm’n strekjes? K goant un kji an de boas vroah’n, momentjeeee. Joa woar, om un
uur of viere, kan da? Zeker, hjin punt, me komm’n ‘t af. Dat zijn gesprekjes die je niet meer vergeet.
Vanaf het begin kwamen we elke week ophalen. Er werden stencils gedrukt en die bezorgd, zodat
iedereen het wist wanneer we kwamen. Als we eens verhinderd waren, bijvoorbeeld door vakantie
dan werden er briefjes rondgebracht met de data wanneer we niet ophaalden en de datum vanaf
wanneer weer wel. Ook waren er mensen (meestal ouderen), die het niet aan de weg (konden)
zetten, daar belden we aan en mochten het dan uit de bijkeuken of de garage halen, en altijd even
een praatje maken. We reden tot aan de Herenweg, ’t Meulenende tot aan Piet v/d Ameele, heel
Cadzand Dorp en in Bad tot aan Sincfal. Daar waren niet veel vaste bewoners, maar een aantal
winkels hadden altijd veel papier, zoals onverkochte kranten en Duitse tijdschriften. Na een paar
jaar kwamen we om de 2 weken.
Tot we ongeveer 17 jaar waren, reden Patrick en ik samen. Regelmatig werd het papier naar Draaibrug gebracht. De ene keer met de Land Rover, dan met de Ford Granada, een Rover 3500 en een
Citroën CX, zelfs het Datsuntje van Opa Riemens was af en toe de klos. Meestal ging er rond de
1300 kg mee op de (ongeremde) aanhanger, en hadden we weer wat geld voor leuke dingen. Vanwege andere bezigheden is Patrick er mee gestopt en heb ik het nog tot mijn 20 e volgehouden, de
laatste 1 1/2 jaar met de oranje Kever. Daarna heeft de voetbal het overgenomen, dus dat is ook
alweer bijna 30 jaar. De ophaalfrequentie veranderde naar 1x per maand. Al met al een lange tijd,
die nu voortgaat met containers en grote vrachtwagens. En dat is maar goed ook, papier is immers
geen afval maar een grondstof. Op de foto (staat op achterzijde), genomen op 19 december 2020,
zien we v.l.n.r. Erwin van Liere, Johnny van de Voorde, Peter Nieskens, Gerry de Smidt, Wilco de
Houck en Kees van Eck.
Hopelijk blijven de inwoners van Cadzand trouw het oud papier in de papierkliko doen.
Erwin van Liere
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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.
Tis alweer 2021 een nieuw jaar en eigenlijk is er niet veel veranderd ten opzichte van het vorig jaar.
We zitten nog steeds gebonden aan de Coronaregels en om 21.00 uur zitten we opgesloten achter
onze voordeur. Wel is er inmiddels een doelgroep gevaccineerd dus dat biedt perspectief voor de
toekomst. Laten we maar vooruit dromen van de tijd dat de terrassen weer toegankelijk zijn en we
allemaal gevaccineerd zijn. Ons meer vrij kunnen bewegen zonder al te veel met die regels bezig te
moeten zijn. Geloof me het komt weer…….
En wat er nog meer onveranderd meegaat naar dit jaar is onze politiek. Zoals jullie vernomen hebben blijft onze Mark met zijn VVD de grootste partij. In Gemeente Sluis zag ik dat we hier ook sterke voorkeur voor hadden. Mag ik dan concluderen dat hij het nog zo slecht niet heeft gedaan. Ben
wel benieuwd hoe die dan samen met Sigrid (D66) de lijnen gaat uitzetten. Waar gaan we de verschillen zien. In hoeverre gaan klimaataanpak en economie samen? Of is het toch gewoon met zn
allen de rekening betalen voor wat Corona ons gekost heeft. Zonder politieke achtergrond of voorkeur uit te spreken denk ik dat we hier de komende vier jaar toch mee bezig zullen zijn. Zoals ze dat
zo mooi zeggen werken aan het economische herstel. Dus Sigrid allemaal leuke ideeën over de
milieu aanpak maar dat komt toch echt wat lager op de prioriteitsladder hoor.
Ik kan jullie nu al verklappen dat we 2021 ruimte ervaren in onze portemonnee maar dat we vanaf
2022 weinig reserves kunnen opbouwen. Houdt daar maar rekening mee. En ach het belangrijkste
is toch dat onze bedrijven die echt geraakt zijn door de crisis weer hun bedrijvigheid op gang weten
te trekken. Ik roep de lokale bevolking op de lokale bedrijven hierin te steunen daar waar het kan.
Wij als kazantenaorn zijn zowat de rijkste onroerend goed bezitters van Nederland dus kunnen we
met zn allen hier wel ons STEENTJE aan bij dragen lijkt me.
Tijdens de Coronatijd heb ik toch ook wel wat gewoontes meegenomen naar dit jaar en wil ik zeker
ook behouden naar de toekomst toe. Het thuiswerken is me wel bevallen dus denk ik dat ik zo 2
dagen in de week dit blijf doen. Heeft zo ook zijn voordelen hoor en is voor mij minder reistijd.
Daarnaast plan ik ook een wandeling van minstens een half uur per dag in om zo aan mijn vitamine
D te werken en beetje fit te blijven. Ook dit blijf ik zeker doen. En is het jullie ook opgevallen hoeveel mensen er inmiddels aan de wandel zijn. Tis nog nooit zo druk geweest in de polders.
Samengevat zeg ik dat Corona impact heeft gehad op onze samenleving maar dat we er ook positieve punten uit kunnen halen die we na het Corona tijdperk zullen behouden. Het verlangen naar
wat weer mogelijk is groeit en gaan we juist meer waarderen. Ook al zijn het soms relatief kleine
dingen die er toe doen, als je het jezelf bewust maakt ga je er nog meer van genieten. En zijn de
dingen nu onveranderd gebleven of beleven we ze nu toch anders! Ik ervaar dit in ieder geval wel
zo.
Tijdens een van mijn wandelingen triggerde mij een spreuk waar ik al vele malen langs ben gelopen
maar er nu meer een betekenis aan gaf. De spreuk is te vinden bij de vredesvlam nabij de kerk en
zegt ons het volgende:

“Als we alleen dromen, blijft het bij een droom
Als we samen dromen, wordt het werkelijkheid”
Dus zeg ik, laten we dan maar samen dromen over de dingen die weer mogelijk zijn en ons gelukkig
maken!
Columngroet TdB
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De Raadfoto
Beste mensen,
Op onze zevende raadfoto kregen we 3 inzendingen binnen.
Het antwoord was de locatie, bij de jachthaven op het duin
achter de Residence de Wielingen.
De trekking is gedaan en de kadobon gaat naar familie Bastoen. Onze nieuwe raadfoto staat hieronder.
Mail uw antwoord naar info@dorpsraadcadzand.nl. Graag
voor 15 mei. Wij gaan uit de goede antwoorden, een winnaar
trekken. Deze ontvangt een leuk prijsje. Succes met zoeken,
de dorpsraad
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

< 13 >

< 14 >

Bedrijf in de kijker
Als geboren en getogen Kerzantenaor ben ik blij dat ik in het Kezanteaortje mijn bedrijf in de kijker
mag zetten.
Mijn bedrijf is Strandpaviljoen Caricole. Het is al 65 jaar in onze familie en ik ben, als derde generatie van Liere, sinds 2002 de trotse eigenaar.
Mijn opa en oma van Liere begonnen in 1956 met Caricole. Een klein hokje van 60 m2 op het
strand. Het jaar daarop mocht er maar half zo groot terug gebouwd worden, het was te groot.
30m2, dat is nu ondenkbaar. In vergelijking: we zijn nu 1000m2 groot.
De naam Caricole komt van het Franse Caracole, dat vrij vertaald kreukel betekent. Opa wilde niet
zijn hele leven Van Liere Kreukel genoemd worden, vernederlandste het Franse woord en zo werd
het Caricole.
In 1978 namen mijn ouders Herman en Jenny het bedrijf over. Pa bouwde eigenhandig een nieuw
paviljoen dat tot 1988 elk jaar moest worden opgebouwd en afgebroken. In dat jaar werd het
strand opgehoogd en mocht het paviljoen permanent op het strand blijven staan. Nu konden we
ook in herfst en winter de gasten voorzien van drank en spijs. Soms was het ook best spannend: als
er springtij in combinatie met westerstorm aan kwam. Dan moesten er bergen zand voor de deur
om alles te beschermen.
Na de Hoge Hotelschool in Maastricht en wat omzwervingen in Oostenrijk en Zwitserland nam ik in
2002 het bedrijf over. Caricole was inmiddels uitgegroeid van “strandtent” tot strand restaurant,
waar je kon lunchen met een tosti en uitsmijter maar ook lekker kon dineren met biefstuk, zeetong en mosselen. Voor de strandgasten was er een frituur met take away en verhuur van windschermen en strandstoelen.
Eigenlijk is er door de jaren heen wat dat betreft niet zo veel veranderd, al is de kaart gemoderniseerd en zijn de houten strandstoelen vervangen door lichtgewicht ligbedden.
Ook zijn we tegenwoordig van alle gemakken voorzien.. Als je bedenkt dat opa met kratten water
over de duinen sjouwde omdat er geen stromend water was, hij een generator nodig had voor
stroom; en gas uit grote pullen kwam, dan hebben we het nu prachtig voor elkaar!
Dat hebben we dan ook goed aangepakt nadat ik begin 2015 van het Waterschap te horen kreeg
dat ik met Caricole moest verhuizen. 20 meter vooruit, richting de zee. Een verouderd pand verplaatsen was geen optie, dus werd het nieuwbouw. We hebben meteen een plan gemaakt en na 2
jaar ontwikkelen werd in mei 2017 het nieuwe pand geopend.
In de het grote maar gezellig restaurant hebben we nu plek voor 120 gasten. Op het terras kunnen
er ongeveer 180 gasten zitten. Dat is best flink en daardoor werken we dan ook met een groot
team van 20 man een heel jaar rond, tot 40 man in de zomer.
Ons hechte team heeft veel plezier met elkaar. Dat is belangrijk. Dat merken we ook nu in de Coronatijd. We spelen tussendoor nu vaak spelletjes en sjoelen op de 4,5 meter lange sjoelbak die mijn
vader heeft gemaakt. Daarnaast zijn we druk bezig met het klaarmaken van onze private label producten.
Lees verder op volgende pagina
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Voor een sfeervol hapje en drankje aan zee...
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Bedrijf in de kijker
Zo hebben we als eigen merk: Kerzantse Dodde kruidenbitter, Caricole bier en Haai gin.
Het is leuk om nieuwe dingen te verzinnen en aan te bieden aan de gasten.
En de gast kan een stukje Cadzands souvenir mee terug naar huis nemen om thuis na te genieten.
Genieten is al 65 jaar ons thema. De gasten in de watten leggen met lekker eten en drinken en
gezelligheid, dat staat bij ons voorop.
Om die 65 jaar genieten te vieren hebben we op de ijskaart een jubileumcoupe gezet.
Coupe “oma van Liere”. Een eerbetoon aan oma, met een knipoog naar de heerlijk cake en appeltaart die ze bakte.
Nu maar hopen dat we gauw open mogen in deze gekke Coronatijd en dat we de gasten weer mogen ontvangen voor een huisgemaakte vissoep, asperges, vispannetje, spareribs of een mooi
broodje hamburger.
Dat is het mooie aan een paviljoen: de relaxte sfeer, de seizoenen, nooit een dag hetzelfde, het
serveren van mooie streek producten en dat met het prachtige uitzicht op zee.
Het team en ik staan te trappelen weer aan de slag te mogen. Op naar het volgende lustrum.
Ik ben trots op mijn bedrijf en dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen en geniet elke dag op
et strand van Cadzand.
Mijn spreuk luidt dan ook: Genieten is de Kunst van Mensen die er de Tijd voor nemen.
Ingrid van Liere

< 17 >

opslag van vissersbootjes en reparatie

A. J. de Putter
www.marcinbeaufort.nl

0031 652302188

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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Centenarium Cadzand Bad

1966

Mijn moeder Sophie Albregts was een kleindochter van Stijn Albregts. Als kind werden wij elk jaar
meegenomen naar Cadzand-bad: de familie-bedevaartsplaats.
door Hanneke Kloppenburg 27 april 2007
Wij brachten er vele vakanties door met de Pere (Pater Henri de Greeve van de Bond zonder
Naam) die een goede vriend van ons was. Hij heeft de geschiedenis van Cadzand-bad zo mooi verwoord dat ik die tekst uit liefde en respect voor hem de tekst integraal hieronder weergeef. door
Hanneke Kloppenburg
Uit 'De nieuwe Linie van juli 1966':
16 juli a.s. bestaat een badhuis in Zeeuws-Vlaanderen honderd jaar. Weinigen weten er van. Het is
nauwelijks een feit om herdacht, laat staan om gevierd te worden. Jaren geleden heb ik 't voor het
eerst gezien, ingebouwd in het duin. Het souterrain had de oorlog overleefd. De bovenverdieping
was verdwenen. Er was zo weinig opmerkelijks aan te zien, dat ik me nu nog afvraag, waarom het
zo'n indruk op mij maakte, dat ik, als ik het talent had om romans of novellen te schrijven, het scenario voor een film te scheppen, in Het Badhuis de stof zou vinden. Romantiek? Waarschijnlijk wel.
Ik geloof dat het de bouwheer is, die ik alleen uit vage verhalen ken, wiens persoonlijkheid een
geheel eigen gestalte aanneemt in de fantasie.
Wat nu Cadzand-bad heet was toen nog 'woest en ledig'. De zee lag met al haargrillige stemmingen
vlak achter het ruige duin; daar voor het akkerland en de weidegronden tot aan Sluis aan de horizon. Onder aan de dijk woonden, naar men mij vertelde enige schaapherders.
Al was het er geen barre eenzaamheid, het was er eenzaam. De bewoonde wereld eindigde bij wat
nu Cadzand-dorp heet. Als iemand in die tijd op het idee zou gekomen zijn, om daar tegen het duin
een badhuis te gaan bouwen, zouden de nuchtere Zeeuwen, dunkt mij, zich wel afgevraagd hebben
of ze met een zonderling te doen hadden. Ik weet daar uiteraard niets van. Was hij een zonderling?
Of had hij een profetische geest? En over hoeveel stugge, koppige energie zou hij koeten beschikken om daar zo'n opzet in steen, die de hemel weet van waar langs primitieve wegen moest aangevoerd worden, neer te zetten. Achteraf weten wij dat deze droom(?) twintig duizend gulden zou
kosten. Een bom geld voor deze tijd. Wat er van zij - deze stille, stugge, in zichzelf gekeerde, geharde dromer - een boereman uit Breskens, zette zijn taaie doorzettingsvermogen in beweging. Hij
heette Stijn Albregts. Ik weet niets van hem, behalve dat hij in Breskens een boerderij had en op
zekere dag verliefd werd op Sophia van de Water uit de nu nog bestaande boerderij 'Erasmus' van
Cadzand. De romanschrijver heeft hier vrij spel, want een badhuis in een verlaten land was een
waagstuk, een avontuur, een kracht vereisend, verwant aan het pezig geweld van de beroemde
Zeeuwse trekpaarden. Of waren er nog andere motieven in het spel? De tijd van de 'oecumene' lag
zelfs voor de meest vooruitziende geest, niet in het verschiet. Protestanten en roomsen verdroegen elkaar niet of maar heel moeilijk. Het was nog de tijd van de paapse afgoderijen, zodat deze
vreemde roomse eend in de protestantse bijt van die dagen het niet gemakkelijk had, zoals het
omgekeerde in andere streken ook waar was.
Lees verder op volgende pagina
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elke week
nieuwe
aanbiedingen!

Supermarkt
Cadzand

we hopen je snel in onze
winkel te mogen begroeten!

voor alle dagelijkse boodschappen, zoals:
• vers gebakken brood en broodjes
• verse groente en fruit
• vers vlees
• dagverse zuivelproducten
• overige kruidenierswaren

ook kunt je bij ons terecht voor:
• pre-paid kaarten voor mobiele telefoons
• bezorg- en maaltijdservice Eet smakelijk!
• slijterij Duinplein

Supermarkt Cadzand

Boulevard de Wielingen 38, 4506 JK Cadzand
Tel. (0117) 391440 E-mail: leenhouts@despar.info

7 dagen per week geopend

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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Centenarium Cadzand Bad
En hij was rooms van de oude stempel. Want toen zijn Badhuis als uit de grond geschoten tegen
het duin stond, liet hij het eerst inzegenen, een eenvoudige betekenisvolle intieme plechtigheid,
die nu in onbruik is geraakt, ondanks de inhoudrijke gebeden die de gebedenschat der Kerk daarvoor bedacht heeft. Een week later trouwden zij. Hij heeft daar gewoond van 1866 tot 1909. Sophie van de Water stierf in 1890, de verschrikkelijke winter, waarover mijn grootouders en alle
grootouders wisten te vertellen. Uit de weinige gegevens waarover ik beschik, doemt het beeld op
van een sterk en stoer geslacht dat je niet loslaat ook omdat er zoveel uit te leren valt, zoveel wat
nu vergeten en versleten schijnt, veronachtzaamd en geminacht als ouderwets - een opoffering die
velen van ons niet meer zouden kunnen opbrengen - kortom een echte levensstijl, ja stijl, die
kracht en levensinhoud tot uitdrukking brengt.
Men vindt zijn portret terug in de zondagse epistels van Paulus: 'Draagt elkanders lasten. Iedereen
zal z'n eigen last moeten dragen. Zorgt er voor dat gij met alle omzichtigheid uw levenswandel inricht, niet als onverstandigen maar als wijze mensen die de tijd benutten.'
Zijn eigen last heeft hij gedragen. Hij moet geloofd hebben in wat hij gedroomd heeft. Hij is zijn tijd
ver vooruit geweest, want Cadzand-bad is begonnen met het ver afgelegen badhuis van de stugge
dromer Albregts. Het is zeker geen romantiek alleen die mij over deze man doet schrijven. Als er
geen feest gevierd kan worden om iemand, wiens herinnering behalve bij zijn talrijk nageslachtwaaronder prof. Albregts van de Tilburgse Hogeschool - slechts bij zeer weinigen leeft, dan past
een woord van eerbiedige nagedachtenis, omdat hij op zijn manier geloofd heeft in een droom die
hem veel opoffering heeft gekost, waarvan hij hijzelf de verwerkelijking niet heeft mogen beleven,
maar waarvan nu, honderd jaar later, duizenden genieten in licht, zon en zee.
Hij heeft een dagboek nagelaten dat nu nog in het bezit is van de familie. Bij geruchte weet ik hoe
daarin te lezen staat dat er zomers twee badgasten kwamen - een kunstschilder uit Belgie en een
commissaris uit Dordrecht. Ook Conscience, beroemd om de Leeuw van Vlaanderen, staat genoteerd onder de badgasten.
Elke oudejaarsavond schreef hij een kort jaarverslag als een patriarch en bij de dood van zijn vrouw
noteerde hij in sobere woorden zijn diep verdriet. Kort geleden stond ik voor het badhuis. Voor
een ogenblik verdwenen hotels, bungalows, betonwegen, auto's. Over bleef 'n ruig land, een woest
duin, een grote, sterke, stugge, diep gelovige Zeeuw met 'n ringbaard. 'Luctor et emergo' dacht ik,
'Ik worstel en ik ontkom' Alleen dezulken zijn groot.
H. De Greeve pr.

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
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Uw vastgoedspecialist
aan de Zeeuws-Vlaamse kust

Heeft u plannen om
uw woning te verkopen?

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

< 22 >

De roerende pollepel
Pasta mie jonge klare
Benodigdheden:
1 medium gele ui
4 teentjes knoflook
120 gram zelf geraspte Parmezaanse kaas
3 eetlepels extra-vergine olijfolie
1 theelepel chili vlokken
60 ml jonge klare
200 ml verse slagroom
500 gram rigatoni
Basilicum voor de garnituur
Kaasraps, kookpan en braadpan
1 tube van 140 gr tomatenpasta dubbel geconcentreerd
Stappen:
•
Zet een grote pan met water op het vuur. Voor elke liter water in de pan moet er 5 gram
zout in worden opgelost.
•
Pel en snipper de ui.
•
Plet de knoflook met de zijkant van je mes hierdoor is het pellen een stuk makkelijker.
•
Rasp de Parmezaanse kaas en plaats het apart om later door de pasta te mengen.
•
Verhit de olijfolie in een grote dutch oven of braadpan. Fruit de ui in aan op medium vuur
samen met de knoflook voor ongeveer 5-7 minuten. Zorg ervoor dat de knoflook niet teveel
bruint want dat kan een bittere smaak in de saus veroorzaken.
•
Voeg de hele tube tomatenpasta toe samen met de chili vlokken. Roer het mengel goed
door en laat dit voor ongeveer 5 minuten bakken tot de tomatenpasta donkerder wordt.
Hiermee haal je meer smaak uit je tomatenpasta.
•
Blus de pan af met de jonge klare en schraap de bodem schoon met de spatel. Reduceer dit
zodat de alcohol verdampt uit de pan.
•
In een maatbeker combineer je 50 ml kookvocht van de pasta met de slagroom. Hiermee
verhoog je de temperatuur van de room zodat hij niet schift als je hem toevoegt in de hete
pan.
•
Voeg de room toe en roer het op laag vuur door het mengsel.
•
Gooi de rigatoni in het kokende water en kook de pasta 1 minuut minder dat wat er op de
verpakking staat.
•
Voordat je de pasta afgiet, schep je een maatbeker vol met het kookvocht van de pasta.
•
Voeg de rigatoni toe aan de saus en begin met mengen. Voeg de kaas toe tijdens het mengen. Hierdoor wordt het geheel wat droger. Dit verhelp je met het kookvocht. Voeg het
kookvocht toe totdat je een mooie glanzende pastasaus hebt die aan de pasta blijft plakken.
Proef op het laatste moment om te kijken of er zout, peper of kaas moet worden toegevoegd en of de pasta al dente is.
•
Serveer de pasta in een bord en breng het gerecht op smaak met extra olijfolie, kaas en basilicum.
Bedankt voor de nominatie Robin. Hopelijk gaan jullie het recept een keer maken en van genieten.
Eet smakelijk, Andries Siegersma
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Mariastraat 28
Cadzand-dorp
Info of afspraak :
0117-391712
06-55345402

Boulevard de Wielingen 32 4506 JJ Cadzand-Bad
Tel.: 0117-39 14 33
www.vanakker.com
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Mag ik me voorstellen...
Lekker Fris.
Met het beperken van het aantal contacten ben ik voor velen in Cadzand nog een onbekend gezicht. Ik zal me daarom even voorstellen. Mijn naam is Joris Dees. Ik ben opgegroeid in Breskens, heb de Hotel Management School gedaan in Maastricht en ben van
daaruit nationaal en internationaal aan het werk geweest. Naast mijn studie heb ik de
afgelopen jaren bij Strandpaviljoen PUUR gewerkt.
De pittoreske omgeving van West Zeeuws-Vlaanderen vond ik veel te leuk en bracht me
vanuit het bourgondische Maastricht terug naar onze mooie regio. Begin dit jaar ben ik in
Cadzand komen wonen aan de Mariastraat en na het behalen van mijn diploma aan de
Hotelschool ben ik óók met een nieuwe onderneming gestart. Fris. Brunchbar & Hotel
opent op 1 april 2021 de deuren aan de Mariastraat 22.
Hier kan je vanaf ‘s ochtends tot en met ‘s avonds bij me terecht voor een bakje koffie,
een biertje of een verfrissend drankje. Daarnaast kan je de lokale lekkernijen van zeeland
proeven in de ontbijt-, lunch-, brunch-, tapas- of high-tea gerechten op onze menukaart.
Corona of niet, bij Fris. kan je ook altijd terecht voor take-away.
Ik zou graag ook jullie leren kennen! Daarom heet ik jullie van harte welkom aan de Mariastraat 22, vanaf 1 april 2021 (uiteraard binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen). Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen bij Fris. voordat we open gaan? Dan kan
je me benaderen op onderstaande contactgegevens.
Contactgegevens:
Email: joris@friscadzand.com
Website: www.friscadzand.com
Telefoon: 0117 851 428
Facebook + Instagram: Fris. Brunchbar & Hotel
(@friscadzand)
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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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Mededeling

Stichting The Heart Pimpers Cadzand
‘Klussen met een hart’

BEREIKBAARHEID
Voor al uw klusjes is
Stichting The Heart Pimpers bereikbaar
op de volgende telefoonnummers:

Astrid:06-48265557
Romy:06-23313720
Yvonne:06-21821269
Graag bellen op maandag, woensdag of vrijdag tussen 15.00 en 19.00 uur,
wanneer wij aan het werk zijn bellen wij u zo snel mogelijk terug.
Het mailadres is: info@theheartpimpers.nl

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
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• 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

Sportief plezier voor iedereen
Het echte golfspel over kortere afstanden!

Voor zowel beginners, recreanten als ervaren golfers!
Nabij Ook
hoofdingang
Noordzee
Residence
Cadzand-Bad
leuk voor
bedrijfsen familie-uitjes
9 uitdagende holes!
9 uitdagende holes!

Lange Strinkweg 1
4506 JG Cadzand-Bad
0117-391234 / 06-34281034
Voor openingstijden & tarieven:
www.shortgolf-cadzandbad.nl
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Shortgolfcadzandbad

Foto speurtocht
Uitslag “Fotospeurtocht in en om Cadzand”
Nu er nog steeds weinig activiteiten georganiseerd kunnen en mogen worden, leek het ons als
dorpsraad een leuk idee om een speurtocht te organiseren voor alle inwoners.
En wat is er nu leuker dan het maken van een tocht door onze mooie omgeving, een doel te hebben
(te weten het oplossen van vragen) en daarbij ook nog eens kans te maken op een leuk prijsje? Tot
en met 14 maart jl. hebben we jullie daarom de gelegenheid gegeven om deel te nemen aan onze
fotospeurtocht en de door jullie ingevulde deelnameformulieren bij ons terug in te leveren.
Het formulier met daarop 18 afbeeldingen met daarbij horende vragen bracht onze deelnemers
langs een (fiets)route van zo’n 17 kilometer in en om Cadzand.
Nadat de ingeleverde deelnameformulieren nauwkeurig waren beoordeeld en alle juiste antwoorden per team waren geteld, kwam er één winnaar uit de bus. Geen loting dus maar een team dat
van de 18 vragen er 17 juist en volledig wist te beantwoorden:
team Prins Willem de 3e.
Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie prijs en hopelijk kunnen jullie er snel van genieten!
Graag willen we alle deelnemers bedanken, leuk dat jullie aan deze activiteit hebben meegedaan en
hopelijk hebben jullie allen een fijne tocht gehad!
De prijs is dus vergeven maar de fotospeurtocht blijft voorlopig beschikbaar op onze website
(www.dorpsraadcadzand.nl) en in de minibieb voor degenen die alsnog deze tocht willen maken.
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Verhuurbureau

De Blauwe
FRIS.
Zeedistel
Brunchbar & Hotel

Open vanaf 1 april 2021
voor ontbijt, lunch, brunch,
tapas, high-tea, take away
& natuurlijk overnachtingen!

Rudi en Mirjan de Lijser

Duindoornstraat 3
NL-4506 KH Cadzand-Bad
Tel.nr. 0031(0)117-391698
Verhuur van luxe bungalows,
info@blauwezeedistel.nl
woningen en appartementen
www.blauwezeedistel.nl

FRIS.
Brunchbar & Hotel

Open vanaf 1 april 2021
voor ontbijt, lunch, brunch,
tapas, high-tea, take away
& natuurlijk overnachtingen!

Mariastraat 22
4506 AE Cadzand
0117-851428
info@friscadzand.nl
www.friscadzand.nl

Mariastraat 22
4506 AE Cadzand
0117-851428
info@friscadzand.nl
www.friscadzand.nl
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De schrijvende kerzantenaor
Dag iedereen!
Wij, de familie Bastoen, wonen sinds mei 2019 in de Koolsweg 1C in Cadzand.
'Wij' dat zijn: John (46 jaar oud), Vera (43 jaar oud), Ben (11 jaar oud) en Emmett (7 jaar oud).
Zoals de meesten wel weten, zijn wij belgen. John is geboren en getogen sinds generaties in Knokke-Heist, ikzelf ben afkomstig uit Beerzel, een klein dorpje in de provincie Antwerpen.
Toen John en ik elkaar leerden kennen, was er eigenlijk geen discussie waar wij later gingen wonen: de kust! Dus verliet ik mijn leventje onder de kerktoren in het binnenland en verhuisden wij in
2008 naar Knokke-Heist.
We trouwden in Knokke-Heist in 2012 en onze kinderen werden er geboren en lopen er school.
We werken ook beiden in Vlaanderen.
John werkt als Deskundige Ecologie en Bodem bij de Provincie Oost-Vlaanderen (hij pendelt een
paar keer per week naar Gent met zijn speed-pedelec ;-).
Ik ben van opleiding arts: anesthesioloog en urgentie-arts. Ik werk op de spoedeisende hulp van AZ
Delta in Roeselare, Menen en Torhout, zowel in dag- als in nachtdiensten.
Dat maakt dat er bij ons wel bijna altijd iemand thuis is om voor onze huisdieren te zorgen: Mutsie
de kat en Trixie, een stokoud, grijzend maar gelukkig caviaatje.
In 2017 viel het ons op dat wij elk vrij moment of elke vrije dag, ons huis in Heist ontvluchtten op
zoek naar rust, ruimte en lucht. Wij woonden in het centrum van Heist met voortdurende beweging, mensen en geluid om ons heen. Elk vrij moment staken wij de grens naar Zeeland over.
Om te wandelen, fietsen,... maar vooral te genieten van rust en ruimte, licht en lucht.
Wat ik me herinner de eerste keren dat wij in Zeeland kwamen, was hoe gigantisch groot de hemel
hier was.. hoeveel wolken je kon zien. Vanuit mijn binnentuintje in Heist kon ik recht omhoog kijken naar de hemel en meer niet. Ik zag zelden vogels.
Kortom, we hadden geen connectie meer met de natuur.
In Cadzand vonden we deze natuur wel. We zagen de seizoenen veranderen, wilde ganzen in de
herfst, zwaluwen in de zomer en zelfs een vos af en toe.
John en ik zijn buitenmensen. In de zomermaanden gaan wij alleen binnenshuis om te koken of te
slapen, voor de rest vind je ons altijd in de tuin of op stap.
Dat is ook de reden dat we kozen voor onze bouwplek: veel ruimte voor tuin en een uitgebreid
zicht op de akkers, de omgeving en de hemel. Wij zijn erg gelukkig hier in de Koolsweg 1C.
Als deze corona pandemie voorbij is, hopen we ook weer te kunnen deelnemen aan het dorpsleven. We hebben 1 keer reeds kunnen proeven van de paasbrunch in de tuin van de kerk en dat
smaakte absoluut naar meer!
Wij willen graag deel uitmaken van het dorpsgebeuren dus aarzel niet om ons aan te spreken of
om even kennis te maken! Wij kijken uit naar een aangename toekomst samen!
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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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Foto uit de oude doos

Kunst en Cultuur
In ’t Kezantenaortje 24e jaargang nr. 2 hebben we, vertrouwend op een ‘normale tijd’ in 2021, onze
voorlopige evenementenkalender 2021 gepresenteerd.
Helaas zijn de coronamaatregelen dusdanig dat we genoodzaakt zijn om de Huiskamerconcerten
(30 mei) en 1e Kunst-, Hobby-, Boekenmarkt (14 mei) af te gelasten.
Het blijven onzekere tijden maar we hopen dat de kleinschalige evenementen door kunnen gaan.
Kunst-, Hobby-, Boekenmarkten: 10 juli, 24 juli, 14 augustus, 11 september
Zomerexposities: 1 juni t/m 25 juni, 26 juni t/m 23 juli, 24 juli t/m 20 aug, 21 aug t/m 17 september
Verfilmd reisverslag: 20 november
Winterfair: 11 en 12 december
Voor de Cadzandse Donderdag op 5 augustus zijn er reeds aanmeldingen. Week 15 wordt er beslist
over het al of niet doorgaan van de jaarmarkt.
Alle inschrijfformulieren kunt u vinden op onze site: www.cadzandcultureel.nl
De Molenstichting laat weten dat er dit jaar geen streekproductenmarkten bij de molen gehouden worden.
Stichting Cadzand Cultureel

< 33 >

BAKKERIJ FINESSE

Voor als het échtFINESSE
lekker
BAKKERIJ
moet zijn …

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

Uw Belgische warme bakker
te Cadzand-Bad
Boulevard de Wielingen 56
4506 JL CADZAND-BAD
0117-39 20 33

Openingstijden
www.bakkerij-finesse.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Voerman Groen

hoveniers
groot groen
houtsnippers
bestratingen
beplantingen
grondwerken
verhuur vhg
gladheidsbestrijding
vereniging

al meer dan 25 jaar sterk in groen

Voerman Groen
al meer dan 25 jaar sterk in groen
erman Groen

hoveniers
groot groen
houtsnippers
bestratingen
beplantingen
hoveniers
Zuidzandseweg
23
Zuidzandseweg 23 • 4506 HC Cadzand
grondwerken
groot groen
4506
HC
Cadzand
Tel. (0117) 392106 • Fax (0117) 391991
vereniging
houtsnippers verhuur
Tel.
(0117)
392106
van hoveniers en
E-mail: info@voermangroen.nl • www.voermangroen.nl
groenvoorzieners
gladheidsbestrijding
bestratingen
Fax (0117) 391991
beplantingen
E-mail: info@voermangroen.nl
grondwerken
www.voermangroen.nl
verhuur
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gladheidsbestrijding

r dan 25 jaar sterk in groen

van hoveniers en
groenvoorzieners

vhg

van ho
groenv

Nieuws uit de kustschool
Het is alweer enkele maanden geleden dat u iets van ons heeft gehoord.
Hoog tijd dus voor een nieuwe update vanuit onze Kustschool!
In dit stukje vertellen onze leerlingen over de IPC-thema's waar de verschillende groepen
mee aan het werk zijn.
Groep 1/2: Bloemen en planten :
Het wordt mooier weer, het zonnetje schijnt en de bloemen en plantjes beginnen weer te
groeien. Prima omstandigheden om deze wat nader te bekijken en op speurtocht te gaan.
Ravi vertelt ons hier wat meer over: “Juf Els heeft foto's gemaakt. En dat was bij Lizes huis.
Die foto's moesten we zoeken. We moesten er 24 hebben, maar hebben er 20 gevonden
want we hadden niet genoeg tijd. Ik vond sommige bloemen wel mooi. Sommige bloemen
moesten we bij huisjes zoeken. Juf Els vond een boom heel bijzonder. Vandaag was de
start van het nieuwe thema van planten en bloemen.”
Ravi wijst achter zich en zegt: “Weet je wat daar staat? Dan gaan de bloemen verkleuren.
Er zit eerst water bij en dan alcoholine (ecoline dus ) Daar vind ik de groene en de rode
het mooiste van. Want groene tulpen bestaan niet in het echt. Hier staat ook 12 bij want
daar zitten 12 druppeltjes bij, in die andere 8 en daar 4 druppeltjes.”
Tijdens de rondleiding komen de kinderen Harm Voerman tegen. Hij vertelt ze dat de eik
die ze gezien hebben in de buurt van school, een beschermde zomereik van 80 jaar oud is!
Aan deze boom mag van de gemeente niet gesnoeid worden.
Groep 3/4: Circus :
Koorddansers, clowns, leeuwentemmers; het zijn allemaal woorden die deze periode in
groep 3/4 te horen zijn. Zij zijn namelijk begonnen aan een circusthema. Youp legt ons
hier het volgende over uit: “We hebben een circustent gemaakt op een papier en dan kleuren. Tijn had ook meegeholpen. We hadden een hele hoge trampoline. En iemand die op
een touw loopt. En mensen die aan een touw hangen. Ik zou in het circus wel op een touw
willen lopen.”
Even later zijn er in de klas geconcentreerde gezichtjes te zien terwijl ze kijken naar een
stukje uit de voorstelling van Cirque du Soleil. Ze luisteren goed naar de muziek, denken
na over de instrumenten die gebruikt worden en gaan daarna zelf ook heuse circusmuziek
maken! Mocht u de komende tijd dus acrobaten tegenkomen in het dorp, dan is dit vast
een leerling uit deze groep!
Lees verder op volgende pagina
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Nieuws uit de kustschool
Groep 5/6: De actieve planeet :
Hoe ontstaan vulkanen? Hoe werkt een seismograaf? Het zijn zomaar enkele vragen waar
de kinderen van groep 5/6 u meer over kunnen vertellen. Zo ook Zoë: "Het gaat niet alleen over vulkanen, maar ook over aardbevingen, tsunami's. We hebben een aardbevingsmeter, de seismograaf, gemaakt met kartonnen dozen, papier, zand, bakjes, touwtjes en
stiften. Nu zijn we bezig met het bouwen van een huis dat bestendig is voor een aardbeving. Mijn tafelgroepje heeft gekozen voor Lego, omdat dit meestal niet zomaar kapot
gaat en het is heel stevig. In het begin hebben we een verslag gemaakt wat je zou doen als
de school een opvangcentrum is voor aardbevingen. Ik vind het een leuk thema, omdat we
veel actieve dingen (zoals bouwen en knutselen) kunnen doen en daar hou ik van.”
Groep 7/8: Voortrekkers van verandering :
Naar aanleiding van de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart, wordt er in groep 7/8
gewerkt rondom politiek. “We hebben al geleerd hoe mensen ervoor zorgen dat er op ze
gestemd wordt. En we zijn bezig met het maken van eigen partijen en we moeten een lijst
maken hoe onze schooldag er uit zou zien als wij de leider waren. De klas mag dan stemmen en dan wordt er één schooldag gedaan zoals we hebben ingevuld. Mijn partij wil buiten rekenen, anderhalf uur gym, we doen spelletjesplein nummer 59, dat zijn spelletjes
doen om spelling te oefenen zoals galgje,” aldus Anne. “We zijn er nog maar net mee begonnen, dus ik kan er nog niet zo heel veel over vertellen.”
Naast de verkiezingen in de eigen klas, wordt er ook nog meegedaan met de kinderverkiezingen en duiken ze vooraf in de KinderKieswijzer.
Tot de volgende keer! Team Kustschool

Mededeling:
Wij zijn bezig met het opstellen van een lijst met alle clubs uit ons dorp. Het is nogal een
uitgebreide lijst aan het worden, dus zullen we deze gaan plaatsen als het klaar is op onze
website. U kunt dan hier de volledige contactgegevens van de clubs raadplegen.
Doordat er geen jaarvergadering is geweest, staat het jaarverslag 2020 op onze website.
Tevens vindt u daar de notulen van het digitale kernbezoek van Burgemeester en Wethouders wat afgelopen september heeft plaats gevonden
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Nieuws uit de sporthal
Beste mensen,
Ja , het zijn rare tijden maar we blijven positief !!!
In de eerste coronagolf hebben we veel klusjes aangepakt die wat extra tijd vroegen dus
nuttig bezig geweest in de sporthal.
Helaas lag de voetbal en squash ook stil dus de dan maar de kleedkamers goed aangepakt,
deze krijgen nog een aanpassing in het lichtplan . De gemeente staat open voor grote aanpassingen in ons gebouw onder andere het dak vernieuwen en bv buitenklussen .
Ook komt er een AED te hangen zodat we in geval van nood die bij de hand hebben.
We zijn de samenwerking aangegaan met Roompot Noordzee Residence , onze buren .
Samen gaan we dingen doen op het gebied van kindersport activiteiten en
hebben zij de tennisverhuur tijdelijk overgenomen omdat dit handiger was
in de tijd dat de sporthal echt dicht was.
Tijdens de voorjaarsvakantie was het echt druk met tennissen mede dankzij
het mooie weer. Gasten konden toch heerlijk buiten bezig zijn .
De school is sinds begin maart ook weer te gast om lekker te sporten in de hal.
Hopelijk mag snel de horeca weer open zodat we weer gezellig mensen unnen ontvangen.
Ook is het mogelijk om kinderfeestjes te houden in de sporthal als alles
weer een beetje normaal is, het plan is om apekooi feestjes,
sportfeestjes, knutselfeestjes en strandfeestje te organiseren.
De draaiboeken liggen klaar dus er kan geboekt worden voor een feestje op woensdag en vrijdagmiddag van 12.30 tot 16.00 uur vanaf 6 kinderen voor een leuke prijs. Kijk op de website , facebook of bel even
voor verdere info.
Hopelijk tot snel en blijf gezond ,
Team De sporthal, Heleen, Jan , Diana en Angelo
0117-391854
info@desporthal.com
www.desporthal.com
facebook De sporthal Cadzand
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
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Laatste keer oud papier ophalen, genomen op 19
december 2020, zien we v.l.n.r. Erwin van Liere,
Johnny van de Voor-de, Peter Nieskens, Gerry de
Smidt, Wilco de Houck en Kees van Eck.

