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1.  

In welk jaar werd deze kerk 

grondig gerestaureerd? 

……………………………………………… 

 

 

2.  

Op welke datum is 

“Dorpsboomgaard Cadzand” 

aangeplant? 

………………………………………………… 

 

 

3.  

Welke naam ontbreekt op dit 

bord?  

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

4.  

Het personeel van de 

weegbrug bestond uit de 

weger, de lader en de 

tarreerder. Wat was de taak 

van de tarreerder?  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

5.  

In 1947 begon de heropbouw 

van deze molen na zware 

beschadigingen door 

oorlogsgeweld. In welk jaar 

werd de molen getroffen door 

een felle brand? 

………………………………………………… 

 

Minicamping De Beeröstie 

6.  
Lees de tekst op de 

hekkenpalen steeds van links 
naar rechts.  

Noteer de namen en jaartallen. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

  

 

 

7.  

Welk waterdier begeleidt jou 

langs het Knokkertpad in het 

Erasmusbos/ 

De Knokkert? 

………………………………………………… 

 

 

 

8.  

Dit monument aan de monding 

van de Westerschelde staat 

symbool voor de strijd tussen 

land en water. 

Wat stelt het monument 

precies voor?  

………………………………………………… 

 

 

9. 
Op het strand staan 

zogenaamde verdwaalpalen. 
Deze palen zijn herkenbaar 
aan een tekenfiguur van de 
tekenaar Dick Bruna. Welk 

tekenfiguur tref je ter hoogte 
van Strandpaviljoen Caricole? 

 
……………………………………………… 
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10. 
Nabij dit strandpaviljoen staat 
een heus piratenschip. Hoeveel 

ramen telt dit speelschip? 

………………………………………………… 

 
 

 
 

11. 
Piet de Lijser, de laatste echte 
sluiswachter van ’t Haventje 
van Cadzand. Ofwel in ons 

mooie dialect:  
 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

                               
Bezoekerscentrum Het Zwin 

12.  
Welk woord ontbreekt op de 

witte stippellijn? 
 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 
Natuurgebied Het Zwin 

13.  

Welke drie dieren staan 

afgebeeld op dit bord? 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 

 

 

14.  
Welke twee straten worden 
door deze houten brug met 

elkaar verbonden? 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

15. 
Wat is de naam van deze 

ingang van het Roompot-park 
Noordzee Residence Cadzand-

bad? 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

16. 
Wat is het woonadres van deze 

vreemde vogel? 

………………………………………………… 

 

 

17. 
Aan welke gevel hangt dit 

tekstbord? 

………………………………………………… 

 

Pétaque-baan  

18.  
Welk deel van de speluitleg 

ontbreekt op de foto? 

………………………………………………… 
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Spelregels

 

1. Houd je te allen tijde aan de corona- en verkeersregels als je onderweg bent; 

2. Per team wordt er één antwoordformulier ingevuld en ingeleverd; 

3. Kinderen tot en met 12 jaar worden begeleid door minimaal één volwassene; 

4. Zoek de verschillende fotomomenten en vul de juist antwoorden in. Stuur het 

ingevulde formulier tijdig in en maak kans op een leuke prijs      ; 

5. De juiste antwoorden dienen uiterlijk zondag 14 maart 2021 ingeleverd te worden 

op één van de volgende adressen: 

- Erasmusweg 2A, 4506 AA Cadzand 

- Prinsestraat 28, 4506 AH Cadzand of  

- via e-mail: info@dorpsraadcadzand.nl (cijfers met bijbehorende antwoorden zijn 

voldoende, vergeet uw contactgegevens niet!) 

Uiteraard kan deze fotospeurtocht ook na 14 maart a.s. gevolgd worden, echter de 

wedstrijd loopt tot en met zondag 14 maart 2021.   

6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; 

7. Deelname is op eigen risico, wees dus voorzichtig in het verkeer en nogmaals: houd 

voldoende afstand van elkaar! 

 

Tot slot: deze fotospeurtocht is zo’n 17 km lang. Ga dus goed voorbereid op pad 

en zorg voor iets lekkers onderweg. Er zijn genoeg mooie plekjes voor een korte 

break of een fijne picknick. Maak er dus een gezellig uitje van en geniet van 

onze mooie omgeving! 

 

Namens Dorpsraad Cadzand: Veel plezier en heel veel succes toegewenst! 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Team)naam : ……………………………………………………………………………………… 

Contactgegevens : ……………………………………………………………………………………… (telefoonnummer) 

  ……………………………………………………………………………………… (e-mailadres) 

  ……………………………………………………………………………………… (woonplaats) 

                         (bovenstaande gegevens worden niet opgeslagen en na 14 maart 2021 verwijderd)

 

mailto:info@dorpsraadcadzand.nl

