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Voorwoord

o hier ligt dan wat aan de late kant het 4e kwartaal ‘t Kezantenoartje van de Dorpsraad
Cadzand. Het is niet de bedoeling, dat we hier een gewoonte van maken. U weet het is
allemaal vrijwilligerswerk en af en toe is het ook wat zoeken en puzzelen voor iemand nieuw
in de opmaak van ons Dorpskrantje. Het heeft wat meer werk gekost, maar is dan ook heel
graag gedaan voor jullie, veel plezier ermee. De volgende keren komen we gewoon op tijd uit. U kunt
de inhoud ook op onze site lezen “www.dorpsraadcadzand.nl” , daar staat elk Kezantenaortje altijd wat
eerder op, u mist dus niets. Boekjes worden in de regel komende weken bezorgd op adressen van
vaste bewoners en tweede verblijvers die ons daarom gevraagd hebben. Is het zo, dat u het wel graag
wilt lezen en ontvangt het boekje niet, dan graag onze website raadplegen. De omslagfoto is zoals
gebruikelijk van Anneke Jansens, evenals de raadfoto. Op de achterzijde van dit boekje treft u nog
wat indrukken over ‘Heel Cadzand Bakt’. Het is een wat vreemde tijd, waarin het ‘nieuws’ steeds meer
voorspelbaar wordt en toch onderhand ook begint te vervelen en dan vooral voor onze ondernemers in
en rond Cadzand. Je zal maar net een zaak overgenomen hebben en net open, mag je weer je zaak
sluiten. Het is te hopen dat wij de ondernemers dan ook niet in de kou laten staan als straks alles weer
mag, het oude gewoon weer terug komt en het leventje weer zijn gang kan gaan.
Soms is het wel bizar als je in 10 minuten bij de buren rond loopt en dan weer terug komt in een leeg
Cadzand of Sluis he? Enfin daar hebben we geen vat op. Meevallertje is dan de zachte winter, een
pleister op de wonde van de verhoogde gasprijzen. Zou het dan toch waar zijn wat ze in Zuid Africa zo
mooi plachten te zeggen in dit soort situaties: “Alles sal regkom”? Nu nog effe een kort nieuwtje wat ik
jullie niet wil onthouden en dan mogen jullie verder met het lezen van ‘t Kezantenaortje.
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ijden er in 2022
elektrische bussen
voor toeristen tussen
Cadzand-Bad, Sluis en
Knokke? Invest Mobile uit Knokke
is al gestart met proefrijden over
de grens. Dagjes mensen kunnen
dan via de ‘hop on, hop off’ systeem
instappen in heuse elektrische
bussen. Onderweg wordt dan door de
chauffeur verteld over de omgeving,
waardoor men komt. Zo wordt Knokke
met Cadzand min of meer verbonden
en onderweg kan men verhaal halen in het natuurpark Het Zwin. Gesprekken tussen gemeente Sluis
en provincie Zeeland met het bedrijf zijn al in de gang en als dat voortvarend verloopt, kan in 2022 met
steun van Top Cadzand hier verder aan gewerkt worden.

Copij aanleveren graag vóór 20 maart 2022 naar redactie@dorpsraadcadzand.nl
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de dorpsraad, stuur dan uw
emailadres naar info@dorpsraadcadzand.nl en u krijgt onze nieuwsbrief.
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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 van de startgroep en kdo

B

este mensen, de afgelopen tijd hebben we gewerkt aan het thema “Van A naar B”, een
thema over vervoer. Het begint al goed, want de vader van Jules komt net aangereden met
zijn vrachtwagen, waar wij allemaal een kijkje in mogen nemen!
We knutselen mooie treinen in elkaar, maken auto’s en fietsen. Dan zetten we de krukjes
achter elkaar en maken zo een trein en zingen: “Een trein die rijdt op wielen “, “Een treintje ging uit
rijden “en “De stoker en de machinist “. We leren
liedjes over het stoplicht, de kleuren van het stoplicht, de functie ervan en knutselen er nog één in elkaar ook. Ook maken we een garage in ons lokaal,
waar de auto en de fiets gemaakt kan worden. Als
afsluiting hebben we samen met een papa, mama,
oma of een opa onze fietsen en steppen versierd en
natuurlijk uitgeprobeerd op het plein! Na de Herfstvakantie komt dan het thema “Herfst” en nemen de
kinderen allemaal mooie bladeren, kastanjes en
takjes mee. Het lokaal verandert in herfstkleuren
van buiten, kortom een en al herfstsfeer. Daarna
gaan we met z’n allen naar het bos in Aardenburg,
waar we over een Kabouter-pad hebben gewandeld,
met verschillende opdrachten. Sinterklaas en zijn Pieten zijn inmiddels in het land, daarna komen de
feestdagen, het wordt weer gezellig druk!
Tot de volgende keer, veel groeten van alle juffen van het kinderdagverblijf, startgroep en onderbouw
en natuurlijk de kinderen.

Graag tot ziens!! Ilse van de Wege

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. De startgroep is open op
maandagmorgen t/m vrijdagmorgen van 08.15-12.15 uur. of kijkt u eens
op de website: www.kinderopvangzvl.nl
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Alle dagen open !

Mijnopruimingsdienst
T

ijdens de tweede wereldoorlog bouwden de Duitsers een 5000 km lange verdedigingslinie

langs de kust ter voorkoming van een invasie van de geallieerden. Het werk gebeurde onder
leiding van de “Organization Todt”. Het strand van Cadzand werd vanaf 1943 vol gezet met
boomstammen waarvoor, behalve de Todt-mensen, ook mannen uit de omgeving werden
te werk gesteld. Met de brandspuit werd onder de stammen zeewater gespoten waardoor de stam
wegzakte in het drijfzand. Daarna zakte het water dieper in het zand en stond de stam muurvast. Op de
stammen werden teller-mijnen en zware granaten bevestigd.
Eind oktober 1944 werden we bevrijd door de Canadezen, daarna werd ‘hotel Noordzee’ nog enige
maanden bewoond door Engelse soldaten. Zodra die verdwenen waren, werd het zwaar beschadigde
hotel weer opgeknapt en gereedgemaakt om badgasten te ontvangen. Maar eerst moesten de boomstammen nog van het strand.
Drie hotelhouders Piet Faas van hotel Noordzee, Jan Rietema van hotel Duinbos en Gerard Beun
van het Strandhotel sloegen de handen ineen en gaven een Rotterdams bedrijf opdracht om met een
kraanwagen de stammen uit het zand te trekken. Die werden met een tientonner, “de kraak” van Piet de
Meij uit Cadzand-dorp van het strand gereden naar de houtzagerij van Jan Schippers in Groede. Maar
eerst moesten alle mijnen en granaten van de boomstammen worden verwijderd.
Omdat het bevrijde deel van Nederland bezaaid lag met onontplofte mijnen, bommen en andere projectielen, werd op 6 november 1944 de Mijnopruimingsdienst opgericht. De explosieven werden door
deze mannen van de stammen gehaald, op het laagwater bij elkaar gelegd en met een lont aangesloten op een ontstekingsapparaat.
Zodra de vloed op zijn hoogst was werden de zware projectielen tot ontploffing gebracht. Dat veroorzaakte een waterzuil en een krater in het strand, die zich later door de getijden weer met zand vulde,
maar door de geluidsdemping van de meters zeewater werd geen schade aan de ramen van de hotels
en de huizen veroorzaakt. Veel mijnen en granaten waren reeds door stormen los geraakt en
verdwenen onder het zand, waar ze regelmatig weer bloot spoelden zodat de mannen weer in actie
moesten komen voor soms slechts een explosief.
Op zekere dag kwam de auto van de Mijnopruimingsdienst weer het duin op gereden. De militairen
kwamen binnen om in Noordzee even een kop koffie te drinken alvorens naar het strand te gaan. Toen
ze vertrokken, liet een onderofficier zijn jas liggen. Piet Faas, mijn vader, riep hem na maar de man zei
dat hij hem na het werk kwam ophalen, bij de deur draaide hij zich nog even om. ”En als ik niet terug
kom mag je de jas houden”, voegde hij er lachend aan toe.
Enige tijd later hoorden we een zware ontploffing. Hoewel hun werk gedaan was duurde het erg lang
voordat de legerwagen weer het duin kwam opgereden waarna een collega de jas kwam ophalen.
“Hij heeft hem niet meer nodig”, zei hij. Hij vertelde dat er een verschrikkelijk ongeluk was gebeurd.
De onderofficier was nog bij het projectiel toen iemand door een vreselijk misverstand de ontsteking in
werking stelde, waarna de explosie volgde die het leven van de onderofficier kostte. We hebben hem
achter in de auto gelegd, maar hij had geen jas aan. Toen herinnerden we ons zijn belofte aan u en
wisten we weer waar zijn jas lag. “Neem asjeblieft zijn jas mee” zei mijn vader.
Met vriendelijke groet, pietfaas@zeelandnet.nl
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Zeeuwse Kunstkring en SCC
Zeeuwse Kunstkring

N

a een zomerseizoen dat ineens voluit van start ging door de versoepeling van de coronamaat- regelen is het expositieseizoen in de Mariakerk toch een geslaagde editie geworden.
De inzet en overtuiging er een mooie zomer van te maken heeft zijn vruchten afgeworpen.
Veel exposanten bij de Kunstkring vonden het leuk op het laatste moment nog bij te dragen
aan de expositie waarvan het thema ‘voedsel’ was. Door de bijzondere invulling werd opnieuw duidelijk
hoe ongelooflijk veelzijdig dit thema opgepakt kan worden. De tentoonstelling door de groep Lems (
Wilma van der Lee, José d’ Amoh, Ineke Risseeuw, Peter Lems) was heel divers.
De reacties van bezoekers waren onverdeeld positief waaruit weer blijkt dat een gevarieerd aanbod
kunstwerken een breed publiek aanspreekt. Dit was ook terug te zien in het aantal bezoekers, 937
personen voor de Kunstkring, de groep van Peter Lems trok 715 bezoekers.
namens de kunstcommissie

Stichting Cadzand Cultureel:

W

e zijn helaas genoodzaakt de Winter Fair wederom te laten vervallen.
Of en welke activiteiten in 2022 plaats zullen vinden is ahankelijk van de ontwikkelingen betreffende de Corona-maatregelen. We houden u op de hoogte.

Doorgaans kunt u bij ons terecht voor amateur-kunstenaars uit Cadzand en uit de streek.
Er worden diverse markten georganiseerd: onder andere kunst-, hobby- en boekenmarkten
rond de Dorpskerk.
In de prachtige Dorpskerk vinden in de zomermaanden exposities plaats. Naast deze activiteiten is de stichting actief met het realiseren van projecten die de leefbaarheid van het dorp
vergroten en er toe bijdragen dat Cadzand-dorp in de belangstelling van streekgenoten en
vakantiegangers komt te staan.
namens Stichting Cadzand Cultureel, SSC
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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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Pumptrack

een tijd geleden zijn we begonnen met een burgerinitiatief in de gemeente Sluis met het doel
een Pumptrack voor de jeugd in de Gemeente Sluis te realiseren. Een Pumptrack is een
geasfalteerde baan met heuvels en scherpe bochten waar doormiddel van een pompende
beweging vaart kan worden gemaakt. De baan is geschikt voor fiets, step, skatebord etc. en
geschikt voor de leeftijd van 5+ t/m iedereen die het maar leuk vindt. De reden dat we hier mee begonnen zijn is omdat er voor de doelgroep 5 t/m 20+ eigenlijk niet veel te doen is in de gemeente Sluis.
Daar komt bij dat het belangrijk is voor kinderen om te bewegen en dat ze contact met anderen kunnen
maken op een plek waar je ook plezier kan hebben. Om met de tijd mee te gaan is het belangrijk om
met iets te komen wat spectaculair is en grote “Wow factor” heeft. En Pumptrack is dat!
Het eerste gesprek met de Gemeente vond plaats op 18 oktober jl met burgemeester en wethouder. Dit
was heel positief wordt vervolgd. Om in de aandacht te komen, hebben we heel wat handtekeningen
verzameld, zijn we gaan netwerken met onder andere de ‘kinderraad’ en waar we maar gehoord konden worden en tot slot heeft Omroep Zeeland ons geholpen door het onder de aandacht te brengen
in een uitzending. Uiteraard hebben we ook contact met KNHM, een netwerk van vrijwillige adviseurs
die ons kan adviseren en verder inspireren om ons speelinitiatief meer draagvlak te laten krijgen. De
KNHM doet dit als landelijk netwerk met zo’n 150 adviseurs uit Zeeland. Ze noemen zichzelf tijdens ons
gesprek op 10 november jl. “onze kritische vriend”. Met hen gaan we verder kijken waar mogelijkheden
liggen en zij zullen ons zo links en rechts duwtjes in de rug geven.
Half januari 2022 volgt weer een gesprek met de Gemeente Sluis waarin we verder borduren op ons
leuke plan.
Een Pumptrack gaat een geweldige meerwaarde zijn voor de Gemeente Sluis en omstreken.
We zullen ons dan ook voor de volle 100% inzetten om dit project tot stand te brengen.
Sportieve groet, namens alle kinderen en Ilona, Evelien, Daniel en Inge.
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De raadfoto...

este mensen, op onze raadfoto kregen we meerdere inzendingen binnen. Het antwoord was:
“De tuin van Vijverstraat 17”. Hier woonde jaren geleden de familie Joop en Babs Bloemist.
Joop sloeg graag een balletje golf, vandaar zijn beeld in de tuin. Joop was ook de voorzitter
van de ‘Uitkookers, een kookclub die o.a. in de Ambiance in Cadzand Bad resideerde.
Helaas is Joop al enige tijd niet meer onder ons.
De winnaar van de juli editie (foto Ringdijk):
Fred Versprille (Willem Alexanderstraat 61).
Winnares van de foto Vijverstraat 17:
Ria Franke (Badhuisweg 10).
Fred en Ria, jullie kunnen als prijs een tegoedbod
halen bij Joris Dees van ‘Brunchbar & Hotel Fris’ aan
de Mariastraat 22 in Cadzand. Uiteraard namens de
Dorpsraad Cadzand dank aan “Fris Cadzand”.
Hier beneden treffen jullie weer de nieuwe raadfoto aan, die gemaakt is door Anneke Jansens.
Antwoorden kunnen jullie mailen naar redactie@dorpsraadcadzand.nl
Wij gaan uit de goede antwoorden een winnaar trekken. Deze ontvangt dan weer een leuk prijsje.
Succes met zoeken, groeten van de dorpsraad van Cadzand
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Bedrijf in de kijker: Motorsports

V

andaag ben ik te gast bij Motorsports Electric in Cadzand. Schuin tegenover de molen
in Cadzand-Dorp is Jean Pierre Gödde in een bedrijfspand met een ‘pop-up’ gestart,
ingericht met de focus op duurzame mobiliteit en duurzaam wonen. Jean Pierre is een
bekende in de motorwereld en enthousiast over zijn producten, die met duurzame
mobiliteit te maken hebben. In de etalage pronken Nederlandse witte fietsen van Dutch
Bike. Op het frame van de fiets zit 10 jaar garantie. De fiets is gemaakt van hergebruikt kunststof en
kan ook volledig gerecycled worden. Volgend jaar komt er een e-bike versie van, die helemaal kan
worden aangepast wat kleuren betreft. Elektrische fietsen, scooters, motoren ontbreken niet en voor
het pand staan zelfs elektrische auto’s. De gekozen spot is goed gekozen, ruime parkeergelegenheid
en uiteraard gunstig gelegen met veel passage van uitvalswegen van Cadzand. Jean Pierre Gödde is
overtuigd van zijn producten.
Het aanbod van elektrische mobiliteit (fietsen, scooters, motoren en auto’s) komt natuurlijk uit het feit
dat we op termijn niet meer kunnen kiezen voor CO2 uitstotende voertuigen en dat duurzaamheid op
termijn geen optie meer is, maar noodzaak. Elektrische voertuigen maken geen herrie, zijn eenvoudig
en goedkoop in onderhoud, verbruiken geen fossiele brandstoffen, zijn daardoor goedkoper en krachtiger. De Energica Motorfiets bijvoorbeeld heeft geen versnellingen en gaat op de rollenbank in 4,5
seconde van 0 naar 200 km per uur! In de bebouwde kom kun je er natuurlijk ook rustig mee rondtoeren. De Energica Motorfiets, komt uit in de Moto E klasse, naast de Moto GP klasse. Jean Pierre
ziet bedrijven en particulieren als zijn doelgroep. Men kan hier terecht voor elektrische auto’s huren,
delen, leasen of kopen. Uiteraard zijn de jonge kinderen voor hun eerste fiets hier ook welkom. Wil je
zogenaamd “ontzorgd”
worden, dan kun je
hier een “totaalpakket”
samenstellen. Om
dit proces eventueel
volledig te begeleiden
is Pierre bezig met
het opstarten van een
bedrijf onder de naam
‘Share me’. Daar kun
je straks terecht voor
‘on demand’ mobiliteit,
waarbij je via een
app kan zien wat,
wanneer en waar een
voertuig beschikbaar
is. Voor bedrijven en
particulieren kan dit
een besparing en
flexibiliteit geven.
15

Voor een sfeervol hapje en drankje aan zee...
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Pierre komt uit de motorsportwereld en heeft ook een zwak voor de conventionele crossmotor. Om
iets aan de geluidshinder te doen is het vandaag de dag al mogelijk om met elektrische crossmotoren te trainen, zonder herrie en uitstoot. Zelfs voor de kleintjes zijn er minicrossers. De verkoop
en vertegenwoordiging van alle producten in Cadzand wordt door Angelo Sinack verzorgd, die bij
Motorsports Electric in dienst is. Naast de zaak in Cadzand heeft Pierre ook een zaak in Goes.
‘Tiny Houses passen bij dit concept’ Wonen en mobiliteit hebben volgens Jean Pierre Gödde met
elkaar te maken. Duurzame verplaatsbare huizen zijn in trek bij een generatie, die inziet dat we zuinig moeten omgaan met de aarde. De belangstelling voor Tiny Houses is groot. Dat komt zeker door
de betaalbare prijzen, want de huidige prijzen van woningen schieten helemaal door. Tiny Houses
kunnen een oplossing bieden voor wie betaalbaar en duurzaam wil wonen. Op deze markt is hij
actief en biedt hele mooie huisjes aan, die zo geplaatst kunnen worden. Ook voor een zorgwoning
erbij of voor groter wordende kinderen, die liever hun eigen woninkje hebben en de woningmarkt
nog onbereikbaar voor is.

De roerende pollepel van Joep Kools

Dank je wel Arthur voor het doorgeven van de roerende pollepel aan mij.

Van mij nu het recept voor een ovenschotel, genaamd ‘’Jachtschotel’’, dat vaak in het najaar en in
de winter wordt gegeten.
Ingrediënten:
1 kg aardappelen, 1 pond hamlappen, 6 appels (bijvoorbeeld elstar),
1 ui, 2 laurier blaadjes, 175gr.am boter, paneermeel, peper en zout.
Bereiding:
Snijd de hamlappen in stukjes, en bestrooi ze met peper en zout. Pak vervolgens
een
braadpan en doe daar 150 gram boter in en braadt de stukjes vlees rondom
goed
bruin. Snipper ondertussen de ui in fijne stukjes en wanneer het vlees mooi
bruin is
kan de ui erbij. Schil ondertussen de aardappelen en snijd deze in vieren.
Het vlees,
kan nu samen met de ui nog 45 minuten gaar stoven. Voeg nu ook de 2
laurierblaadjes
toe. Na 10 minuten kunnen de 2 bouillon blokjes samen met 400 ml
water toegevoegd
worden. Nu kan je de aardappelen koken en de appels schillen en
in schijfjes snijden.
Vervolgens de ovenschaal invetten en wanneer het vlees en de
aardappelen klaar zijn,
kun je de oven verwarmen op 180 graden.Je verdeelt het
nu in de ovenschaal,
laagje voor laagje. Vleesmengsel - gekookte
aardappelen - geschilde
appelen; het maakt niet uit hoe je begint
of eindigt. Nu nog een laagje
paneermeel erover, de boter die nog over
is, in klontjes verdelen en erop
leggen. De schaal nu in het midden van de
oven zetten en na 50 minuten
op 180 graden is hij klaar. Smakelijk eten!!
Voor de volgende roerende pollepel nomineer ik Jurrian de Zwart
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opslag van vissersbootjes en reparatie

A. J. de Putter
www.marcinbeaufort.nl

Erasmusweg 9
4506 AA Cadzand
T. 0117 - 391342
E. aputter@zeelandnet.nl

0031 652302188

Strijdersdijk 9
4506 HR Cadzand
Tel. 0117-391497

www.dehoogtecadzand.nl
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De KNRM heeft een nieuwe schipper

V

andaag ben ik te gast in het boothuis van de KNRM in Cadzand Bad. Ik zit aan tafel met
Nancy Vinke, die als Coördinator Communicatie en Fondsenwerving lid is van de toezichthoudende Plaatselijke Commissie. Daarnaast zit de 31 jarige Jacco Nortier, onze hoofdpersoon voor vandaag. Hij is geboren, getogen en woonachtig in Cadzand, al jaren vrijwilliger
bij de KNRM Cadzand en sinds november 2021 schipper bij de KNRM Cadzand.
Jacco Nortier volgt Koert Maes op als schipper. Vader Bram Nortier is van
2003 t/m 2017 schipper geweest bij de KNRM van Cadzand, totdat hij 57
jaar was. Bemanningslid ben je eigenlijk maar tot je 55e jaar, vanwege het
fysiek zware werk en de soms toch wel erg barre werkomstandigheden op een snelle reddingboot. Bram neemt al in een vroeg
stadium zijn kinderen mee naar het boothuis als er eens geklust moet
worden in het bootshuis. Jacco en zijn zusje krijgen de KNRM op die
manier min of meer met de paplepel naar binnen gelepeld.
Dus als je al wil weten waarom Jacco bij de KNRM
gegaan is, dan is het wel hierom. Op 6 december 2013
is het dan zover en meldt Jacco zich aan als vrijwillige
opstapper, Jacco is dan 23 jaar oud. Jacco vertelt
verder: “Nadat mijn vader stopte, wordt hij opgevolgd
door Koert Maes. Koert is geen onbekende op de
grote vaart en zeker ook niet in de ‘binnenwateren
en havengebieden’ waar de KNRM actief is. Hij
heeft sinds enige maanden een drukke baan
elders waardoor hij minder tijd kon besteden aan
de KNRM. Daarom heeft hij besloten een stapje
terug te doen en als plaatsvervangend schipper
actief te blijven binnen het station Cadzand. Mede
hierdoor is de zoektocht naar een nieuwe schipper
bij Jacco uitgekomen. Vanuit zijn eerdere werk
beschikt Jacco dan al over zijn zeevaartpapieren, hij is
hoofdmachinist op een schip, dat door heel Europa werkt.
Daarnaast heeft Jacco het traject voor de opleiding tot schipper netjes doorlopen. Het team van de
KNRM Cadzand is compleet en telt onder de 15 vrijwilligers ook drie vrouwelijke collega’s.

Reddingstation Cadzand:

Ieder KNRM-station heeft zijn eigen manier van werken. De procedures zijn wel vastgesteld. Jacco

vertelt: “Zelf sta ik niet achter het stuur tijdens incidenten, maar verzorg ik de communicatie met de
Kustwacht en coördineer. De overige bemanningsleden varen, navigeren en verlenen hulp. Ik moet
het incident kunnen overzien, alles coördineren, snel handelen, vrijwilligers aansturen en dat kan niet
allemaal als je ook nog aan het stuur staat.” Verder is het bijzondere van Station Cadzand dat elke
vrijwilliger snel voor alle taken kan worden ingezet. Station Cadzand kent 15 vrijwilligers van diverse
pluimage en is daarmee het kleinste station van Zeeland; Klein maar fijn, zeer effectief en in hoge
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De dorpsraad dankt alle adverteerders
voor hun deelname aan
‘t Kezantenaortje
dankzij hun bijdrage is het mogelijk
om de dorpskrant in stand te houden.
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

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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Unimog te besturen.

mate efficiënt. Onder de vrijwilligers zien we mensen
met diverse achtergronden: van de grote vaart, professionele stuurlui, onderhoudsmonteurs tot en met
horecamensen, je treft er van alles aan. Met dit team
in de ‘lifeboat’ ben je dan ook in goede handen en kom
je letterlijk en figuurlijk niets te kort. Om de boot naar
het water te brengen is er een tractor beschikbaar, een
aangepaste Caterpillar Challenger. Achter de tractor
wordt een grote trailer (die alleen al 7 meter breed is)
met hefcapaciteit getrokken, die de Winifred vervoert
en in en uit het water laat. Overigens gebeurt dit met de
bemanning in de boot. De boot heeft een rubberen tube,
deze tube is er ter bescherming tegen obstakels of als
de boot langszij een groot schip moet. Bij het redden
van grote aantallen mensen is de tube ook nodig voor
het drijvend vermogen van de boot. De Winifred heeft
namelijk een geredde capaciteit van 55 personen. De
KNRM Cadzand beschikt daarnaast ook over een
kusthulpverleningsvoertuig. Zes bemanningsleden zijn
in het bezit van een rijbewijs C, dat nodig is om deze

Hoe zit het nu met vergoeding en beschikbaarheid?

D

e KNRM is puur vrijwilligerswerk, dat houdt in dat alle werk zelf gedaan wordt, inclusief
het basisonderhoud van het materieel. Uiteraard kost dit allemaal veel geld, zo moet er
ook steeds gereserveerd worden voor vervanging van de vloot op termijn. Nancy Vinke
valt bij en zegt dat zonder donaties het werk van de KNRM stopt. Er moet dan ook
stevig geïnvesteerd worden in uitbreiding en onderhoud van het netwerk van donateurs.
Uiteraard wordt er regelmatig een beroep gedaan op de KNRM onder werktijd. Veel van de vrijwilligers mogen met goedvinden van de werkgever direct gehoor geven aan een ‘pager-oproep’, ook
al duurt dit uren, soms zelfs een dagdeel of nog langer. In principe is dit natuurlijk ook een vorm
van sponsoring van de zijde van de werkgevers. Jacco is sinds enige tijd met zijn nieuw bedrijf
‘NortSea’ zelfstandige en sponsort zo zijn eigen inzet. De meeste collega’s hebben goede afspraken met hun werkgever. Als we kijken naar het
landschap van donateurs, dan zien we veel
beweging de laatste tijd. Doorgaans kun je stellen dat veel ‘Redders aan de wal’, zoals de
donateuren van de KNRM genoemd worden,
een en ander te maken hebben met water
en of waterrecreatie.
Maar ook veel mensen uit de buurt van
de reddingsstations
dragen bij.
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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
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Nog een paar anekdotes:

A

ls jonge waterrecreant heeft Peter Faas zo vaak op het water gestaan en erin gelegen dat
hij soms net op het randje kwam van dat enige hulp van de KNRM wel zeer welkom was.
Peter draagt net als zovelen de KNRM dan ook een warm hart toe en maakt deel uit van
het legertje van vaste donateurs;

Het spreekt wellicht vanzelf dat beroepsvissers deel uitmaken van de groep donateurs van de KNRM.
Zo was er een schipper van een vissersboot van Breskens, die op zee opgehaald werd door de KNRM
omdat zijn hoogzwangere vrouw aan het bevallen was.
Regelmatig is bijstand verleend aan sportvissers in nood en ging de bemanning van de Winifred nadien
met een grote visvangst als bedankje naar huis.
In een machinekamer was een leiding van een pomp gesprongen waardoor er zeewater de boot in
kwam. De kapitein heeft toen zijn schip op het strand laten lopen. Jacco is toen overgesprongen vanuit
de Winifred, heeft pompen aan het werk gezet, het schip leeggepompt en vervolgens heeft de Winifred
het schip vlot getrokken richting de zee. Kapitein blij, Jacco blij, kortom iedereen happy.
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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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V

Ron Goossen,

andaag ben ik te gast bij Ron Goossen aan de Badhuisweg 11. Ron Goossen is geboren
en getogen in Cadzand, sinds 4 jaar met pensioen na een dienstverband als timmerman bij
Leenhouts. Dat ik hier in een huis van de timmerman zit, is wel te zien, aan-en of verbouwwerkzaamheden volop aanwezig en allemaal met eigen handjes gedaan.

Het zal zo’n 25 jaar geleden zijn dat Sander de Putter mensen om zich heen verzamelde met het doel
om een Dorpsraad Cadzand op te richten bij de notaris in de vorm van een Stichting. Al snel breidde
het gezelschap zich uit tot Joop Dees, Maatje van de Luister, Susan Houtman, Rinie Smidt en Ron
Goossen. Als reden werd opgegeven dat een Stichting Dorpsraad gemakkelijker aan fondsen zou
kunnen komen om mee te werken aan het toenmalige project “Duurzaam Veilig”, in het leven geroepen
om een halt toe te roepen aan verkeersongelukken in West Zeeuws Vlaanderen, maar net zo goed in
heel het land. De eerste werkzaamheden resulteerden dan ook in aanleg verkeersdrempels in Cadzand
Dorp en Bad. Later kwamen de rotondes aan de
beurt. Vervolgens zijn toen zaken aangepakt als het verwezenlijken van de Travalje,
het “Plakkebord” in de Mariastraat en de
nieuwe inrichting van de Mariastraat met de
speciale verlichting, waarvan het licht
naar boven schijnt.
Al snel werden ook taken verdeeld binnen
van de penningmeester gedurende
vrij snel werd dan ook het idee
gelanceerd en moesten de
zoek naar adverteerders om
dekken. Boekjes waren aanbij elkaar gehouden gestentotdat er deze of gene
kopieerapparaat kreeg.
een drukker in Oostburg
daarmee de toon gezet
proberen steeds te

de Dorpsraad en nam Ron de taak
10 jaar voor zijn rekening. Al
van een ’t Kezantenaortje
dorpsraadleden allen op
de te maken onkosten te
vankelijk door nietjes
cilde vellen A viertjes
toegang tot een
Pas later is toen
ingezet en werd
van de kwaliteit
verbeteren.

De Dorpsraad heeft weet Ron zich te herinneren, ingezet om het door de gemeente voorgestelde
eenrichtingsverkeer in de Badhuisweg tegen te houden.
Ron heeft het altijd naar zijn zin gehad in de Dorpsraad; de vergaderingen werden toen nog bij de
leden thuis gehouden en na het informeel stukje was er altijd tijd voor gezelligheid en een biertje.
Na 10 jaar heeft Ron het penningmeesterschap overgedragen en houdt hij zich bezig met wandelen
met de hond, fietsen af en toe wat lezen, af en toe noodzakelijk geknutsel aan en buiten huis en
uiteraard zijn twee kleinkinderen.

25

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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Nieuws van de Kustschool
W

anneer we deze pagina voor jullie schrijven, hebben wij ons Sinterklaasfeest al achter
de rug, branden waarschijnlijk de lampjes in de kerstboom nog en is de kerstvakantie
weer voorbij. Kortom ‘2022’ doet zijn intrede. Tijd om nog even terug te kijken naar wat
er de afgelopen maanden binnen de Kustschool is gebeurd!

Voorleeswedstrijd groep 7/8

Hoi ik ben Fien en ik ga een stukje schrijven over de voorleeswedstrijd: Toen de juf zei dat de voorleeswedstrijd er weer aan
kwam, had ik daar eigenlijk niet zoveel zin in. Want ik hou niet
echt veel van lezen. Ik wilde daarom ook niet winnen, want dan
moet ik nog meer lezen. Maar ik besloot wel om mijn best te
doen en dat had resultaat! Ik werd ‘eerste’ in de voorleeswedstrijd met het boek ‘Wolven in de stad’ van Paul van Loon (de
illustraties zijn gemaakt door Camila Fialkowski). De wedstrijd
vond plaats bij ons in de klas van groep 7/8 op basisschool de
Kustschool in Cadzand. Fien deed het heel goed tijdens de
Voorleeswedstrijd en was daarmee onze terechte winnares. En
achteraf was Fien toch echt wel trots dat ze had gewonnen!

Gastles van meneer Philip Soesan,
Op vrijdag 12 november kregen de kinderen van groep 7/8 een gastles van
meneer Philip Soesan. In het kader van het IPC-thema kwam hij vertellen over
de Tweede Wereldoorlog. De kinderen waren hier erg van onder de indruk.
Douwe de Witte uit groep 8 vertelt hierover: “Meneer Philip Soesan kwam
vertellen over de oorlog die hij als klein jongetje had meegemaakt. Hij vertelde
als eerste dat zijn vader en moeder Joods waren en dat ze zijn afgevoerd
naar een kamp. Hij heeft ook een paar foto´s laten zien van zijn vader
en moeder en hij had ook nog een paar brieven meegebracht, die
zijn vader en moeder toen uit de trein hadden gegooid. Hij werd
afgevoerd naar de schouwburg van Amsterdam. Toen er een tram
voorbij kwam, kon hij maar net ontsnappen. Hij is naar Limburg
gereisd en daar is hij ondergebracht in een Limburgs gezin. Hij
dacht aanvankelijk dat het zijn ouders waren, omdat komt hij
toen nog maar twee jaar oud was. Hij heeft zijn echte ouders
nooit leren kennen. Hij had wel een oom die hem dingen heeft
verteld over zijn vader en moeder.”
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Sportief plezier voor iedereen

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

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!

+31 (0) 117 85 11 20
www.bruistcadzand.nl
Badhuisweg 58 - 4506BC Cadzand

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

28

Shortgolfcadzandbad

Nieuws van de Sporthal

Sporthal update!

Het wordt wat kalmer nu de kersttvakantie voorbij is, er zijn veel minder toeristen. Het vaste reserveringsschema begint weer vorm te krijgen zoals gym, tennis en andere vaste groepjes. Qua openingstijden weet iedereen dat we ons zullen moeten aanpassen aan de maatregelen. We zijn dus dagelijks
geopend tussen 9 uur en 17uur voor zowel een sportieve ochtend / middag of een lekker hapje of
drankje. 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, 0117-39185 / 31646084545
De Sporthal, altijd gezellig en altijd wat te doen.
met vriendelijke groet, Angelo Sinack

V. V. Cadzand 50 jaar

Sportcenter Cadzand // Noorddijk 3 // 4506 JE Cadzand // telefoon: 0117 - 391854
				
Onze voetbal vereniging VV Cadzand is opgericht op 1 maart 1972 door Anthon Aalbregtse, Peter de
Koning en Gerard Schrier en bestaat komend jaar op 1 maart 2022 dus 50 jaar.
Zij waren de grondleggers van de oprichting van een echte voetbal club in Cadzand. Omdat er in Cadzand nog geen voetbalveld aanwezig was, werden de wedstrijden gespeeld in Nieuwvliet. In de loop
der jaren hebben de oprichters het voor elkaar gekregen om op de huidige plaats aan de Noorddijk
een eigen veld voor de club te krijgen. Net zoals vandaag de dag was er toen ook een 1e en 2e elftal.
In de loop der jaren kwam er zelfs nog een 3e elftal bij. Destijds was er een jeugd team, later is er
uitbreiding gekomen met samenwerking tot zelfs zeven teams en zelfs een damesteam.
Mocht er iemand interesse hebben in de historie van onze club? Tijdens het 40 jarig bestaan hebben
Martijn de Koning en Gijs Kamphuis hier een boek over geschreven en hier zijn er nog van beschikbaar. Momenteel is er een groep samengesteld die het 50 jarig bestaan gaat organiseren en als tip
van de sluier is de rode draad in het evenement, De ‘50 uur van Kerzand’. We starten op vrijdag 10
juni en stoppen op zondag 12 juni. Tijdens deze dagen zal er voor iedereen wat te beleven zijn op en
rond ons sportcomplex.
Wordt vervolgd…….
									Angelo Martlé		
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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
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Verhuur van luxe bungalows,
woningen en appartementen

Snelheidsoverschrijdingen in Cadzand

R

egelmatig zijn er klachten over te hard rijden voornamelijk op de Zuidzandenseweg en
Ringdijk-Noord. Het betreft niet alleen toeristen, maar ook lokale bewoners. U begrijpt dat
hierdoor een onveilige verkeerssituatie ontstaat naast geluidsoverlast voor de omwonenden.

Gemeente Sluis heeft in de zomermaanden van 2021 snelheidsmetingen uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de snelheid in de Ringdijk Noord en de Zuidzandseweg te hoog en dus niet acceptabel is.
De gemeente is derhalve genoodzaakt hier iets aan te doen en inmiddels hebben er ook gesprekken
plaatsgevonden.
Er is door de gemeente een voorstel gedaan om de snelheid in bovengenoemde straten omlaag te
brengen. Dit voorstel wordt door de dorpsraad eerst verder besproken met de aanwonenden. Hierna
zal verdere informatie volgen.
Om op een ludieke manier hiervoor aandacht te vragen, hebben we een sokken-waslijntje opgehangen.
We hopen dat een ieder die van de wegen gebruik maakt, deze oproep ter harte neemt en niemand
van de sokken rijdt! Bij voorbaat dank!!
Ps:
Mocht u een van de Dorpsraadleden
zonder sokken door het dorp zien kanjeren, dan weet u waar zijn of haar sokken
tijdelijk hangen.
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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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Januari:		

		
Maart:		
Juni:		
		
		
		
		
Augustus
September:
Oktober:		
November
December

Agenda Cadzand

Jaarvergadering staat in januari gepland. In verband met Covid maatregelen zal dit
naar een nader tijdstip doorgeschoven moeten worden.
Verkiezingsdebat / slotdebat gemeenteraadsverkiezingen.
Tussen 1 juni t/m 16 september: exposities in de Maria Kerk
5 Juni: dag van de minibieb
Op 10, 11 en 12 juni: evenementen in het teken van dat VV Cadzand 50 jaar bestaat.
12 juni: dorpsbrunch: Cadzand van 10.00-14.00 u
In juni op nader te bepalen datum puzzeltocht
4 augustus: Cadzandse Donderdag
2, 3 en 4 september: Kermis Cadzand
22 oktober: Heel Cadzand Bakt
18 november ‘Verfilmd Reisverslag’
10 en 11 december: Winterfair.

Onder de aandacht blijven:
•
•
•
•
•

Leefbaarheid dorpskern
Verkeersveiligheid op de toegangswegen van en naar Cadzand
Starterswoningen
Huurruimte
Ontwikkelingen Cadzand Bad /Dorp.

O

St. Maarten 2021

p donderdag 11 november j.l. hebben we in
Cadzand-Dorp Sint Maarten gevierd.
De opkomst was super! Er waren ongeveer
30 kinderen met hun mooie lampionnen.
Met begeleiding erbij was het een gezellig tafereel. Het
weer was gunstig, windstil en droog. Een prettige avond
om door Cadzand te lopen. De kinderen waren enthousiast
om de liedjes ten gehore te brengen en om hun lekkernijen
in ontvangst te nemen. Er waren gelukkig veel huizen die
een kaars hadden branden en waar de kinderen welkom
waren. Na afloop hebben we geen chocomelk geschonken
in de brandweerkazerne vanwege de corona maatregelen.
We hopen dat dit volgend jaar wel weer mogelijk is.
Op naar volgend jaar, we hopen weer op uw deelname!

Sandy, Mariella en Ingrid
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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
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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
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gladheidsbestrijding
bestratingen
Fax (0117) 391991
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E-mail: info@voermangroen.nl
grondwerken
www.voermangroen.nl
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Om over te proatn...

este Kezantenaorn. Vandaag schrijf ik mijn column omdat het regenachtig en somber
weer is. En de voetbal van Cadzand is afgelast en ‘buutn is mn tuin al winterklaar’ en t
café is al om 5 uur dicht en ‘t is weekend. Gelukkig heb ik dan nog genoeg andere leuke
dingen waardoor ik me niet vlug verveel.
Tijd om in vogelvlucht terug te blikken naar 2021. Ja het was een bewogen jaartje hoor. Mijn dochter
is getrouwd en ik heb er een kleinzoon bij gekregen. Leuke momenten waar ik als mens wel met
plezier op terug kan kijken. En weer op vakantie geweest, weekje weg met de camper en 10 dagen
in Spanje van de zon genoten want hier aan de kust was de zon soms ver te zoeken. Ik mag wel
zeggen dat ondanks de beperkingen die door de regering zijn voorgelegd ik toch nog veel heb
kunnen doen. Maar we eindigen toch weer een beetje in mineur zoals we ook in 2021 zijn begonnen.
Thuis achter slot en grendel of met ‘n mondkapje op, gevaccineerd en getest naar buiten toe. Ik mag
toch hopen dat dit niet de nieuwe werkelijkheid wordt. Nee positief zoals ik altijd wel ben droom ik
van een vrij 2022. Ik neem jullie mee wat ons te wachten staat:
We kunnen weer onbezorgd naar school. Kinderen hoeven niet meer te vrezen dat ze de bron zijn
waardoor de ouderen ziek worden. We mogen weer elkaar knuffelen en handen schudden zonder
dat we ons eerst volledig hebben ontsmet of 5 dagen in quarantaine moeten. Zorgpersoneel kan gewoon reguliere hulp verlenen en de werkdruk is weer genormaliseerd en ‘t is weer leuk werken in de
zorg. We maken weer plannen om op vakantie te gaan zonder 20 reisdocumenten te moeten invullen
en printen, corona pas / vaccinatie app tonen. Er zijn weer het hele jaar door Duitsers en Belgen in
ons Cadzandse landje. We mogen weer spontaan naar café of restaurant of op hotel zonder ons aan
de richtlijnen van dat moment te houden. We mogen weer na 12 uur in de nacht thuis komen. We
mogen weer met meer dan 4 volwassen mensen bij elkaar op bezoek. Geen persconferenties meer
waarin we met spanning zitten te luisteren of in gebarentaal te kijken wat het OMT ons te vertellen
heeft. Geen demissionair kabinet meer maar een coalitie, die eensgezind een regeerakkoord uitdraagt en waarin oppositie partijen alleen maar medewerking verlenen. De toeslagen affaire en gas
schade problemen in Groningen worden opgelost. We staan in plaats van op 1,5 meter naast elkaar
hand in hand het Nederlands elftal toe te juichen die in Qatar voor het eerst wereldkampioen voetbal
worden. We bereiden ons voor op de meest succesvolle Olympische winterspelen ooit waarin naast
schaatsen ook bobslee en skeleton medailles worden behaald. We mogen weer naar het werk en
zien weer de collega´s terug. We hebben het in de praatprogramma´s op TV over andere onderwerpen dan Corona.
Wat ik hierboven schets is allemaal realistisch. Echter om daar te komen vraag ik slechts het volgende. Laten we met zn allen bewust zijn van waar we nu met z’n allen staan. Ons steentje bijdragen is
heel eenvoudig. Wees je bewust van je gedrag en blijf gezond.
Ik wens jullie een gezond en gelukkig 2022
Columngroet TdB
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Wisten jullie dat....?

at in ‘Podium Open Haven’ (adres Kerkplein 1 Oostburg) schrijvers, acteurs, wetenschappers en anderen uitgenodigd worden om ons te prikkelen om na te denken over en vorm te
geven aan het samenleven. Ieder is van harte welkom. De toegang is gratis.
Voor meer informatie mailen naar: avhvdm@zeelandnet.nl

Dat Bennie Mesilje de ‘Travalje’ in Cadzand een opknapbeurt gegeven heeft, waarvoor onze dank.
Dat dokter Meijer al 30 jaar huisarts is in
Cadzand.
Dat het hoogste punt van het Scheldehotel in
zicht is en alles bijna glasdicht is.
Dat er in ons mooi dorp hondendrollen soms
helaas niet door het baasje opgeruimd worden?
Dat er snelheidscontroles uitgevoerd zijn op de
Zuidzandense weg en geconstateerd is, dat er
te hard gereden wordt, niet alleen door toeristen,
maar ook door onze vaste bewoners.
Dat het Kezantenaortje beetje verandert in de
layout om het opmaken wat te vergemakkelijken.
Dat het Kezantenaortje deze keer wat laat is,
maar dat dit niet meer gaat gebeuren.
Dat de kopij wel blijft binnen komen, soms met
een beetje vertraging, maar er uiteindelijk toch
is.
Dat het toch vervelend is dat de middenstand van Cadzand weer zwaar geraakt is door de veiligheidsmaatregelen en deze ondernemers nu weer moeilijke tijden doorgaan.
Maar dat iedereen hunkert naar het voorjaar, mooi weer, lekker uit waaien en ‘boosteren’ op ‘t terras.
Dat we vanaf 20 januari weer terecht kunnen bij onze dorpsbakker Leurgans.
Dat we ook heeeeel erg al onze adverteerders danken voor het mogelijk maken van dit boekje
en wij er stiekem van uit gaan, dat jullie ze ook niet vergeten door ze straks weer te bezoeken .
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we hopen je

elke week
snel in onze
winkel te
nieuwe
aanbiedingen! mogen

specialist in
verwarming

begroeten!

gas - water - sanitair
duurzame energie

Supermarkt Cadzand

airconditioning

U kunt terecht voor al uw
dagelijkse boodschappen, zoals
• vers gebakken brood en
broodjes
• verse groente en fruit
• vers vlees
• dagverse zuivelproducten
• overige kruidenierswaren
• tijdschriften

loodgieterswerk
NIEUW IN HET
ASSORTIMENT

dakdekkerswerk

Vers
belegde
broodjes

ontzorgexpert

Slijterij Duinplein
Watervlietseweg 12a

Supermarkt Cadzand

4515 SB IJzendijke

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

T

7 dagen per week geopend

+31(0)117-301 397

E

info@vanlooy.nl

W

vanlooy.nl

Lid van Uneto Vni

www.supermarktcadzand.nl
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Heel Cadzand bakt
N
a de geslaagde editie van 2019 en
een 3x geannuleerde editie in 2020,
konden eindelijk de thuisbakkers
hun feesttaarten door de vakkundige jury laten beoordelen. Ondanks het geringe
aantal bakkers, waren er 10 feestnummers
om te proeven door Marcin van ‘Culi Advies
Beaufort’ en Ilse van ‘Bruist! Bistro Bar Beds’.
En de strijd werd hevig gestreden! Er werden
kinderfeestjes verzet en bakkers kwamen terug
vanuit Luxemburg om hun creaties op tijd te
kunnen inleveren. Daar waar de ene taart hoge
ogen gooide met het feestelijke uiterlijk en de
andere perfect van smaak was, kon er natuurlijk
maar één de winnaar zijn:

De gouden taartschep en titel “Beste Bakster
van Cadzand” ging dit jaar naar Debbie de
Baere met haar passievrucht-mango taart. De
taart werd geveild voor de Van der Sar Foundation, waarbij het winnende bod van Marianne Martlé
was. Hierna kon menig bezoeker de overige taarten, inclusief de gesponsorde taart van Moio Beach,
zich laten smaken met een bakje koffie of thee. Wederom een geslaagde editie! We zijn nu al weer
benieuwd naar de creaties van volgend jaar!

taart gekocht door Marianne				
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winnende taart gebakken door Debbie
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