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Voorwoord

Z

o beste lezer van ‘t Kezantenoartje, het boekje is af en ligt waarschijnlijk nu onder uw ogen
om gelezen te worden. De vorige keer is het verschijnen inderdaad wat verlaat, wat te maken
heeft met thuis proberen te geraken in de programmatuur en ook de kneepjes van het vak zien
te ontdekken, immers hier is geen ‘grafisch vormgever’ aan het werk, maar een vrijwilliger met
alleen maar onderwijservaring. Gelukkig kan ik voor raad af en toe terecht bij Silke, het vriendinnetje
van de zoon van mijn partner Ingrid. Zij helpt mij uit de brand met advies als het soms niet goed lukt.
Dit is nu de derde editie sinds ik de redactie overgenomen heb van Inge de Jonge. Sedertdien bemerkt
u wellicht hier en daar enkele cosmetische veranderingen.
Eindelijk is Covid voorbij en velen hoor ik al zeggen dat er altijd wel wat is om je zorgen over te maken.
Zijn we af van Covid, krijgen we te maken met hevige voorjaars stormen en daarna volgt de inval van
Oekraïne (Україна). Stichting Cultureel Cadzand had niet op een beter moment kunnen kiezen voor
‘Heel Cadzand kleurt Geel’. Als u goed oplet, ziet u ook dat de redactie probeert de vlagkleuren in de
buitenkant terug te laten komen. Het maartnummer is verder een mooie mix van al wat er in Cadzand
leeft voorzover het papier dit toestaat, immers we hebben maar 40 pagina’s. Iedereen heeft in deze
editie mooi op tijd zijn steentje bijgedragen. De dorpspolitiek komt deze keer niet aan de orde, die wordt
al uitgebreid in onze nieuwsbrieven met u besproken.
nneke Jansens heeft wederom gezorgd voor de nieuwe raadfoto. Op de vorige raadfoto zijn er
maar liefst 8 goede antwoorden binnen gekomen. Voortaan mogen we bij oud notaris Jeroen
Mertens in ons dorp terecht voor een onafhankelijke trekking, waarvoor dank. Verder zijn de eerste zes
foto’s over de voorjaarstormen op de kaft van Anneke, waar goed te zien is dat het strand schreeuwt
om extra vers zand. U ziet hoe sterk de storm te keer gegaan is, de toch wel zware witte blokken zijn zo
maar van het ringpad van het haventje in Cadzand naar beneden gesukkeld.
Naar de komende nummers wil ik graag de kopij veilig blijven stellen door te schrijven over hobby’s van
inwoners in ons dorp en geloof me, die zijn er. Nu al weet ik enkelen, die b.v. een of meerdere oldtimers
verzamelen en of koesteren. Uiteraard mogen ook andere hobby’s aan bod komen. Of heeft u een te
gek boek gelezen, mag u dat gerust ook melden hoor. Ook als u weet, dat er een inwoner binnenkort
jubileert, pols gerust een keer en stuur een berichtje naar redactie@dorpsraadcadzand.nl En voor
onze adverteerders delen wij mee: u mag voortaan uw advertentie in kleur aanleveren, immers onze
website www.dorpsraadcadzand.nl schittert in full color. Daar staan ook alle Kezantenoartjes.
an nog een nieuwtje; ‘EuroParcs’ breidt met de overname van ‘Camping de Betteld’ in Cadzand uit
onder de nieuwe naam EuroParcs Cadzand en bouwt een twintig traditioneel gebouwde 6-persoons villa’s en veertig 4-persoons chalets. Naar verwachting zullen deze vakantiewoningen in juli 2023
klaar zijn. EuroParcs heeft behalve de locatie, ook het bestaande bouwplan overgenomen voor de
transitie van de camping naar een toekomstbestendig vakantiepark. Camping de Betteld had de
ambitie om na de uitvoering van de plannen, het eerste gasloze vakantiepark te zijn van
Zeeuws-Vlaanderen, Europarcs gaat deze plannen nu verder gestalte geven.

A

D

Tot slot wil ik nog iets kwijt: ik heb vandaag voor het maken van foto’s, kennis mogen maken met de
nieuwe dominee van Cadzand en zie al meteen dat wij met Vrouwkje Dees enorm gaan boffen. Op 3
juli is er in de kerk een feestelijke dienst met erna een ontmoeting met inwoners van Cadzand.
Mensen, geniet van het mooie weer, doe vooral ook leuke dingen, probeer te hopen dat het voor
iedereen goed en gezond afloopt, ook voor de Oekraïners.
Vriendelijke groet, de redactie
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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, tot nu toe hebben we nog niet kunnen
schaatsen en sneeuwballen gooien, maar ons thema ging
daar wel over; “Brr, wat koud!” Van een aantal kinderen
hadden we mooie foto’s van vorig jaar in de sneeuw en op

het ijs .
We hebben zelf ijsblokken gemaakt en gezien dat die langzaam
smelten als het warm wordt. Gelezen over “Hertjes eerste winter’, een
vogelvoederhuis in elkaar gezet en natuurlijk ook wat te eten voor de
vogels gemaakt. De vogels hebben kunnen smullen van de pindakaas met zaadjes, appel en stukjes
brood.
We hebben mutsen, schaatsen en een sjaal van
Kikker geknutseld en ook geschreven met een pen
door de lijnen van de ski’s te volgen en leren tellen
met de dobbelsteen; hoeveel sneeuwballen gooit
de sneeuwpop in de lucht?
Het is nu alweer bijna vakantie en na de vakantie
beginnen we met het thema “Voorjaar”.
Ook mogen we eindelijk weer met elkaar buiten
spelen en met de oudste peuters samen werken
met groep 1& 2 .
Veel groeten van alle juffen van het kinderdagverblijf, startgroep en onderbouw en de kinderen.
Tot de volgende keer, 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 tevoren 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:
www.kinderopvangzvl.nl
De startgroep is open op maandagmorgen t/m vrijdagmorgen van 8:15 – 12:15 uur.
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Bakkerij Leurgans bestaat 50 jaar:
voor dagelijks vers brood en broodjes,
‘Koningsbrood’ - Westvlaamsboerenbrood Groese bruine en Tripel-Pain de Campagne.
Dagelijks ruim assortiment koffiekoeken.

Montezza Vliegers
Bd. Wielingen 8 Cadzand Bad
www.montezza.nl

0117 - 391818 montezza1@gmail.com

Het hele jaar zijn wij op zondag open ook in de winter.

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

Nieuws van de kustschool

E

n zo zijn de eerste maanden van 2022 alweer voorbij! We hopen dat alle lezers gezond zijn en
kunnen genieten van het voorjaarszonnetje dat zo nu en dan doorbreekt. Ondanks het soms
gure weer, hebben we op school natuurlijk niet stilgezeten. We leggen u hieronder uit wat we
de afgelopen periode hebben gedaan.

Nieuws uit groep 3/4:
Op dinsdag 15 februari sloten we ons thema “Dag en nacht” af. De kinderen mochten zelf een invulling
geven aan de presentatie. Er werden verhalen gemaakt, getekend, geknipt en geplakt, maar vooral
hoorden we de mooiste woorden van de kinderen zelf over wat ze het meest is bijgebleven: waarom het
overdag licht is en in de nacht donker, waarom het hier dag is, maar in een ander land nacht is, maar
vooral het maken van het zonnestelsel als maquette was favoriet!

O

p vrijdag 18 en vrijdag 25 februari kwam Marijke Pool, van Natuur & Zo, langs om ons e.e.a.
te leren over afval scheiden en recycling. We startten de eerste gastles met het herhalen van
de functie van de verschillende prullenbakken in de klas: papier, gft, pmd en restafval. Marijke
had een zak vol verschillend afval mee; zo konden we handelend aan de slag en leerden over afval
scheiden. Ook had ze een leuke slotactiviteit: we maakten van pulp ons eigen kartonnetje!
De tweede gastles startten we met een afvalrace op het schoolplein. In estafettevorm scheidden we,
zo snel, maar vooral zo goed mogelijk, het afval. Welk groepje heeft vorige week het beste onthouden
welk afval waar moest?
Eenmaal terug in de klas legde Marijke aan ons uit hoe afval gescheiden werd, en dit mochten we zelf
ook even proberen. Elk groepje had een bakje en een potje met afval, waaronder: papier, metaal en
zand. Er was maar één regel: je mocht het niet met je handen scheiden. Door middel van een zeefje
konden we het zand scheiden, door middel van een magneet kon het metaal eruit en door heel hard te
blazen, ging het papier eruit. Tot slot maakten we, met afval, een schudbol.
							Marijke, bedankt! Het was leuk én leerzaam

D

Cultuurmenu groep 7/8:
onderdag 24 februari kwam ik de klas binnen. En zag ik dat er op de planning Robotica stond.
Daar had ik heel veel zin in! Ik kon niet wachten totdat de meneer kwam. Hij was er eindelijk.
Hij kwam binnen met veel robots en technologische snufjes. Hij ging eerst een PowerPoint en
filmpjes laten zien. Midden in de presentatie zei hij dat hij robots bij ons op tafel ging zetten. Er was er
één waar je steen-papier-schaar mee kon doen. Hij had een soort klein machientje ontworpen, waar wij
veel lol en plezier mee hadden. Daarna schudde hij uit zijn mouw een afstandsmeter. Hij zette ze tegen
elkaar en ze begonnen op 20 centimeter afstand te staan. Als je ze tegen elkaar zet dan begonnen
ze achteruit te rijden. Bij mijn groepje reed hij bijna van de tafel af. Daarna toverde hij een plaatjes
opzoeker uit zijn mouw. Eerst moest je vier plaatjes scannen. Daarna scande hij hem weer. En ging de
robot met een rietje hem aanwijzen op het blad, waar alle plaatjes die hij gescand had op stonden. Hij
maakte ook een soort geluid als hij hem had aangewezen. Heel erg bedankt dat je bij ons op school
bent gekomen! 					
								Van Sietse Helfferich, groep 8
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Bag 2 school inzameling

Wij willen u via deze brief graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie voor De Kustschool.
Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding
inzamelingsactie opgezet om extra geld in te zamelen voor de
afwerking van het schoolplein: palenbos, buitenverlichting en de
voortuin. Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en
keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg
hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om
van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te
sparen voor het schoolplein!

Bag2School Nederland:
In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van
het textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel erg
zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing: Nadat de kleding is
opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor export. Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika
en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie
voor de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede doelen
organisatie, maar een bedrijf.
Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door een zak te vullen met de oude
nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Hieronder wordt verstaan: dames-, heren-, en kinderkleding,
schoenen (per paar), riemen, handtassen, beddengoed en knuffels. Geen bedrijfskleding, uniformen, kussens,
dekbedden, vies/natte/kapotte kleding. Op de website van Bag2School www.bag2school.nl, vindt u nog meer
informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat.
Bag2School zal de kleding inzamelen op dinsdag 12 april. Breng uw zakken alstublieft naar De Kustschool en
help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten! Dit mag ook vóór de zojuist genoemde datum.
Kleding mag in eigen zakken verzameld en ingeleverd worden. Let u er wel op dat de zakken goed dicht en niet
beschadigd zijn? Bag2School neemt geen open, natte of kapotte zakken aan.
Heeft u geen kleding over, of bent u een bedrijf, en wilt u ons tóch helpen? Dan kunt u ons ook financieel steunen
door het scannen van bijgevoegde QR-code en een zelf te kiezen bedrag over te maken, of door een vrijwillige
bijdrage in de daarvoor bestemde bus op De Kustschool, Badhuisweg 36 te Cadzand in te leveren.
Indien u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot juf Carmen of juf Tiffany.
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling! Met vriendelijke groeten,
Namens despsorcommissie, Carmen en Tiffany
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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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Mogen wij ons voorstellen

V

andaag ben ik te gast bij Jean-Pierre en Beatrice Verpeut, woonachtig in het oude kleuterschooltje op de hoek van de Vijverstraat en de Retranchementseweg in Cadzand Dorp. Jean-Pierre en
Beatrice zijn ‘tweede verblijvers’, maar voelen zich hier misschien meer thuis dan in de omgeving
van Brussel, waar zij vandaan komen. Jean-Pierre heeft zijn leven lang gewerkt in de houthandel.
Zijn grootvader is een houthandel gestart, hij maakte aanvankelijk zelfs als schrijnwerker houten carrosserieën
van auto’s in het begin van de vorige eeuw. Jean-Pierre heeft zijn werkzaamheden in 2005 beëindigd om zich
daarna te oriënteren op de immobiliën markt. Beatrice is geen onbekende in het Belgische Federale Parlement waar zij aanvankelijk als ambtenaar heeft gewerkt, onder andere als lid van Commissie Binnenlandse
Zaken om wetteksten voor te bereiden en te maken. Het was zeker interessant en afwisselend werk, maar
toch ook vermoeiend mede door de ellenlange vergaderingen tot laat in de avond en dan moest meer dan
eens het verslag ’s morgens vroeg bij de drukker klaar liggen. Dat kon dus alleen maar als je de nacht door
werkte. In die tijd waren de beschikbare faciliteiten nog beperkt en slapen deed je gewoon op een matrasje
in kantoor. Dat het privéleven door de vaak lange werkdagen niet makkelijk gemaakt werd moge duidelijk zijn
en dat hield voor Beatrice in dat ze tijdens een loopbaanonderbreking de studieboeken oppakte voor notarieel
recht, en met succes. Zij is benoemd in Sint-Joost-ten-Node, waar zij als notaris gewerkt heeft tot eind 2016.
ean-Pierre is als kind altijd veel aan de kust in Knokke geweest met zijn ouders en grootouders.
Toen hij op zekere dag een klant van hem hielp door te tolken van Nederlands - Frans bij de notaris
voor de aankoop van een huis in de Mariastraat, zag hij dat het schooltje in de Retranchementseweg te koop stond. Het heeft niet lang geduurd, ‘kijken werd meteen kopen’. Enkele jaren daarna
zette de buurman zijn stuk van het oude schooltje ook te koop en ja dan is dat natuurlijk niet zo moeilijk meer
om toe te happen. Het totale gebouw ademt na een flinke verbouwing nog steeds een beetje de sfeer van
vroeger. Typerend zijn natuurlijk de vele deuren van de klaslokalen, die nog steeds in het pand aanwezig zijn.
De turnzaal van vroeger is nu de woonkamer. Heel wat werklui, die het kleuterschooltje verbouwd hebben,
hebben vroeger zelfs nog op school gezeten. Tot aan het pensioen zijn Jean-Pierre en Beatrice vooral in de
weekends en vakanties naar Cadzand gereisd. Sinds 2017 verblijven ze de meeste tijd hier en genieten van
het prachtige decor van Cadzand in de rust met weidse zichten en zee nabij. Het is hier goed toeven.

J
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De nieuwe raadfoto
V

oor onze laatste raadfoto kregen we
acht goede antwoorden binnen van:

Milou Simelaar, Sabine Herremerre,
M. Leurgans, Suzie van de Luijster,
Maarten Reuchlin, Iz. Van Dale en
Marjan Vroege.

De winnaar kan voor een presentje terecht bij Fris
Lunchbar & Hotel, Mariastraat 22 in Cadzand.
Uit de 8 reacties is ‘Iz Van Dale’ bij de trekkking van 15
maart 2022 door oud notaris Jeroen Mertens uit de vaas
gehaald met het juiste antwoord ‘Badhuisweg 20’
Reacties raadfoto mailen naar redactie@dorpsraadcadzand.nl

Kalender Cadzand

05 juni 		
10 / 12 juni
26 juni		
		
3 juli		
2/4 september
5 september
22 oktober

Dag van de ‘mini bieb’.
VV Cadzand bestaat 50 jaar, georganiseerd door de voetbalclub VV Cadzand
Dorpsraad Brunch van 10.00 - 14.00 uur in het Zwingebouw en kerktuin.
Puzzeltocht nog te plannen, datum wordt bekend gemaakt
Feestelijke dienst en dorpsontmoeting met dominee Vrouwkje Dees
Kermis Cadzand
Kernbezoek college B&W
Heel Cadzand Bakt
Zie verder in dit nummer ook de kalenders van Stichting Cultureel Cadzand,
Kunstkring Cadzand en Molen ‘Nooit Gedacht’.
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Hotelkinderen in de oorlog

T

ien mei 1940; Buurvrouw Wage (haar huisje, het “Haaientandje”, is nu het oudste huis in de
Noordzeestraat) kwam huilend de keuken van hotel Noordzee binnen. Snikkend vertelde ze
aan moeder Sien dat de oorlog was uitgebroken en dat de Duitsers ons land waren binnengevallen. Het was mij met mijn ruim 6 jaren duidelijk dat er iets verschrikkelijks was gebeurd of
stond te gebeuren. Iedere avond werden wij door moeder en opoe la Gasse (vader Piet was soldaat)
in de schuilkelder naast het hotel in de duinen in een soort kribbe gelegd. Vele nachten was er rond de
scheldemonding artillerievuur, hetgeen erg angstaanjagend was. Vader Piet kwam weer thuis op 18
mei, zodat hij nog kon meemaken dat we inkwartiering kregen van een afdeling van de Duitse douane
en een kleine afdeling voor de observatiepost, die in eerste instantie op het dak werd geplaatst. In het
najaar van 1942 werd een zware toren aan de zeezijde tegen het hotel aangebouwd, die flink gerestaureerd tot 1980 aan Noordzee een ander silhouet gaf. Wij hebben de toren niet zien bouwen aangezien
wij juist daarvoor waren geëvacueerd. Boer Piet van Cruijningen vervoerde onze spullen met paard en
wagen naar Zuidzande, waar ook moeder haar zus Janneke met Wannes de Ligny en hun 2 kinderen,
Saartje en Han, woonden. Heel goed herinner ik mij deze verhuizing. Zittend tussen matrassen, dekens
en andere spullen, vooraan op de hobbelende boerenkar met grote massieve wielen, arriveerden wij in
Zuidzande, een gezellig dorp, waar ik al gauw goed contact kreeg met mijn leeftijdgenoten. Dit kwam
zeker niet door geweldige leerprestaties, want de school van meester van de Reepe lag ver voor op de
Cadzandse school van meester Bareman. Elke dag voor schooltijd, tussen schooltijd en na schooltijd
bijlessen, zonder enig plezier ondergaan, brachten mij toch enigszins op hun niveau. Op zekere dag
in de winter had het zwaar geijzeld. Vader kon goed schaatsen en dus deed hij zijn noren onder en
schaatste op de bevroren straat. Maar een ijsbaan is vlak en de straat niet, waardoor hij zeer pijnlijk ten
val kwam. Dat was de laatste keer dat hij geschaatst heeft.

N

egen maanden hebben we in Zuidzande in de Sluissestraat gewoond en toen verhuisden we
naar Cadzand-dorp. De vanuit het hotel meegenomen matrassen en dekens werden weer op
een boerenwagen geladen en op de zolder van het andere huis gedeponeerd. Het huis lag in
de Mariastraat aan een gangetje, dat van de straat naar het weiland
van van Iwaarden, het “Schuttershof” liep. Precies zo werd ons toenmalig huis gedoopt in de jaren ‘70 toen het een pension werd. Hier hebben
we na de zomer van 1944 ook de bevrijding afgewacht, die in West
Zeeuws-Vlaanderen veel slachtoffers maakte door bombardementen
en beschieting met zware artillerie. Dominee Talma, de predikant van
de Nederlands Hervormde kerk te Cadzand kwam vaak bij ons aan
huis, hoewel mijn ouders nooit naar de kerk gingen. Ik wel, want ik zat
in het kinderkerkkoor omdat dit de enige plek was in het dorp waar
gezongen werd en dat deed ik graag. Maar dat was voor de dominee niet de reden dat hij graag bij ons
langs kwam. Dominee Talma had een sonore stem die in de kerk, die een zeer goede akoestiek heeft,
goed tot zijn recht kwam, bovendien was hij een begaafd spreker. Hij was zeker vergeleken met mijn
vader een kleine man en hij had een bochel. Op zekere dag waren er dakpannen verschoven door de
luchtdruk van granaatinslagen dichtbij ons huis. Toevallig kwam de dominee langs en zo kwam het dat
vader met de dominee via een ladder op het dak gingen om de pannen goed te leggen toen opeens de
beschieting van het dorp weer begon. Vader was vlug van het dak maar dominee Talma was sneller.
De beschietingen werden steeds frequenter en duurden langer. Daardoor brachten we veel tijd door
in de kelder die rondom een opstaande rand had, waarop onze ouders planken hadden gelegd met
matrassen erop. Zo hadden we geen last van het grondwater dat altijd uit de vloer omhoog kwam Hier
schuilden we voor de zware kanonnades door de geallieerde stoottroepen. Zondag 8 oktober 1944
was een angstige avond en nacht met veel inslagen. Ook ons huis werd getroffen door een inslaande
granaat. Een oudoom en tante, die door het bombardement van Breskens gewond waren, zaten ook
in de kelder en ook uit Retranchement de zusjes van Dale, Addie en Saar, later getrouwd met de
slager Izaak Bertou de ouders van Marion, die nog bij mij in de Noordwester bar heeft gewerkt. Het
was een vreselijke nacht, de granaten vlogen fluitend voorbij of sloegen vlakbij in. Zo hoorden we van
een voltreffer bij de familie Rietema, de eigenaars van hotel Duinbos, die ook in Cadzand-dorp waren
15

Voor een sfeervol hapje en drankje aan zee...
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beland. Hun dochter Marietje was zwaargewond en de tante was dood. Het waren angstige tijden.
De resterende matrassen van het hotel, die we steeds hadden meeverhuisd had vader op de zolder
zodanig verdeeld dat ze een eventuele granaatinslag konden opvangen. En dat hebben ze ook gedaan,
vooral de zolderverdieping was zwaar beschadigd. Ook het varken had vader beveiligd met schotten.

T

oen we de volgende dag bij het varkenshok kwamen had hij op zijn rug allemaal schrammen van
granaatscherven omdat hij inmiddels wat groter was geworden.
Ons huis was door de voltreffer dusdanig verwoest, dat we verhuisden naar inwoning bij de
familie Kools-de Winter, vlak bij het vijvertje, waar we ook de bevrijding beleefden. Een der laatste
dagen voor de bevrijding werd hun boerderij die we goed konden zien, door een vliegtuig beschoten,
waardoor de schuur en de stallen in brand vlogen met alle beesten erin. We konden ze horen brullen,
zonder ook maar iets te kunnen doen, daarvoor was de afstand te groot en de brand te hevig. De
boerin huilde verschrikkelijk en riep steeds maar “die arme dieren” en wij leden intens met haar mee.
In 1944 werd iedereen van “het Haventje” geëvacueerd. Voor onze streek naderde de oorlog zijn
hoogtepunt. De bombardementen en de beschietingen eisten een zware tol. Breskens, Oostburg, Sluis
en Schoondijke werden vrijwel geheel verwoest, terwijl de meeste dorpen in West Zeeuws-Vlaanderen
zwaar werden beschadigd. Op 5 september 1944 (dolle dinsdag) kwam de burgemeester, Kees Le
Nobel, die naast ons woonde met het “gangetje” ertussen, bij ons opgewonden binnenstormen. Moeder
had voor het avondeten pannenkoeken gebakken. “Mensen, jullie hotel staat in brand” riep hij. Erg
geschrokken haasten we ons naar de Retranchementseweg vanwaar we de brand goed konden zien.
“Het is Noordzee niet, het is de Schelde”, zei vader opgelucht. De Schelde was het hotel door de familie
Baas gebouwd nadat hotel het Zwin kort voor de oorlog om onbekende reden was afgebroken. Het
was niet collegiaal, maar de pannenkoeken hebben we in gezelschap van de burgemeester smakelijk
opgegeten.							Met vriendelijke groet, pietfaas@zeelandnet.nl

De roerende pollepel van Jurrian de Zwart

Linguine met kreeftenbisque
Benodigdheden:
o
o
o
o
o
o

2 gekookte kreeften
Witte wijn
1 wortel
2 juun
3 teentjes knoflook
rode peper

o
o
o
o
o

1 el ansjovis
1 el kappertjes
2 blikken tomaten
bosje platte peterselie
linguine

Snijd de kreeft in de lengte door. Bewaar het vlees van de staart en

scharen in de koelkast en breek de
met olijfolie. Fruit vervolgens de grove
toe. Blus af met witte wijn en laat reduceren.
van de peterselie toe. Bak eventjes mee en
tomatenblik met water en voeg toe aan de
pruttelen. Voeg naar smaak zout en peper toe.
het goed uit met een zeef en vang de bisque op in

schaal in kleine stukken. Fruit de schalen aan in een ruime kookpan
stukken wortel, ui en knoflook aan. Voeg naar smaak rode peper
Voeg de ansjovis, kappertjes en gehakte steeltjes
voeg de blikken tomaat toe. Vul een leeg
bisque. Laat een paar uurtjes op laag vuur
Haal de bisque door een passe vite of pers
een pannetje.
Kook de linguine al dente. Fruit knoflook
en rode peper in een bakpan. Bak het vlees van de
kreeft even mee en blus af met witte wijn. Voeg
vervolgens de linguine toe met wat scheppen van de
bisque. Garneer met fijngesneden blaadjes peterselie.

Eet smakelijk! Ik geef de pollepel door aan mijn culinaire voorbeeld Jordy Martlé.
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Sage & Ivy
Pomandère
Liviana Conti
Munthe
Hofmann Copenhagen
Suite22
Frame
Bibi Lou and more...

Esclusa Mode

Wij zijn 7/7 geopend van 10u-18u30.
Boulevard de Wielingen 51D 4506JL Cadzand Bad

Strijdersdijk 9
4506 HR Cadzand
Tel. 0117-391497

www.dehoogtecadzand.nl
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Bedrijf in de kijker: Esclusa Mode

V

andaag ben ik te gast bij Esclusa
Mode aan de Boulevard de Wielingen 51d in Cadzand Bad en zit met
Nathalie van Tilburg al om 08.30 u aan
de koffie nog voordat de winkel open gaat. Nathalie
en echtgenoot Alexander van der Linde zijn geen
onbekenden in de gemeente Sluis. Alexander
kennen we van onder andere drogisterij Van der
Linde in Sluis, ook wel ‘Goodies’ genoemd , verder
werkt Alexander achter de schermen mee aan de
uitrol van de nieuwe ‘Fashion Boutique’ in Cadzand. Nathalie heeft haar sporen verdiend in de horeca, waar zij eigenlijk al vanaf 14 jaar in werkzaam
is geweest. Van 2015 af hebben Nathalie en Alexander Restaurant Ecluse aan de Groote Markt 17 te
Sluis geopend, wat toch vaak werken tot in de late uren inhoudt. Naast de liefde voor de horeca heeft
Nathalie al vanaf jonge leeftijd een passie voor alles wat met Fashion te maken heeft en volgt dan ook
de cursus Personal Styling bij het World Fashion Centre in Amsterdam.

H

et is dan ook geen verrassing als zij met manlief tijdens een vakantie overzee het plan ontwikkelen om
een modezaak op te starten en daarmee een droom realiseren, ‘Esclusa Mode’ in Cadzand Bad, net
waar op dat moment een grote behoefte aan is. De ontwikkeling van project ‘De Branding’ komt dan als een
zegen en al snel wordt een idee omgezet in het openen van een ‘Fashion Boutique’ net na afloop van de Covid periode. Het lenteweer brengt mensen weer op de been, de drukte komt langzaam maar zeker weer terug
in Cadzand Bad en dan is even shoppen een aangename afwisseling van een wandeling in de natuur of aan
het strand. Nathalie doet dit
niet alleen, zij wordt bijgestaan
door een oude bekende Marjolijn van Hanegem en Alexander doet de boekhouding en
gaat mee voor de inkoop naar
Parijs. Esclusa Mode legt zich
toe op merken als Sage & Ivy
, Pomandère , Liviana Conti ,
Munthe, Hofmann Copenhagen, Suite22 , Frame, Bibi Lou
and more...
Verder wordt het assortiment
uitgebreid met schoenen en juwelen. Wij wensen Alexander,
Nathalie en Marjolijn alvast
heel veel succes toe.
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			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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Bedrijf in de kijker: Frites de Mer

V

andaag ben ik te gast bij ‘Frites de Mer’,
voorheen ‘Café Frituur Van de Luijster’,
gastheer is Jan Henk van Drongelen,
kleinzoon van opa Vis, die in Oostburg
een frituur opende. Jan Henk, 45 jaar jong, oogt
als een jonge enthousiaste pup als hij het over zijn
kindjes heeft, de frituur in Oostburg en nu ook die
in Cadzand Bad. De vader van Jan Henk zat in de
verzekeringswereld, trouwde met de dochter van opa
Vis en nam later de frituur-snackbar Oostburg over.
Weer zoveel jaar later blijft de frituur in de familie als
Jank Henk en compagnon de frituur in Oostburg van
zijn ouders over nemen.
Jan Henk heeft een redelijk avontuurlijk leven geleid,
ging eerst naar de MAVO op het Zwincollege en op
17-jarige leeftijd voor 1 jaar naar de Higschool in
Nebraska en South Dakota.

N

a thuiskomst heeft Jan Henk de HAVO alsnog netjes afgemaakt in Rotterdam en is accountancy
gaan studeren in Utrecht. Daarna nog management, economie en recht afgerond aan de Hogeschool van Utrecht en Breda. Zijn eerste baan is bij de Amerikaanse tak van de ABN Amro, waar hij
zich bezighoudt met effecten, aandelen en vermogensbeheer. Als de ouders
van Jan Henk overwegen met pensioen te gaan, komt hij op het idee om de
Frituur-snackbar in Oostburg met Vincent van Rooij over
te nemen. Jan Henk werkt dan nog voor de bank, maar
achter de schermen is hij volop met de zaak bezig terwijl
Vincent in de zaak staat. Ondertussens is de erfpacht voor
het pand in Oostburg met 30 jaar verlengd en vergunning afgegeven voor 30 m2 uitbreiding. De combinatie
bank-frituur werd steeds moeilijker, zodat Jan Henk zijn
baan bij de bank opgezegd heeft, zijn huis verkocht in Eindhoven en verhuisde weer terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Zijn
compagnon Vincent de Rooij is geen onbekende in de horeca
in o.a. Breskens. Jan Henk en Vincent zijn twee jeugdvrienden
en vullen elkaar zakelijk goed aan. Het opborrelende ondernemersbloed is dan al ruimschoots aanwezig als Tiny en
Eugenie van de Luijster hun uitnodigen voor een oriënterend
gesprek om de frituur in Cadzand Bad uit te baten. Jan Henk
en Vincent willen zoveel mogelijk de oude formule voortzetten en naar de toekomst toe zijn er ook plannen om
de kelder weer te gebruiken met speel automaten voor
de jeugd. ‘Frites de Mer’ is en blijft dan als vanouds de
plek voor verse friet, lekkere snacks en ijs.
21
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B

Om over te praetn...

este Kezantenaorn. Onderwerpen om iets over te mogen schrijven komen de laatste tijd vanzelf
voorbij. Was ik van plan iets te schrijven over de regionale politiek in verband met aanstaande verkiezingen heb ik op het laatste moment toch een ander onderwerp gekozen. Iets wat
volgens mij veel impact heeft en alles behalve regionaal bevat

Inderdaad de oorlog in Oekraïne! Of moet ik zeggen de oorlog tussen Rusland en de rest van de
wereld. Want we hebben er allemaal last van en wij westerlingen vinden er wat van. En ik ben blij dat ik
in alle veiligheid nog deze column kan schrijven.
Het Russische regime is helemaal op hol geslagen. Ja we hebben het over Poetin maar achter deze
gek zit nog een heel batterij aan mensen die denken dat door landje pik iedereen gaat leven zoals de
Russen dit voorschrijven. Leven in vrijheid is een gemeen goed en daar waar we 2 jaar geleden nog
75 jaar vrijheid vierden kunnen we stellen dat deze vrijheid onder een vergrootglas komt te liggen.

J

a ik maak me grote zorgen over hoe dit gaat aflopen. Als het al gaat aflopen want is dit niet
het begin van totale verwarring. Wanneer en hoe reageren de Chinezen? Wanneer en hoe
reageren uiteindelijk de NAVO landen? In ieder geval kunnen we stellen dat er een nieuwe
economische crisis aan de gang is. Gas en olieprijzen stijgen tot recordhoogte. En dit werk
door in alles!
Maar het belangrijkste is toch wel het leven van de Oekraïners dat momenteel ieder dag op het spel
staat. Al meer dan een miljoen vluchtelingen. Mannen worden onttrokken van hun gezinnen om te
strijden voor hun land en hun vrijheid. En ik snap het want ze kunnen je alles afpakken maar als het om
je vrijheid gaat dan sta je op en ga je dit met alle macht verdedigen (of moet ik het vechten noemen).
Maar zoals in vele oorlogen zijn er zovelen die sneuvelen en waarom……
Voorlopig zitten we in Cadzand nog ver weg van het geweld in het Oostblok. Richten we ons op de
regionale verkiezingen. Stemmen we op die kandidaat die we een stem gunnen. Kunnen we ons weer
druk maken om de kleine dingen des levens. Gesteggel over een stukje polder of de impact van het
toerisme. We moeten het allemaal een beetje relativeren denk ik als we weten wat er boven ons hoofd
hangt. In alle discussies die we dagelijks voeren vraag ik jullie meer vanuit realisme hier naar te kijken
en te handelen. Ik weet zeker dat we dan samen de juiste dialoog voeren en er uiteindelijk een voor
ieder acceptabel resultaat uit komt.
En op verzoek van stichting Cadzand cultureel worden we gevraagd wat meer gele bloemen en planten
in de tuin te zetten wat ik een super leuk idee vind. Mijn verzoek is om er dan ook een blauwe in plaats
van gele strik of lint aan te hangen zodat we onze steun richting Oekraïne betuigen.
Svoboda Oekraïne (Vrijheid voor Oekraïne)
Columngroet TdB
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Mariastraat 28
Cadzand-dorp
Info of afspraak :
0117-391712
06-55345402

Verhuurburo Cadzand | Boulevard de Wielingen 58 | 4506 JL Cadzand Bad
Tel +31 117 391549 | info@cadzand.nl | www.cadzand.nl
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Molen Cadzand ‘Nooit gedacht’

B

este lezers van ‘t Kezantenoartje, graag willen wij berichten vanuit onze molen met de
mooie naam, ‘Nooitgedacht’. Sinds mensenheugenis staat deze molen aan het begin van
het dorp ‘’fier” te zijn. Waarschijnlijk weet u niet beter dan dat deze molen sinds 1662 op dat
plekje altijd al gestaan heeft. Overigens de molen van toen is wel een heel andere, dan de
molen van vandaag. De huidige Molen zoals hij er nu uitziet, staat daar pas sedert 1951, maar de basis
is gelegd in 1662, wat weer een hele tijd geleden is. Om de molen in stand te houden, is er wel een en
ander nodig. Een molen zonder molenaar kan natuurlijk niet. Molenaars zijn vaak bevlogen mensen,
maar helaas is er weinig aanwas. Het is min of meer een uitstervend ras geworden. Een molenaar is
eigenlijk een soort alleskunner, hij of zij moet niet alleen verstand hebben van de molen, maar ook van
het weer, liefst nog eigenlijk technisch aangelegd zijn, verstand hebben van onderhoud en zijn vermalen producten in dan nog eens biologisch meel kunnen vermarkten zoals wij doen.
ls Molen van Cadzand mogen we blij zijn met onze eigen bevlogen molenaar Sjaak, hij draait
elke zondag trouw op de molen. Altijd prachtig om te zien als de molen draait op de zondagmiddag.
Als molen produceren we natuurlijk ook iets. Zo hebben we onder andere mooi volkoren tarwe meel
om te verkopen. Trots zijn we natuurlijk op de biologische tarwe uit onze eigen streek die we vermalen
tot volkoren tarwe meel met zemels. De tarwe wordt geleverd door biologische landbouwbedrijven rondom Schoondijke en IJzendijke. Streekprodukten Markt; Een terugkerend iets zijn onze molenmarkten
aan de voet van de molen. Wij organiseren vier a vijf keer per jaar deze markten en dan promoten en
verkopen wij natuurlijk ook onze eigen Meel en Bloem. We maken de markten interessant en aantrekkelijk door het aantrekken van streekprodukten zoals honing, aardappelen, groenten , blauwe bessen,
zuivelproducten, worst en de lokale trots uit Oostburg de ‘suiker spekken’ of ‘botterbabbelaar’. Om het
bezoek aan deze markten nog gezelliger te maken verkopen we als molen eigen gemaakte wafels met
suiker of aardbeien en serveren we koffie. De opbrengsten zijn natuurlijk voor het regulier onderhoud
aan de molen , want dat houdt nooit op, Een molen kan vandaag de dag niet
functioneren zonder vrijwilligers voor onder andere onderhoud, schilderen
van houtwerk, gras maaien, heg snoeien, secretarieel werk, beheer van
penningen en natuurlijk molenaar zijn.

A

Bestuur Molen Cadzand : Jeroen Mertens Voorzitter, Jaap Vasseur
Secretaris, Gerard van Noort penningmeester en Leo Dekker voor
streekmarkten.
Streekmarkten zijn op de volgende zaterdagen: 16 en 30 juli en
13 en 20 augustus. Verder ook op de Cadzandse donderdag 4
augustus.
Ook zie je hoe je vriend van de molen kan worden. Heb je interesse of
lijkt het je leuk om mee te doen, kom naar een van de molenmarkten deze zomer en spreek ons aan.
Voor meer informatie over streekmarkten, de geschiedenis van de molen, verkoop van meel en bloem:
www.molencadzand.nl
Met vriendelijke groet, namens Stichting Molenbehoud West Zeeuwsch-Vlaanderen Leo Dekker
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Boulevard de Wielingen 54
4506 JL Cadzand-Bad
+31 117 85 29 51
info@takmakelaardij.nl
www.takmakelaardij.nl
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Er is weer een dominee in de Zuidwesthoek

V

raag me niet de naam van dit blad uit te spreken, U
ligt vermoedelijk dubbel; een Hollandse-Brabantse
die Cadzands kan spreken. Vergeet het maar. Wel
een mooie naam; ‘t Kezantenenaortje. Mijn naam is
Vrouwkje en de achternaam is Dees. De grootmoeder van mijn
man sprak vermoedelijk wel Cadzands, want zij is gedoopt in de
dorpskerk. Sinds 2 januari ben ik als predikant verbonden aan
die mooie kerk in uw dorp. Overigens Sluis, Retranchement en
de wereldstad Sint Anna ter Muiden maken ook deel uit van de
Protestantse Kerk Zuidwesthoek. Helaas kon de dienst vanwege
de corona beperkingen geen doorgang vinden in de dorpskerk
en moesten we uitwijken naar de Brug in Oostburg. Via kerkdienst
gemist kon het op afstand worden gevolgd. Maar op 3 juli volgt er een feestelijke dienst waarvoor
iedereen van u is uitgenodigd en in de dienst en na de dienst voor de dorpsontmoeting.
Nee, ik word niet de nieuwe bewoner van de pastorie maar blijf wonen in Westdorpe op de oude
boerderij van Polly samen met mijn man, ons hondje Noortje, de huiskat Snoes en twee boerderijkatten
die in onze grote boerderijschuur hun ‘huis’ hebben gevonden. Verder hebben we nog drie kippen en
één haan. Mijn echtgenoot houdt nou eenmaal van een beestje en na zijn werk op school is hij daar
meestal wel te vinden.
Met regelmaat zal ik in het dorp zijn. Op huisbezoek, in de kerk en in het zwingebouw. Maar ook als er
dorpsactiviteiten plaatsvinden. Ik ga graag samen op weg met mensen op zoek naar zingeving. Kerk
zijn gaat voor mij over levende stenen die samen een gebouw vormen waar het goed toeven is. Waar
geleefd kan worden, van feesten als geboorte, huwelijk, de jaarmarkt tot aan een gewone zondag door
het jaar heen, voor vreugde maar ook waar we elkaar ondersteunen bij ziekte en overlijden. Alles wat
we als mensen mogen
meemaken en moeten doorstaan. Voor mij staat in het
werk het woord ‘verbinding’ centraal. De laatste twee
jaar hebben we gezien dat je als mens niet zonder elkaar
kan. Ook kerk zijn is iets van gezamenlijk. We geloven
eenieder op eigen wijze , maar delen het ook met elkaar.
Tot besluit iets over mijn geloof: God is volgens mij voor
iedereen toegankelijk. Voor de één een ‘iets’ ver weg. Voor
de ander is God heel dichtbij en weer een ander gelooft het
wel allemaal. Het mooie van God is voor mij dat niet ik God
totaal kan bevatten maar dat God mij omvat. Ik denk dat dat
iets is wat we als kerk iedere keer opnieuw moeten leren.
Mocht u contact met me willen dan kan dat. Mijn
telefoonnummer is 0115 460180. Het e-mail adres is
domineedees@zeelandnet.nl Maar u mag ook iemand van het
dorp die kerks is aan haar/zijn mouwtje trekken. Die weet de weg
naar mij wel te vinden.

met een vriendelijke groet, Vrouwkje Dees
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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
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Shortgolfcadzandbad

50 jaar VV Cadzand

S

inds 1978 speelt onze club zijn wedstrijden op de huidige locatie
aan de Noorddijk in Cadzand. Een paar jaar later gevolgd door een
eigen kantine, die door een grote groep mensen gedemonteerd werd
in Breda en daarna de opgebouwd op de plaats waar nu ongeveer
de fietsen stalling van de sporthal is. Anthon Aalbregtse en zijn vrouw Lena waren destijds de uitbaters
van de kantine die er tot 1985 / 86 blijft staan. Toen moesten de kantine en kleedkamers van de voetbal
verdwijnen met de komst van de huidige sporthal. Dit hakte er destijds bij de voetballers hard in. Hun
geliefde kantine verdween, waarmee ook de inkomsten voor de club. Jarenlang is hierover gediscussieerd en ook behoorlijk wat onenigheid geweest. Op sportief vlak had Cadzand toen 2 elftallen in de
competitie, al was het qua indeling toen wat anders dan de huidige competitie opzet. Als 1e elftal kwam
je toen uit tegen andere lagere teams in competitie verband, zodat je als voorbeeld tegen Terneuzen
Boys 3 kwam te spelen in de 4e klas afdeling zeeland. Vanaf de 1e en 2e klas afdeling Zeeland
waren toen alleen 1e elftallen, daarboven heette landelijk. In 1978 bereikte Cadzand voor het eerst
die gewenste promotie naar de 2e klas afdeling Zeeland. Tot 1989 speelt Cadzand in die klasse en
degradeerde toen weer terug naar de 3e klasse. Wordt vervolgd.
met vriendelijke groet Angelo Martlé

Dodenherdenking 4 mei 2022

O

nder kapitein G.J. Drost voer het schip “Fort Orange” in februari 1945 mee in konvooi HX
338 vanuit Halifax. In de middag van 28 februari passeerde het schip in konvooi TAM 93
Cadzand, waarbij de Nederlandse driekleur gehesen werd. Een emotioneel moment voor
de bemanningsleden die al zo lang van huis was geweest. Via de Wielingen ging het de
Schelde op om ’s avonds af te meren in Antwerpen aan de grote Kaai 213. Het lossen duurde 7 dagen
terwijl dagelijks zo’n 60 V-1’s en V-2’s overkwamen. Maar het lossen werd niet onderbroken en daarna
ging het terug naar Southend (ATM 87), gevolgd door reizen in de konvooien WVL 139 van St Helens
naar Havre en TBC 162 van Southend naar Milfordhaven. Een stukje tekst
uit de rijke geschiedenis van de Holland Amerika Lijn. Maar tussen de regels
door lees je dat de bemanning niet meer thuis geweest sinds het uitbreken
van de oorlog, dezelfde emoties beleven als koningin Wilhelmina die voor het
eerst over de grens stapt in Eede. Thuiskomen en de driekleur in top. Voor
de ‘sailors of the war’ die in Cadzand hun laatste rustplaats vonden kwam
het allemaal helaas te laat. Wij gedenken hen, de burgerslachtoffers en alle
andere die tijdens een oorlog gebleven zijn.
Samenkomst bij de PKN Kerk aan de Mariastraat vanaf 19.15 uur. Om 19.45 uur gezamenlijk vertrek
naar de begraafplaats. Na de Taptoe twee minuten stilte en erna het zingen van het Wilhelmus lied.
Teksten en gedichten zullen worden voorgelezen gevolgd door de kranslegging en het leggen van
bloemen. Na de ceremonie is in het Zwingebouw gelegenheid tot napraten en een kopje koffie/thee.
De sluiting is om 21.00 uur.
Comité Dodenherdenking Cadzand Suzan de Putter
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Verhuurbureau

De Blauwe
Zeedistel

Rudi en Mirjan de Lijser

www.marcinbeaufort.nl

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

0031 652302188

Verhuur van luxe bungalows,
woningen en appartementen

Gezelschap voor vrede, vreugde en inspiratie
U bent van harte welkom in onze cursussen
Voor informatie kunt u bellen: 0623406210

Mariastraat 45, 4506 AD Cadzand hein@lacordelle.nl

www.lacordelle.nl

Voogdt Verhuur gaat vanaf 2022
verder onder de naam Villa Mer.
Wij kijken uit naar het voortzetten van onze
ﬁjne samenwerking met de Kezantenaors!
Welkom in ons nieuwe kantoor,
Bianka en Martijn
Boulevard de Wielingen 7a | 4506 JH Cadzand Bad | tel: +31 117 - 39 15 14 | www.villamer.nl | info@villamer.nl
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Voogdt verhuur heet Villa Mer

V

oogdt Verhuur heet voortaan Villa Mer. Martijn en Bianka Anderson nemen Voogdt Verhuur over van Brenda
en Adriaan Voogdt maar dan wel onder een andere
naam, namelijk ‘Villa Mer’. Telefoon en website zijn voorlopig
nog hetzelfde, ofschoon www.villamer.nl al in de lucht hangt.
Het kantoor is meteen al verhuisd naar Boulevard de Wielingen
7a in Cadzand Bad, het oude pand is ondertussen al gesloopt.
Martijn en Bianka staan in voor de oude vertrouwde service en
heten alle klanten welkom met een presentje
van Petra’s
Chocolate & Presents.
Martijn is
geen onbekende in
Cadzand, ondermeer is hij actief
voor Top Cadzand
vanuit Anderson
Concepting, Strategic Moves in Marketing.

Mini bieb in Cadzand

B

ericht voor gebruikers en gulle gevers van de minibieb. De minibieb is inmiddels goed
ingeburgerd bij bewoners en toeristen in Cadzand. Er maken heel
veel mensen gebruik van en dat is ontzettend leuk. Ook doneren
veel mensen boeken en tijdschriften. Daar zijn we heel erg
blij mee. Er is af en toe alleen een toegankelijkheidsprobleem: Er worden
grote dozen en tassen in de bieb gezet terwijl daar geen plaats voor is. Op
die manier is de bieb niet toegankelijk en dat is vervelend voor gebruikers.
Vandaar de oproep om grote dozen of boodschappentassen niet in de bieb
te zetten maar af te geven op adres: Vijverstraat 11 in Cadzand.
We begrijpen dat het niet altijd past, of dat het lastig is. Daarom mag u ook
altijd van te voren even bellen (06-22573335), dan halen we de boeken bij u
op. Alvast bedankt voor uw medewerking en nog veel leesplezier.
Oh ja…… nog een vraag: heeft u nog recente kinderboeken? Daar zijn we steeds naar op zoek. Die
zijn ook niet in voorraad bij de beheerders helaas. Wel krijgen we 1 of 2 x per jaar een donatie van
stichting Kinderzwerfboek, maar die zijn snel weg….

Nog veel leesplezier gewenst!!
Conny Nortier
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Hotel-Café in De Buitenlust
Van harte welkom bij hotel-café ‘in de Buitenlust’. In ons café en op ons terras kunt u lekker
genieten van een drankje en vanaf juni is de keuken open voor hapjes en een kleine kaart.
Ook vindt u bij ons een biljart, dartbord, airhockeytafel en een voetbaltafel.
U kunt live voetbal kijken en gebruik maken van ons oplaadpunt voor electrische fietsen.
Voor groepen is het altijd mogelijk om buiten de openingstijden te komen,
neem daarvoor gerust contact op met ons.
Graag tot ziens ‘In de Buitenlust’ bij
Lennard, Anna en medewerkers.
Openingstijden:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag
zondag:

10.00-20.00 uur
gesloten
10.00-20.00 uur
10.00-20.00 uur
10.00 uur 10.00 uur 10.00-20.00 uur
Zuidzandseweg 4 4506 HC Cadzand +31 6120 855 55

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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Bedrijf in de kijker; In de buitenlust

V

andaag ben ik te gast bij café “in de Buitenlust”, tegenover de molen in Cadzand
Dorp. Tegenover mij zit Lennard Huijbregtse, 32 jaar jong en vol energie met
plannen naar de toekomst toe. Lennard heeft na het
Zwincollege de Hotelvakschool in Middelburg gevolgd.
Als hij als kelner in de Eenhoorn werkt in 2017, krijgt
hij de gouden tip van zijn jongere broer dat de frituur ’t
Gemaal in Nieuwvliet te koop komt. Dat komt mooi uit,
Lennard hapt toe en ruilt zijn dienblad in voor ‘Friture
’t Gemaal’. Als Lennard via zijn broer jaren later op een
feestje Anna tegenkomt, bloeit iets moois tussen hen
en stappen ze wat later in het huwelijksbootje. Samen hebben ze een dochter Victoria van onderhand
8 jaar oud. Anna komt in 2011 uit Polen naar Zeeuws-Vlaanderen op zoek naar werk in de horeca. Zij is
onder andere werkzaam geweest bij Petra’s Presents & Pralines. Het is haar daar zo goed bevallen dat
Jimmy en Petra na jaren als het pand min of meer vrij komt, denken aan Anna en Lennard en bellen
voor een gesprek. Een tijdje later mogen Anna en Lennard met hun medewerkers het karakteristieke
café ‘In de Buitenlust’ uitbaten, naast het runnen van ’t Gemaal in Nieuwvliet. Lennard vult aan, dat
dit ook alleen maar mogelijk is als takenverdeling, planning en samenwerking eerst goed in orde is.
Hiermee komt eigenlijk een droom uit voor Lennard en Anna, een eigen frituur en een B&B met café.
Café ‘In de Buitenlust’ is van oudsher de ontmoetingsplek van Cadzand en omstreken. Je komt er
voor de gezelligheid, een drankje, hapjes en leuke spellen. In de zaal is er ruimte voor vergadering,
verder is er een nieuwe pooltafel, een voetbaltafel, een darts set, een air-hockey tafel. Vanaf juni dit
jaar gaat de keuken open voor de kleine kaart, waar zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van lokale
producten. Naast heel wat verschillende biersoorten is er ook de wisseltap, waar Dutch Bargain uit
Groede zeker getapt gaat worden. Uiteraard is de wens om nog meer Zeeuwse biertjes in huis te halen
voor de bierliefhebber. Beiden zitten te broeden op ideeën voor maandelijkse leuke gezellige avonden, bingo, jaren ’90 party, eetbuffetten etc. Momenteel weet de vis club, de voetbalclub en de spaar
club het café te vinden. Uiteraard is er ruimte voor meer, die kan worden ingevuld nu Covid voorbij is.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om het B&B aan
de actuele eisen te laten voldoen en zal er
aanvankelijk gestart worden met het voorlopig
in orde brengen van 7 kamers voor de zomer.
Naar de toekomst toe wordt het concept van
het bruin café verder uitgerold, komt er een
uitbreiding van het terras, wordt het meubilair
hier en daar vervangen en wordt binnenkort
de kleine kaart geïntroduceerd. Het biljart,
voetbaltafel, dartsbord en air hockey moet
de jeugd weer aantrekken en wie weet
komt er ook een karaokeavond. Lennard
en Anna willen graag met de jeugd in
gesprek voor andere leuke ideeën.
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BAKKERIJ FINESSE

Voor als het échtFINESSE
lekker
BAKKERIJ
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
Zuidzandseweg
Zuidzandseweg2323 • 4506 HC Cadzand hoveniers
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
34
gladheidsbestrijding

eer dan 25 jaar sterk in groen
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Voor als het écht lekker moet zijn …

van hoveniers en
groenvoorzieners

vhg

veren
van hoveni
groenvoorz

Nieuws van Top Cadzand

T

op Cadzand heeft op dinsdag 9 maart het boekje
‘Cadzand- Natuurlijk Stijlvol, Volhouden en afmaken’ aan de wethouders Werkman en Poissonnier
overhandigd.

De ondernemers van Cadzand hebben in dit boekje de
handen ineengeslagen om een stedenbouwkundige agenda te formuleren hoe de ingeslagen weg in Cadzand-Bad
in de komende jaren vol gehouden kan worden en verder
af te maken is. TOP Cadzand wil hiermee een positieve
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de badplaats. De
wethouders reageerden positief op het initiatief en namen
uitgebreid de tijd om erover in gesprek te gaan met TOP
Cadzand. Inzet van TOP Cadzand is dat na de verkiezingen de stedenbouwkundige agenda onderdeel gaat worden van het programma van het nieuwe college.

Bakkerij Leurgans bestaat 50 jaar
Wist u dat bakkerij Leurgans aan de Mariastraat 36 Cadzand
Dorp al 50 jaar bestaat? Mario Leurgans heeft de bakkerij
ruim 27 geleden van zijn vader over genomen, maar werkt er
natuurlijk van jongs af aan in. Samen met zijn vrouw Mildred
en medewerkers runnen ze de dorpsbakkerij naar tevredenheid van alle klanten. Hier wordt nog het brood ambachtelijk
gebakken. Goed te weten is, dat de bakkerij ook op zondagen open is tot 13.00 uur. Dinsdag en woensdag gesloten.
35

36

Stichting Cultureel Cadzand

W

e hadden zo maar zin in een nieuw begin na alle beperkingen van de afgelopen 2 jaar en
zijn ons jaarprogramma gestart met de actie Cadzand kleurt Geel.
Als dit Kezantenoartje verschijnt kunt het resultaat zien. We hopen dat u geniet van de
kleur, fleur en creativiteit van velen. Dank daarvoor!
Ons verdere programma ziet er, tot nu toe, als volgt uit:
Kunst-, Hobby-, Boekenmarkten op 14 mei, 9 en 23 juli, 13 augustus en 10 september (Feel Good)
Zomerexposities in de Mariakerk van 1 juni t/m 16 september
Cadzandse Donderdag op 4 augustus
Verfilmd reisverslag op 18 november
Winterfair op 10 en 11 december
We danken Jacqueline Voets voor al haar werk om de huiskamerconcerten tot een succes te maken!
Heeft u ook een idee die past bij onze doelstelling, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij
ondersteunen u graag. Voor alle inschrijfformulieren: www.cadzandcultureel.nl
Ook zo´n zin in een beetje kleur en fleur na de afgelopen 2 jaar? Anders wij wel! Van 12 maart tot 30
april Cadzand kleurt GEEL. Maak er samen met de buren iets moois van.
•
Plaats pot(ten) gele viooltjes bij uw voordeur, oprit of in uw tuin
•
Gele strikken of linten in de voortuin
•
Deurkrans / gele plant of kaars in de vensterbank,als het maar geel is.
•
Als het maar geel is, liefst geen gele vlaggetjes aub
•
Wij zorgen voor gele accenten bij enkele markante punten.
Expocommissie:
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om 4 exposities te organiseren in de Mariakerk.
Van 1 juni t/m 30 juni 		
KunstKring Cadzand, vrij werk.
Van 1 juli t/m 29 juli: 		
Ferdy Remijn, illustrator en kunstenaar en Ed de Hoogd, sculpturen
Van 30 juli t/m 26 augustus:
Emelie van Lockhorst, naaldkunstenares
Van 27 augustus t/m 16 september: Antoinette van Rij, olieverfschilderijen; Bram de Kraker, beelden in
				
speksteen; ELJOHRA, sculpturen en sieraden in glas

KunstKring Cadzand:

E

en genootschap van (amateur)kunstenaars die allen een binding hebben met Cadzand.
Binnen de groep zijn er vele disciplines vertegenwoordigd. De 23 leden tonen dit jaar vrij
werk. Door de diversiteit wordt het weer een boeiende tentoonstelling.
Interesse? info@cadzandcultureel.nl

OPROEP – OPROEP – OPROEP
Momenteel telt het bestuur 5 mensen en zijn alle vacatures ingevuld. Toch vragen we aan allen die genieten van onze
activiteiten, die het belangrijk vinden dat er ieder jaar activiteiten/evenementen plaatsvinden in het dorp,
aan eenieder die Cadzand een warm hart toedraagt om als lid / leden ons
bestuur te versterken. Aarzel niet, iedereen is welkom!
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specialist in
verwarming
gas - water - sanitair
duurzame energie
airconditioning
loodgieterswerk
dakdekkerswerk
ontzorgexpert

Watervlietseweg 12a
4515 SB IJzendijke
T

+31(0)117-301 397

E

info@vanlooy.nl

W

vanlooy.nl

Lid van Uneto Vni
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Voorjaarsstormen 2022
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Cadzand kleurt geel
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