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Voorwoord van de redactie

B

este mensen, na weer een tijdje me op te sluiten is het dan toch weer gelukt, ‘t Kezantenoartje is
uit. Deze keer hebben we goede reden om een paar dagen later uit te komen. U ziet we hebben
gezinsuitbreiding naar 48 pagina’s en niet zo maar. Er gebeurt natuurlijk weer van alles, we
kunnen en doen volop mee en er is nogal wat te feesten. Dit past deze keer helaas niet in
40 pagina’s, dus heb ik extra adverteerders moeten strikken om te kunnen uitbreiden en vanwege het
voetbal jubileum ook wat meer kleur georganiseerd in deze ‘Special’.
De actie ‘Cadzand kleurt geel’ heeft ons dorp mooi in kleur gezet, veel inwoners hebben ontzettend hun best
gedaan. Op pagina 46 bedankt SCC iedereen die zijn of haar steentje bijgedragen heeft. Ik zou bijna zeggen,
dat mag voor mij elk jaar terug komen. Dan was er nog de geslaagde ‘Paas puzzeltocht’, waar we niet Petra
Chocolate Presents mogen vergeten, daar komen namelijk die cadeautjes met die heerlijke chocolade eitjes
vandaan. Dat het leven pas bij 50 jaar begint, getuige het jubileum van Voetbal club VV Cadzand. De sfeer
heeft er goed ingezeten, getuige de foto’s op de voorkaft en blz 45. En dan de geslaagde Dorpsbrunch op
19 juni, wat hebben we toch in spanning gezeten of de weergoden ons mee zouden zitten. Geloof me, er is
menige kaars aangestoken en wel met resultaat, het was net droog tussen 10.35 - 14.05 uur. Zonder steun
van onze trouwe sponsoren (zie pagina 47) zou dat natuurlijk nooit gelukt zijn. Wij danken al deze mensen
dan ook voor wat zij voor ons gedaan hebben. Tik binnen Google ‘Dorpsbrunch Cadzand’ in en u krijgt alle
foto’s van de Dorpsbrunch 19 juni 2022 te zien in een youtube filmpje.
In dit nummer van het Kezantenoartje kunt u zien, dat de inwoners van Cadzand meer aan het woord
komen. Ook als u iets te vertellen heeft, maar er niet aan toe komt, ben ik daar ook blij mee. Ik kom gewoon
langs voor een gezellige babbel en neem dan zo uw verhaal voor in het Kezantenoartje mee. Maar het kan
natuurlijk ook dat u dat zelf graag doet, schrijven over uw hobby, of waar uw gedachten u naar toe leiden.
Piet Faas en Theo de Buck doen al niet anders evenals bijdragen van de school, kinderopvang, Jaap
Vasseur van St Molenbehoud, voetbalclub en de Sporthal. Ik heet de nieuwkomers Alphons Navarro en
Erwin van Liere dan ook van harte welkom. Ook tips zijn welkom, zo ben ik blij met Peter Wijckaert, die
mij tipte over de oudste inwoner van Cadzand. Aanvankelijk dacht ik dat Maria Goossen dit was. Bij haar
aangekomen vertelt Maria dat de eer toekomt aan Lies Wille, die haar klopt met 2 jaar ouder te zijn. Nu ben
ik iemand, die altijd zijn bordje leeg eet, dus maak ik ook af, waar ik aan begin. En zo staat Lies Wille er niet
alleen in, maar ook Maria Goossen. Tip: Raadpleeg ook altijd ‘t Kezantenoartje op onze internetpagina,
omdat daar soms nog correcties en of aanvulllingen op komen, die dan te laat zijn voor de drukker.

Oproep

Ja u gaat in dit boekje verschillende oproepen tegen komen, waar gevraagd wordt naar vrijwilligers voor de
vrijwillige brandweer van Cadzand, voor Stichting Cultureel Cadzand en voor beheerder van het
Zwingebouw. Dan durf ik mijn oproep er ook bij te plaatsen. Ik kom namelijk op dat idee nadat ik het boekje
van de Dorpsraad van Retranchement onder ogen krijg via Petra v Belois. Zij werken daar met een redactie
van vier man, terwijl ik momenteel alles in mijn uppie doe. Om het boekje enigzins op dikte te houden,
intervieuw ik mensen in het dorp, zet ik starters in de schijnwerpers ook als er iets nieuws te vertellen is,
schrijf ik de lege plekken vol, zorg voor advertenties, redigeer meeste binnen gekomen teksten, maak foto’s
en onderhoud contact met onze drukker. Dan mag onze redactie ook wel eens uitgebreid worden. Dus, wie
heeft zin om op welke manier dan ook hulp aan te bieden voor de dorpskrant ‘t Kezantenoartje, meld je
aan. Je hoeft heus niet al mijn taken over te nemen, we doen dat in goed overleg bij een kop koffie of een
glas wijn, komt allemaal goed. Misschien zijn er ook wel hobbyisten, die vaardig zijn in het opmaken van het
boekje, altijd welkom. Neem gerust contact met mij op: redactie@dorpsraadcadzand.nl // 06-20737939

Jos Smeets
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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, het is al lekker weer geweest en
konden daarom veel buiten spelen.

Ons thema was Lente en we hebben daarover
verschillende liedjes geleerd ; ” Krokeledokus” , “Wat is er aan
de hand, tis Lente in het land”, “Hansje pansje kevertje” en nog
veel meer. We hebben een grote boom op het raam geschilderd waar we de eerste blaadjes en bloesems hebben
opgeplakt. Samen hebben we het verhaal van Rupsje nooit
genoeg gelezen en gezien dat de rups een mooie vlinder werd.
Waarna we zelf een vlinder gemaakt hebben. Onze boerderij
dieren konden in een bak met stro spelen of in de modder,
waarna ze weer in een sopje gewassen werden. “Vies klein
varkentje” moet in bad.” We hebben allemaal een insectenhotel
gemaakt, daar worden de bijen, vlinders en kevertjes
heel blij van.
Ons laatste thema wordt “Welkom in de wereld”. We leren over toen we klein waren en hoe groot zijn
we nu? We leren waar onze oren, neus, tenen, enz. zitten en wie is onze familie?
Veel groeten van alle juffen van het kinderdagverblijf, startgroep en onderbouw en natuurlijk de kinderen.

Heeft u een kindje, komt u dan gerust eens een kijkje nemen bij ons. Op het kinderdagverblijf of de startgroep.
Het is wel fijn als u van 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.
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Nieuws van de kustschool

W

e zitten alweer in de laatste periode van het schooljaar. Wat is het voorbij gevlogen!
Maar wat staat er ook nog allerlei leuks op de planning! Thema ‘Welkom op de wereld’ in
groep 1/2 De kinderen van groep 1/2 zijn samen met de startgroep begonnen aan het
thema ‘Welkom op de wereld’. En hoe kan dat beter dan met een bezoekje van hun eigen
juf Stephanie die in maart haar tweede kindje heeft gekregen?
De kinderen vonden het heel interessant! De komende tijd
komen er ook nog een kraamverzorgster en iemand van het
consultatiebureau in de klas. Daarnaast zal er onder andere
gekeken worden naar hoe een babykamer er uit ziet en welke
overeenkomsten en verschillen de kinderen in de groep
hebben.

T

ijd voor schoolreis! Het mag weer en het kan weer;
op schoolreis gaan! De kinderen van groep 1/2 gaan
naar Het Klok’uus, de kinderen van groep 3/4 gaan op
bezoek naar het Boudewijnpark en de kinderen van
groep 5/6 gaan een actieve dag tegemoet op de Boerenhoeve!
De ruimte in! “En groep 7/8 dan?” hoor ik u vragen. Deze
kinderen gaan de ruimte in! Van 13 t/m 17 juni nemen zij deel
aan het Nationaal Kamp in Hattem. Met in totaal zo’n 250 kinderen uit Cadzand, Rotterdam, Terneuzen,
Terschelling, Wemeldinge, Mookhoek, Kamperveen, Dordrecht, Nieuwegein, Maasbracht en Epe wordt
er maandagochtend vroeg vertrokken naar Hattem. Daar wordt dit jaar voor de 63e keer het Nationaal
Kamp Hattem georganiseerd. De 63e keer, dat is dus best bijzonder! In 1957 ging de klas van meester
Joop Kroon van de Prinses Margrietschool uit Zwolle kamperen in de bossen bij Hattem. Dat uitstapje
groeide uit tot de kampweek waar groep 7/8 nu aan gaat deelnemen.

D

e Kampweek staat bol van tradities. Zo wordt er al bijna 63 jaar een compleet Kampverhaal
geschreven, ieder jaar weer een ander thema. Dit jaar is het thema
“Kapitein Kurk – Een Space Odyssee”.
We komen met de shuttlebus aan op de planeet Hatturnus.
Heeft u nog nooit van deze planeet gehoord? Dat zou goed kunnen!
Het is een kleine planeet. Bij de maan linksaf en dan na de vierde ster
naar rechts. 352.000 kilometer verderop ligt Hatturnus…
Wat we daar allemaal gaan doen? Dat leest u in de volgende editie!
Op school zijn we in ieder geval al druk bezig met alle voorbereidingen. Zo zijn we onze ruimtepakken aan het maken, is onze
uithangvlag gemaakt en zijn we druk bezig met het oefenen van
onze kampvuuract en de liedjes voor in het theater.
Ziet u de komende tijd glow in de dark stralen, gekke ruimtewezens of vliegende ruimteschepen? Dan weet u waar ze vandaan
komen….
Tot de volgende keer, team Kustschool

7

8

V

Hierbas de las Dunas

andaag ben ik te gast bij Syrco Bakker en partner Charlotte
Pillen. Samen wonen ze met dochtertje Yscha in ons geliefde
Cadzand met een geweldig uitzicht over de velden. Ik zou
wel kunnen begrijpen dat dit een aardige inspiratiebron kan
zijn voor heel wat creativiteit. Syrco heeft al op jonge leeftijd een redelijk
indrukwekkende carrière doorlopen in vrijwel alleen maar ster restaurants.
Syrco werkt enige tijd in Oud Sluis als hij op 25-jarige leeftijd door Sergio
Herman gevraagd wordt om in 2011 een nieuwe uitdaging aan te gaan als
chef kok in ‘Pure-C’ in het Strandhotel in Cadzand Bad. Daarna gaat alles in
een stroomversnelling en wordt de kwaliteit naar 2 Michelin sterren opgekrikt
en snel erna wordt Syrco Bakker verkozen tot Chef van het Jaar in 2022 door Gault & Millau Nederland en is niet
meer weg te denken in de top van Nederland.

A

ls Syrco en Charlotte hun vakantie vieren op Ibiza en na het eten genieten van de populaire lokaal
gemaakte anijsachtige kruidenlikeur ‘Hierbas Ibicencas’, komen ze op het idee dit in Nederland op te
pakken, maar dan beter en op basis van 18 hand geplukte lokale kruiden, bloemen en planten uit de
Noordzee duinen. Elk ingrediënt wordt op zijn hoogtepunt geplukt. Rond mei en juni elk jaar wordt gestart
met de oogst van vlierbloesem en in oktober komt de Duindoorn bes als laatste aan de beurt. Alle verse
ingrediënten geven de bijzondere likeur zijn typerende volle pure en zilt-zoute smaak.
Hierbas de las Dunas komt met duurzame principes tot stand
en is zo een uniek en ambachtelijk natuurproduct.
Charlotte heeft als achtergrond een opleiding Marketing en met
de nodige ervaring in de gastronomie stapt zij na het vroegtijdig
overlijden van haar vader door omstandigheden vrij snel in het
bedrijf van haar ouders.

I

n 2020 maakt Charlotte de keuze zich volledig op ‘Hierbas
de las Dunas’ te focussen en verkoopt haar zaak in
Brugge. Daar het nog een vrij jong en onbekend bedrijf is,
moet er natuurlijk een en ander aan marketing en product
promotie georganiseerd worden. Het wordt voor Charlotte een
beetje balanceren met enerzijds aandacht voor de bijna drie
jarige dochter en het uitrollen van het nieuwe bedrijf. Tijdens
de Dorpsbrunch van 19 juni hebben wij alleszins mogen kennis
maken met ‘Hierbas de las Dunas’ en ik moet zeggen dat het er
goed in ging bij heel wat enthousiaste dorpsbewoners. Zelf heb
ik uiteraard ook mee geproefd, zalig…Wat zeker een aanrader
is, ‘de Perfect Serve met tonic’,een echt heerlijk fris aperitiefje.

		

foto’s zijn van Chantal Arnts

Voor meer informatie www.hierbasdelasdunas.com
De flesjes zijn onder andere te verkrijgen bij het Strand Hotel
en ook de plaatselijke slijter in de buurt.
Jos Smeets

9

Woensdag gesloten — Donderdag open om 17.00 uur
Alle andere dagen keuken gesloten tussen 14.30 en 17.00 uur
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Lies Wille, oudste inwoner van Cadzand

V

andaag ben ik te gast bij Lies Wille, de
echtgenote van Bram Wille. Lies is geboren
in 1924 en is dus 97 jaar oud, Lies verjaart
14 december en wordt dan 98 jaar oud. Lies
is op dit moment de oudste inwoner van Cadzand.
Als Lies nog een klein meiske is, wonen de ouders van
Lies met hun drie kinderen op de Zwarte Polderweg
en oefenen het beroep uit van ‘keuterboerkje’, door
voornamelijk land te bewerken. Later komen daar
de werkzaamheden in de polder bij, zoals aanleg en
onderhoud van paalhoofden etc. Lies heeft een oudere
broer, die nu 108 zou zijn geweest als hij nog zou leven.
Haar broer is echter al meer dan 50 jaar geleden gestorven. Ook is er een jongere zus, die op 87-jarige
leeftijd is overleden. Lies leert op jonge leeftijd haar echtgenoot Bram Focke kennen, samen krijgen
ze in 1948 een dochter Elly, die nu 74 jaar oud is. Elly is de moeder van Sylvia en Ellen. Sylvia is met
52 jaar het oudste kleinkind en is makelaar (Neptunus) in Cadzand en getrouwd met Patrick Brakman.
Ellen is kapster, woont in Breskens. Samen zijn er 5 kleinkinderen, drie van Sylvia & Patrick en twee
van Ellen. Naast het aannemers bedrijf houdt het koppel zich in het prille begin van wat toen voorzichtig
‘Toeristisch Cadzand’ genoemd kon worden, bezig met verhuur van strandcabines en later de eerst
gebouwde huisjes voor verhuur aan toeristen, we schrijven dan 1958. Bram Focke, de echtgenoot
van Lies heeft in Cadzand al jaren een aannemersbedrijf en is in 1958 bezig met de bouw van onder
andere het huis, waar Lies en Bram Wille nu wonen. Hij krijgt dan geheel onverwacht een hartaanval,
waar hij aan overlijdt. De huidige partner Bram Wille, is dan in dienst bij Bram Focke en werkzaam als
timmerman. Bram Wille is nogal begaan met wat er gebeurt, is ook geen onbekende en ja ‘van het
een komt het ander’, zoals we dat dan zeggen. Het duurt dan enige tijd voordat Bram en Lies een stel
vormen en met elkaar huwen. Bram en Lies pakken de draad dan weer verder op en krijgen het druk
met de verhuur van strand cabines en toeristische verhuur. Ze zien Cadzand als het ware aan zich
voorbij evolueren naar een steeds modernere Cadzand Bad. Als ik Lies vraag naar wat nu de geheimen
zijn van ouder worden, zegt Lies; ‘ik heb nooit gerookt en wij zijn matige drinkers. Verder lees ik veel en
puzzel elke dag’. We drinken wel eens graag een glaasje wijn, maar nooit meer dan een glas per dag.’
Lachend vult Bram aan: “Een fles wijn gaat hier met zijn tweetjes wel vier dagen mee, het gebeurt wel
eens, dat de wijn niet goed wordt nog voordat de fles leeg geraakt is.” Lies doodt de vrije tijd met
genieten van elkaar, aandacht van de kroost; kinderen, twee kleinkinderen en inmiddels vijf achterkleinkinderen. Verder staat de hele serie detectives van Aspe te pronken op de leesplank en vele andere
trillers. Met het ouder worden laat Lies de spanning in de lectuur wel enigszins wat indalen, het hoeft op
haar leeftijd ook niet meer zo spannend te blijven als het vroeger geweest is. Bram vult lachend aan;
‘als er al mensen sterven in de boeken die Lies nu leest, dan gebeurt dat zachtjes, soms ongemerkt
en altijd pijnloos’. Vroeger is dit koppel nog graag op vakantie naar de bergen gegaan en liefst in de
familie bubbel, nog voordat Covid uitgevonden moest worden. Al bij al zie ik hier een kranige dame, die
zich nog goed staande houdt, nog geheel zelfstandig met haar partner Bram thuis woont, nog dagelijks
geniet van wat het leven in deze fase biedt met familie en vrienden om zich heen en verder zich fit
houdt met hersen gymnastiek, getuige de literatuur op de planken en de doorlopers, die nog gemaakt
moeten worden. Ik maak dan ook graag de afspraak om in 2024 terug te komen en Lies belooft ervoor
te zorgen dat ze er dan nog is. 				
			Jos Smeets
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Marcin Beaufort

Langs deze weg wil ik graag mijn project voorstellen. Mijn naam
is Marcin Beaufort, ik woon in Cadzand. Na eerst 25 jaar gekookt
te hebben, waarvan de meeste jaren op hoog niveau in binnen en
buitenland, ben ik 5 jaar geleden gestart als zelfstandig culinair
adviseur voor de horeca en producenten. Ik help
ondernemers met het verbeteren van hun concept, smaak,
presentatie en organisatie. Afgelopen zomer ben ik gestart met
mijn project ‘FOODREGIO WZVL’, waarin ik alles wat er hier
in de streek geproduceerd, gefokt, geteeld of gekweekt wordt,
promoot en deze koppel aan horeca en toerisme. Ik wil zo
inzichtelijk maken wat er allemaal hier voorhanden is, waar je het
kan halen en wat je er dan mee kan doen (dat laatste is helemaal
mijn afdeling natuurlijk). De horeca wil ik uitdagen om meer lokaal
te gaan werken en eens om zich heen te kijken naar al die mooie
producten in onze de streek. Zo organiseer ik dit vroege voorjaar
al een lokale horecabeurs waarbij ik de streekproducent en de
horeca samen breng. Voor de toeristische markt ben ik bezig met
culinaire fietsroutes, puzzelroutes, streekproducten diners, wildplukwandelingen en nog veel meer.
Ook zijn er meer dan 30.000 flyers verspreid onder alle toeristische punten in de
regio om onze gasten te vertellen over de foodregio en ze te wijzen op de informatie die er nu al is. Dit
is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Sluis, waar ik samen werk met de
stichting Gastvrij Zeeuws Vlaanderen, (zie kanaal bezoekWestZeeuwsvlaanderen). In dit project vertel
ik over onze mooie streek en laat ik iedereen kennis maken met de lekkerste producten, mooiste
plekjes en smakelijkste activiteiten. Om dit te realiseren, breng ik de mensen, ondernemers en
toeristen samen zodat iedereen er uit kan halen wat hij/zij zelf wil. Zo zijn er in mei en juni kookdemonstraties geweest bij Bianca Bonte in Oostburg. Ook zijn er diverse recepten fietsroutes uit
gestippeld waarbij het idee is dat je al fietsend onze mooie polders en achterland ontdekt en
tegelijkertijd de ingrediënten verzamelt bij de producent. Eenmaal thuis gekomen kun je dan of je nu
in onze omgeving woont of als toerist hier bent, meteen aan de slag met bijhorend recept. In regionale
bladen als ook de PZC is hier ook al aandacht aan besteed. Voor verdere informatie verwijs ik naar:
www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl/recepten
www.marcinbeaufort.nl
www.foodregiowzvl.nl
info@marcinbeaufort.nl

Culi advies - FOODREGIO WZVL
Prinsestraat 11
4506AG Cadzand
0031 652302188
Marcin Beaufort
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IT’S A
MAGICAL
PLACE
COME FIND YOURSELF...

LET’S
GO!

MOIO.NL
INFO@MOIO.NL
VLAMINGPOLDERWEG 3A CADZAND +31 (0)117 392 180
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Noordzee staat hoog op de duinen

D

e bevrijding kwam stapsgewijs eind oktober 1944. Wat we aantroffen was triest. Drie van de vier
hotels waren totaal vernield. Hotel de Schelde van de familie Baas was in brand gestoken door de
mannen van de “Organisation Todt”. Hotel Duinbos van de familie Rietema eveneens afgebrand en
het Strandhotel van de familie Beun afgebroken. Slechts de kelder, die er uitzag als een bunker,
stond nog overeind half in de duinen. En zo kwam het dat alleen hotel Noordzee nog op de duinen stond, tegen
afbraakplannen beschermd door zijn uitkijktoren, die de Duitse militairen niet wilden missen. Uitgewoond en
gedeeltelijk dichtgemetseld troffen wij het gebouw aan. Vader kreeg van de overheid een redelijk bedrag aan
oorlogsschade vergoeding. Hiermee en met wat eigen vermogen diende tussen de bestaande muren weer een
hotel gebouwd en ingericht te worden. Dit laatste werd erg bemoeilijkt, aangezien de grondstoffen en de benodigdheden voor een nieuwe inventaris binnen West Zeeuws-Vlaanderen niet te koop waren. Door informatie
vernamen we dat bij Wilking in Hulst wel alles te koop was en daar werd het aangeschaft. Zo ontstond weer
een bewoonbaar hotel Noordzee op het duin. Maar voordat wij na de bevrijding in het hotel terug konden kwamen de Engelse militairen in het hotel en in de ondergelegen bunker en in de Wielingen. En zo kwam voor ons
in Zeeuws-Vlaanderen op 25 december 1944 de eerste naoorlogse Kerstmis. Van de soldaten kregen mijn zus
Saartje en ik chocolade en sinaasappelen en lekkere Engelse thee met melk en suiker, terwijl vader het feest
met de soldaten in de bunker vierde met flessen whisky. Het resultaat bleef niet uit, ze werden erg dronken. Wij
hadden nog nooit dronken mensen gezien en waren diep onder de indruk van een vader, die achteruitlopend
in een mand viel en ons vandaaruit in een ongemakkelijke houding en slecht verstaanbaar toeriep, “ga maar
naar jullie moeder kindertjes, ga maar naar jullie moeder”. Dat hebben we gedaan en vader kwam ons zingend
na met twee Engelse drinkebroers. Moeder zette een grote kan koffie en dit vocht maakte hun conversatie voor
ons, hoewel onverstaanbaar, toch herkenbaar. Toen de Engelse militairen vertrokken lieten ze hun hondje bij
ons achter. Ik weet niet of hij al zo heette, maar wij noemden hem Tommy. In de oorlog werden de Engelsen
“de Tommy’s” genoemd, de Amerikanen “de Yankees” en de Duitsers “de Moffen”. In het voorjaar van 1945
woonden wij weer in ons hotel, maar er was nog een ander probleem dat moest worden opgelost alvorens we
badgasten konden ontvangen. Want hoewel de mijnen en granaten van de stammen waren verwijderd, stond
het strand nog vol met boomstammen, die onderdeel waren geweest van de “Atlantikwall”. Enkele stammen
werden uit het zand getrokken. Met behulp van een timmerman uit Retranchement, Piet van Dale, bouwde
vader een helling waarop lange 30 cm dikke vierkante betonnen palen werden gelegd. Het was een sterke
duinoprit die gemakkelijk een zware vrachtwagen kon dragen. Daarna maakte hij een afspraak met 2 collega’s,
Gerard Beun van het Strandhotel en Jan Rietema van hotel Duinbos. Hoewel beiden op dat moment nog
geen hotel hadden kwamen ze met vader overeen om het strand aan beide zijden van de afwateringsgeul te
ontdoen van boomstammen, betonnen palen met ijzeren staven, rollen prikkeldraad en ander ongerief. Met
een kraanauto uit Rotterdam en de “kraak” van Piet de Meij uit Cadzand-dorp werd het karwei geklaard. Door
een advertentie met de vraag naar personeel in 1945, meldden zich tevens de eerste gasten, die hieruit terecht
de conclusie trokken dat er bij ons te logeren viel. Broer en zus Leo en Koos Bootsgezel, Engelandvaarders
met heimwee naar Zeeuws-Vlaanderen zetten na 4 jaar weer voet op vaderlandse bodem. Ze konden bij ons
logeren, maar het was behelpen. Op de overloop stond een groot bekken, dat door vader regelmatig werd
bijgevuld met emmers water, opgepompt vanuit een eigen welput in de duinen beneden het hotel. Vanuit het
bekken werd met een emmertje het waswater en het spoelwater voor de wc geschept. De waterleiding kwam
pas in 1946 opnieuw in gebruik. Hoewel er die zomer reeds verscheidene gasten in het hotel logeerden, bleef
het erg moeilijk en bewerkelijk om de service op een aanvaardbaar peil te brengen. De levensmiddelen moesten veelal gehaald (gesmokkeld) worden vanuit Belgie, want hier was alles op de bon en de bonnen waren
beperkt. Wel was het mogelijk om in verband met de distributie op de voedselvoorziening voor de gasten extra
toewijzingen te verkrijgen op het gemeentehuis in Cadzand-dorp. Ook het bereiden van eten was allesbehalve
probleemloos. Moeder Sien beschikte over een kolenkachel maar nauwelijks over kolen, zodat gestookt werd
op hout, wat weinig garantie verschafte aangaande de etenstijden. Hierover werd echter nooit geklaagd. De
mensen waren blij dat ze weer met vakantie konden gaan, hoe primitief dan ook. Na de zeer strenge winter
van 1947 kwam er een prachtige zomer, die het toerisme in het inmiddels gerestaureerde hotel Noordzee weer
in normale banen leidde. Gedurende de eerste oorlogsjaren hadden mijn ouders in het hotel zoveel koffiebonnen ontvangen, bestemd voor de Duitse bezetters dat ze daarmee ook onze familie in de stad konden
helpen. Onze voorraad koffiebonnen, opgeslagen in grote blikken bussen, reikte tot na de oorlog. De Duitse
soldaten hadden ze surrogaatkoffie geschonken, dat waren ze toch gewend in Duitsland. pietfaas@zeelandnet.nl
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Voor een sfeervol hapje en drankje aan zee...
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V

Ruth Westendorp

andaag ben ik bij de beheerder van ons mooie dorpshuis het Zwingebouw, Ruth
Westendorp. Ruth is geboren in een gezin met een Nederlandse vader en Duitse
moeder en opgegroeid in Nettetal, ter hoogte van Venlo. Ruth verhuist in 1982 naar
Tegelen in Nederland en neemt haar mooi accent van ‘gleich über die Grenze’ mee. Als
haar dochter na de middelbare school gaat studeren wil Ruth naar de kust verhuizen, ze werkt dan als
bejaardenbezoekster in de regio Venlo, wat inhoudt dat ze bij bejaarde mensen van boven de 80 jaar
op bezoek gaat, die nog in de thuis situatie leven. Ze vraagt dan wat deze mensen nodig hebben, of
alles nog lukt en geeft tips om het leven te vergemakkelijken. Zo moet ze nog enkele jaren wachten
om te gaan verhuizen. Maar uiteindelijk is het haar wel gelukt. Ruth kiest voor Zeeuws-Vlaanderen
nadat haar dochter met haar man in Cadzand zijn komen wonen en meldt zich aan bij Woongoed
Zeeuws-Vlaanderen. Een jaar later krijgt ze bericht dat ze naar haar huisje in het Lambertusstraatje
kan. Ruth is hartstikke happy en haar dochter natuurlijk ook, mooier kan haast niet. Op 15 maart 2012
kan ze de huissleutels in ontvangst nemen en op burendag in september van dat jaar ook om het
inburgeren te vergemakkelijken nodigt Ruth de buren uit en leert Greta de Neef kennen. Greta is op
dat moment de beheerder van het Zwingebouw, maar ook een dame in de 80. Greta is maar wat blij dat
Ruth belangstelling toont voor wat het werk van de beheerder van het Zwingebouw inhoudt en het duurt
dan ook niet lang voordat Ruth gevraagd wordt door Greta om alvast mee te lopen en zo inzicht in de
werkzaamheden te krijgen. Op 1 januari 2013 is Ruth officieel beheerder. Het werk houdt naast het
beheer van de sleutels onder andere in koffie zetten na de kerkdienst in juli en augustus elke zondag,
buiten deze periode is dat dan 1 x per maand. Op donderdagen wordt er bloed geprikt, dan is Ruth er
ook om koffie te zetten en aan te bieden. Verder natuurlijk beheer van de sleutels en die uit lenen aan
de trouwe huurders van het Zwingebouw. Er wordt afgerekend bij Ruth per dagdeel. Eigenaar van het
gebouw is de kerk. De gemeentelijke subsidies voorzien erin
dat non profit organisaties gratis terecht kunnen. Ruth heeft met
heel veel plezier het beheer van het Zwingebouw gedurende 10
jaar voor haar rekening genomen maar wil graag stoppen met de
werkzaamheden per september 2022, dat houdt dus in dat we
opeens op zoek moeten gaan naar een opvolger van Ruth
Westendorp. Ruth kan dan weer meer tijd vrij maken voor haar
kleinzoon van inmiddels 8 jaar oud, haar knutsel hobby’s, af en
toe wat lekkers bakken ook voor de Dorpsbrunch, weer gaan
reizen naar familie en vrienden in Duitsland.

Oproep:
Met spoed gevraagd vrijwilliger voor beheer van het Zwingebouw in Cadzand. Voor informatie omtrent
werkzaamheden kunt u zich richten tot Mevr. Ruth Westendorp,
Lambertusstraatje 2, hetzwingebouw@gmail.com
0117-308900 // 06-57600255
Jos Smeets
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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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Om over te praetn....

este Kezantenaorn. Tis groot feest in Cadzand en omstreken. Want als je iets te vieren
hebt dan doe je dat met de gemeenschap. Die ervaring kan ik inmiddels wel met jullie
delen. Waar gaat het deze keer over hoor ik jullie denken. Awel ik ging begin juni naar de
bakker en tot mijn verassing hingen er slingers op met het nr 50 duidelijk zichtbaar. Nu
zien Mildred en Mario oftewel M&M er nog jong en dynamisch uit maar ik dacht “da kan nie, die zin al
ouwer”. Maar het was de bakkerij die jarig was. De familie Leurgans is al 50 jaar de trotse bakker van
ons dorp. En dat ging aan niemand die deze dagen de bakkerij passeerde voorbij. Dus ook ik ging er
niet voorbij maar kocht er zoals gewoonlijk mijn favoriete vlammetjes. Na een praatje in de bakkerij
met de jubilerende winkeldames werd ik nog getrakteerd op een plankje waarop drie koeken waren
gepresenteerd. Een klein gebaar wat ik zeer waardeer. Daarnaast vind ik ook als Kezantenaer dat ik de
bakkerij moet blijven steunen om daar mijn brood te kopen. Ik denk maar zo, zolang ik hier mijn brood
koop en velen met mij, blijft in ieder geval deze winkel nog in ons dorp. Er is al genoeg weggetrokken
uit deze gemeenschap. De vraag is natuurlijk wel of de bakkerij nog 50 jaar zal blijven bestaan? Maar
M&M vinden het nog te leuk dus wordt aan stoppen nog niet gedacht….
an denk je dat je uitgefeest bent. Opnieuw iets te vieren dan? Jawel onze voetbalvereniging bestaat ook 50 jaar. Voor een voetbalvereniging nog relatief jong maar voor VV
Cadzand een hele prestatie dat het in die 50 jaar heel wat heeft bereikt met vooral leden
uit de buurt. En ze hebben nog alles. Jeugd in combinatie met andere verenigingen en een
damesteam ook gecombineerd met andere verenigingen. Maar bovenal nog een 1ste en 2de elftal. En
als je naar het 1ste elftal kijkt staan er nog relatief jonge spelers in, die nog jaren mee kunnen. Voor de
voetballiefhebber dus nog jaren kijkplezier!
Aangezien ikzelf ook het spelletje graag zie ga ik met regelmaat kijken. Ze doen het ondanks de stand
op de ranglijst best goed. Er zit veel voetbalvermogen in dit team. Als ze bij elkaar kunnen blijven weet
ik zeker dat deze groep nog ambities kan nastreven. Wat de derde helft betreft zijn ze volgens mij
koploper in hun klasse. Het lukt me zelden om op tijd thuis te zijn na een enerverend potje voetbal. En
nee dat ligt zeker niet aan mijzelf…….

D

Wat is nu toch 50 jaar! Ja voor een bakkerij en een voetbalvereniging zeker iets om te vieren en verhalen op te halen van toen. Maar ik bedacht me ook: Zelf ben ik ook al eens 50 geweest en ja ook ik heb
dat goed kunnen vieren. Toch is de tijd snel voorbij gegaan en denk zeker nog jaren mee te kunnen.
De pessimist zegt dat je op je 50ste dan al ruim over de helft bent. Zelf noem ik het anders namelijk;
dat ik tot nu toe een rijk gevuld leven achter me én nog een mooi leven voor de boeg heb. Zoals ook de
bakker of de voetbalvereniging denk ik zeker nog niet aan stoppen. Maar zoals mijn buurtgenoot van
85 me vertelde, de jaren beginnen toch te tellen. Ze zegt me “inmiddels denk ik aan de dagen die nog
komen dat zijn er in ieder geval meer dan jaren”. Dit is tenminste een positieve mindset die ik ook ooit
op een dag ga toepassen.
Beste Kezantenaern ik wens jullie nog een mooi leven toe en daar waar het kan vier het leven!

Columngroet TdB
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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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Oldtimer hobby van Erwin van Liere

M

ijn naam is Erwin van Liere, ik ben geboren op 4 november 1970 in Oostburg in het
oude ziekenhuis en al mijn hele leven woonachtig in Cadzand. Zoals velen wel zullen
weten, heb ik iets met auto’s en vooral de oudjes. Mijn eerste auto, een Volkswagen
Kever uit 1972, is nog altijd in mijn bezit. Verder staat er nog een Ford 12 M uit 1968 en
een Tatra 603 uit 1972 in de garage. Het oldtimervirus is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar is
halverwege de jaren 80 uit 2 richtingen komen aanwaaien. Op de middelbare school was ik bevriend met
Hubert Legrand uit Oostburg. Daar reden ze
halverwege de jaren 80 met een donkergroene
Mercedes 280S uit 1972, de 71-70-RE. Wij
hadden thuis een bordeauxrode Citroën CX,
de FG-24-YB. Deze auto was een schitterende
tegenhanger van die Mercedes, want er leek
helemaal niets op elkaar. Ik vind beide wagens
prachtig, maar de klassieke Benz sprak mij
wel heel erg aan. Het geluid van de 6 in lijn en
de grote motorkap met ster in combinatie met
de sierlijke lijnen van de carrosserie deden de
interesse voor zo’n soort auto aanwakkeren.
Met onze eigen Citroën waren we ooit op vakantie in Duitsland vlakbij het toenmalige ijzeren gordijn. De
grens met de hoge hekwerken en bewakers kan ik me nog goed herinneren. Toen werd ik nieuwsgierig
naar de auto’s die daarachter rond reden. Ik kwam erachter dat er niet alleen Lada’s of Trabantjes reden,
maar ook bijzondere wagens zoals de Tatra. Zo werd de interesse niet alleen aangewakkerd door de
klassieke Mercedes maar ook voor een Tatra. Deze lijkt door de ronde vormen en voor die tijd vooruitstrevende techniek niet echt op de Mercedes, eerder op de Citroën. Toen ik mijn rijbewijs haalde in maart
1989, kwam er eerst een Kever uit 1972, 97-68-VG, daarna een Simca 1100 uit 1977, de 27-RZ-06. Deze
verkocht ik vrij snel weer omdat ik liever in een Kever rond reed, dus kwam er nog een Kever uit 1974
en een Ford Consul uit 1972. Die Consul verkocht ik om mijn eerste Mercedes in 1991 aan te schaffen,
een beige 230-6, de 10-FG-35 en die tweede Kever werd na een tijdje gebruikt als onderdelen donor om
de eerste in leven te houden. Deze was namelijk niet al te best meer. Met de Mercedes reed ik vanaf
1992 naar de kazerne in Seedorf, waar ik als dienstplichtig militair gelegerd was. Het was een heerlijke
reisauto, mede door de 6 in lijn benzinemotor. In die tijd ging ik naar het voormalig Oostblok om te kijken
hoe het er daar uit zag. Mijn ouders zagen
dat destijds niet zitten omdat de grenzen nog
gesloten waren. Nu was de muur gevallen en
kon je vrij reizen. Met vrienden stuurden we
de ‘Ster’ naar Tsjechië en Slowakije, een paar
maanden later ook nog naar Hongarije, maar
net zo goed naar Frankrijk en Denemarken.
In Tsjechië kon ik in 1992 een Tatra 603 die
langs de weg stond aanschaffen. Deze auto
is via een ingewikkelde route uiteindelijk in
Nederland gekomen en staat al die tijd te
wachten op de dingen die komen gaan.
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H

et is een fantastisch mooie auto, met een luchtgekoelde V8 achterin. Omdat de Tatra
behoorlijk gecompliceerd is, kocht ik in de tussentijd (1997) de witte Ford 12M uit 1968 van
Ko en Cathelientje Vasseur. Deze auto is een echte Kerzantenaor, heeft vanaf nieuw in
Cadzand gereden. Hij is technisch vrij eenvoudig en leuk om in te rijden, daarna zou ik de
Tatra ook wel aandurven om aan de Tatra te sleutelen. De Ford is er nog altijd, nu inmiddels 25 jaar en
rijdt regelmatig. De beige Mercedes werd in 1994 vervangen door een betere (lees: minder rotte) grijze
230-6, ditmaal uit 1972. De motor was defect, deze kon ik uit de beige halen want die liep goed. Er zijn
nog meerdere auto’s gekomen, maar dat waren geen oldtimers, alhoewel de Opel Corsa waar ik nu mee
naar mijn werk rijd, ook binnenkort 29 jaar wordt. De Tatra staat in de garage. Er moet veel werk aan
gedaan worden en is nu helemaal gestript. Ik ben lid van het Tatra register en ieder jaar bezoeken we wel
een weekend waarbij we onze nationale en internationale Tatra vrienden ook weer zien. Gelukkig mag ik
dan altijd (zolang de Tatra niet kan rijden) meerijden met de Ford, een leuk gezicht tussen de Tatra’s. Wij
(Nelly en ik) hebben zelf een paar jaar geleden een Tatraweekend georganiseerd, waarbij we vanuit Hotel
de Dikke van Dale gestart zijn voor een leuke rit door West Zeeuws-Vlaanderen. Misschien volgend jaar
weer. Heel soms mag ik eens een stuk met een Tatra van een van de leden rijden, dat is echt fantastisch.
Een auto van 5 m lang met een luchtgekoelde V8 achterin, daar word je blij van. Van het benzineverbruik
iets minder trouwens, maar dat is detail. Ook onze kinderen vinden oldtimers leuk en kruipen dan ook af en
toe achter het stuur van de Ford. De Tatra is een buitenbeentje in de autowereld en is mijn echte passie.
Als tip kan ik wel aanbevelen om eens naar Tatra 87 of Tatra 603 te Googelen, er zal een wereld voor je
opengaan. Nu ik dit zit te schrijven moet er maar weer eens tijd vrijkomen voor de restauratie van mijn 603,
want het kriebelt wel. De witte Ford is inmiddels ook al 25 jaar bij mij en gaat regelmatig op pad. Toch is
de 100.000km nog niet bereikt, de teller staat nu op 99.500. Het is altijd leuk om ergens te verschijnen met
een auto die inmiddels de 50 al gepasseerd is. Velen herkennen dit model nog wel, alhoewel het al in 1970
uit productie ging. Het was voor zijn tijd een moderne auto, met een compacte V4 motor van 1300 cc en
50 pk. Een ruim interieur en een grote kofferbak, maakten hem tot een praktische gezinswagen. En met de
nog originele rode skai bekleding komt het jaren 60 gevoel weer helemaal naar boven. We doen er soms
boodschappen mee, hebben de Elfstedentocht al eens deels gedaan, zijn er mee op de Veluwe geweest
en ieder jaar ga ik er zelf mee naar Engeland, als tenminste Covid19 geen roet in het eten gooit of als ik
mijn voet niet breek. De mensen spreken je dan aan, willen eens binnenkijken, of komen met verhalen van
vroeger als je met een oldtimer op pad bent en vaak gaat dat dan gepaard met foto’s maken. Van de Ford
heb ik inmiddels ook originele folders, gevonden op Marktplaats, het instructieboekje was er
nog bij evenals de rekening uit 1968.
Leuk is wel dat de benzine toen 56 ct.
kostte en je ook nog apart voor een
NL-sticker achterop moest betalen.
De oldtimers staan in de garage en
ter decoratie heb ik een verzameling
nummerborden aan de muur hangen.
Van familie, vrienden en kennissen
krijg ik soms een nummerbord uit
een ver land zoals Zanzibar, Libanon,
Aruba, St Maarten, Canada en uiteraard veel Europese landen. Tijdens
het sleutelen geeft dat een gezellige aanblik. Het is een leuke hobby, waar ook het gezin van mee kan
genieten, het geeft ook voldoening wanneer je kinderen met een auto rijden die meer dan 30 jaar ouder is
dan zij zelf zijn, waarvan ook nog de eigenaar geboren is in 1904. Kortom een hobby waar ik nog lang niet
op uitgekeken ben. 								Erwin van Liere
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Mariastraat 28
Cadzand-dorp
Info of afspraak :
0117-391712
06-55345402

Sportief plezier voor iedereen
Het echte golfspel over kortere afstanden!

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

Lange Strinkweg 1
4506 JG Cadzand-Bad
0117-391234 / 06-34281034
Voor openingstijden & tarieven:
www.shortgolf-cadzandbad.nl
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‘t Is stille à ’t nie woait

H

et voorjaar gaat zo langzamerhand alweer over in de zomer. Het is al merkbaar langer
licht. Duidelijk te zien, toen de molen Nooit Gedacht laatst mooi stond te pronken aan de
rand van het geel gouden veld met koolzaad, mooi uitgelicht door de zon. Daar zijn heel
wat voorbijgangers voor gestopt om van dat beeld een foto te maken. Een idyllisch plaatje
en mooi aanzicht van het dorp Cadzand, waar we als bewoners trots op zijn.
Er komt meer bij kijken dan alleen maar wind om met een molen te kunnen malen. Het is inderdaad
overal wel eens wat (’t Is stille à ’t nie woait). De Stichting die er voor zorgt dat de molen maalvaardig
in stand wordt gehouden, als erfgoed wordt beschermd en het silhouet van Cadzand behoud, heeft te
maken met mooie uitdagingen. Er komt nogal wat bij kijken om een kwalitatief product in de vorm van
tarwemeel en bloem uit biologische tarwe te kunnen produceren met een ver voor onze tijd ontworpen
vernuftig werktuig. Zo zijn we als bestuur
onder het motto: “Ooit gedacht aan de
Nooit Gedacht?” op zoek naar vrienden
van de molen en vrijwilligers die zich willen
inzetten voor het ondersteunen als bijvoorbeeld molengids of hand en span diensten
voor klein onderhoud en assistentie tijdens
de streekproducten markten. Interesse?
Neem contact op met Sjaak Herman
(molenaar) of één van de bestuursleden.

M

omenteel zijn er twee
molenaars in opleiding
(MIO’s) en betrokken bij
de molen. Dit zijn Marjolein
van Viegen en ikzelf. Met Sjaak Herman
als leermeester verloopt zo’n opleiding
super interessant en uitdagend. Molenaar
ben je niet zomaar. We draaien ook mee op andere molens om zo’n grootst mogelijk ervaring op te
kunnen doen. Er ligt dan ook een grote verantwoordelijkheid om als molenaar met een werktuig van
deze omvang zelfstandig te kunnen werken. Zoals eerder aangekondigd starten aankomende juli de
streekproductenmarkten die worden gehouden op de molenweide op zaterdagen 16, 30 juli en 13 en
20 augustus. Ook richten we een streekproducten markt in op de ‘Kerzandse donderdag’ op donderdag
4 augustus 2022. Een mooi moment om naast de zondagmiddagen dat de molen in bedrijf is, eens
een kijkje te komen nemen. Zien we jullie op één van deze dagen? Bezoek alvast onze website (www.
molencadzand.nl) en laat je informeren en inspireren over de geschiedenis, het onderhoud en de
streekproducten markten. Laat een reactie achter op de website zodat wij weten wat je vindt van de
informatie en de manier waarop deze wordt gepresenteerd. We zijn benieuwd naar jullie reacties. De
molen van Cadzand is van en voor onze dorpsbewoners!
Met vriendelijke groet Namens Stichting Molenbehoud West Zeeuwsch-Vlaanderen
Jaap Vasseur (secretaris en MIO)
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Modelvliegtuigen, hobby van Alphons Navarro

J

os Smeets is nogal in de weer om het Kezantenaortje vol te krijgen. Degene die hem een
beetje kennen zien hem bijna dagelijks bezig
met interviews, zoeken naar onderwerpen,
opmaken van het blad en ook met het zoeken (en vinden)
van sponsoren voor Dorpsraad activiteiten. Toen hij me
vroeg of hij iets over een van mijn hobby’s kon schrijven
heb ik niet onmiddellijk nee gezegd. Voor Jos betekende
dat een volmondig ja. Uiteindelijk ben ik dan maar zelf aan
de tekst begonnen.
Wie zijn we? Mijn echtgenote Els is geboren als Els Dierkx, de op een na jongste van een gezin met
10 kinderen. Ze is opgegroeid in Retranchement en kent dus vele inwoners uit de omgeving. Ikzelf ben
geboren en opgegroeid in Den Haag en kende Zeeuw Vlaanderen alleen van familiebezoeken. Nadat
ik ben gestopt met werken zochten we een plek ver weg van de jachtige randstad. (We woonden toe al
ca 20 jaar in Almere). Na wat rondkijken in zuidoost Brabant waar een van onze kinderen woont en in
oost Spanje waar goede vrienden van ons wonen, hebben we besloten om naar Zeeuws-Vlaanderen te
verkassen. Was dit een bewuste keuze of sturing van Els naar haar geboortegrond? Nee, de beslissing
hing van toevalligheden aan elkaar. Ook het feit dat we in het huis wonen dat haar 20 jaar oudere zus
Jannie en haar man Piet van Akker hebben laten bouwen was toeval. We zijn wel heel gelukkig met de
keuze, wonen hier al 5 jaar met veel plezier en nee, ik mis de stad niet. Omdat watersport en met name
(zee)zeilen de hobby is van het hele gezin is de nabijheid van de zee heel erg belangrijk voor ons. Nu
de hobby die Jos zo interessant vindt: het bouwen en vliegen met modelvliegtuigen. In mijn tienerjaren
bouwde ik af en toe een zweefvliegtuigje. Op een zeker moment werden brommers en de meiden
belangrijker en ging mijn belangstelling daar naar toe. Een jaar of 20 geleden zag ik wat van die vliegtuigjes in de buurt van Almere vliegen en omdat de betreffende vliegclub actief, heel gezellig en goed
geoutilleerd was, ben ik daar lid van geworden. Een kistje bouwen, vliegles nemen en de noodzakelijke
brevetten halen waren de volgende stappen. En vervolgens grotere vliegtuigen maken en er mee
vliegen. Na onze verhuizing naar Cadzand werd dat vliegen wat minder. Niet omdat mijn belangstelling
weg was maar er waren (en zijn) veel andere dingen te doen. Het bekende gat waar je na het stoppen
met werken in zou vallen hebben we beiden nog niet gevonden. Mijn belangstelling gaat vooral naar
“schaalmodellen”. Dit zijn vliegtuigen waarvan de vorm gebaseerd is op “echte” vliegtuigen. Ook maak
ik bij voorkeur gebruik van brandstof motortjes. De snelle ontwikkeling van kleine krachtige elektromotoren en accu’s heeft ook invloed op deze hobby. Het “elektrisch-vliegen” heeft het “brandstof-vliegen”
ingehaald en dit ook voor grotere modellen mogelijk gemaakt. In de gemeente Sluis is geen officiële
modelvliegclub. In België zijn er wel diverse clubs dichtbij maar nieuwe leden mogen alleen elektrisch
vliegen. Ik moest uitwijken naar “Delta” een club die zijn vliegveld op Zuid-Beveland heeft. Een uurtje
gaan vliegen is er dus niet bij. Wanneer ik ga vliegen is dat direct een compleet dag- of avondprogramma. Geen probleem, maar je doet dat niet 3 x per week. Vliegen met modelvliegtuigjes is lastig, ook
de meest ervaren vliegers maken wel eens een stuurfoutje. Ook hapert soms de verbinding tussen de
zender en de ontvanger of hapert een van de servomotortjes waarmee het vliegtuig bestuurd wordt. Het
gevolg kan zijn dat je schade hebt of in het meest ongelukkige geval dat je model compleet vernield
is. (Hetgeen me enkel dagen voor de dorpsbrunch overkwam) Dan is in enkele ogenblikken het werk
van vele uren bouwen te niet gedaan. Om te genieten van de keren dat het wèl allemaal goed gaat
moet je je daar overheen zetten. Ik zelf heb altijd een grijze plastic afvalzak ’als mascotte’ bij me om de
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• Eigenzinnige keuken, maximaal lokaal
• Dagelijks ovenvers ontbijt, iedereen welkom
• Heerlijk overnachten
• Mooie selectie wijnen en streekbieren
+31 (0) 117 85 11 20
www.bruistcadzand.nl
Badhuisweg 58 - 4506BC Cadzand

Everything you love about
Strandhotel Cadzand.
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eventuele brokstukken te verzamelen. De massale verkoop van drones heeft er voor gezorgd dat er nu
Europese regels zijn voor het vliegen met onbemande vliegtuigjes. Alles heet nu “drone” de populaire
quadcopters welke je in elke speelgoed winkel kan kopen (die dingen met 4 propellers en meestal een
camera er onder), de grote al of niet bewapende vliegtuigen die door militairen gebruikt worden en ook
modelvliegtuigen waar onder ander ik mee vlieg. De typisch Nederlandse Luchtvaart Wet met als eerste
artikel: Het is verboden om te vliegen tenzij… is voor ons vervangen door Europese wetgeving waarin
staat: het is toegestaan te vliegen mits.…dit geeft meer bewegings / vliegruimte. Naast het vliegen op
officiële modelvliegvelden, mag er tot 120 meter hoogte ook daar buiten gevlogen worden (mits veilig
en niet in de buurt van bebouwing, dus het bekijken van de buurvrouw in de tuin blijft verboden).
oor de geïnteresseerden: het vliegen met een quadcopter is heel iets anders dan het vliegen
met een schaalmodel. In de huidige populaire drones die als speelgoed verkocht worden
(quadcopters) is geavanceerde elektronica ingebouwd die de drone stabiliseren en vaak
een gps-chip die de positie inclusief hoogte bepaalt. Dit wil zeggen dat alle onbedoelde
vliegbewegingen door bijvoorbeeld wind automatisch worden gecompenseerd. De vlieger hoeft zich alleen
te concentreren op vliegrichting, hoogte en snelheid. Bij de meeste schaalmodellen is dit niet het geval.
Als je een zijwind hebt en je wil op een landingsbaan landen, dan zal je moeten “tegensturen”. Doe je dat
niet dan volgt een crash. Doe je het te veel dan volgt ook een crash. Kijk maar eens op populaire U-tube
filmpjes naar de vliegbewegingen van verkeersvliegtuigen die proberen te landen met extreem veel wind.
Hetzelfde zie je bij modelvliegtuigen met minder zijwind. De motorkistjes die ik heb gebouwd en waar ik
mee vlieg hebben een spanwijdte (= de breedte van de vleugels) tussen de 140 cm en 250 cm, ze wegen
tussen de 1,5 en 7,5 kg, hebben motoren tussen de 10 en 25 cc die tot 4 PK aan vermogen leveren.
De snelheid is maximaal 100 – 150 km per uur, afhankelijk van het model. Het wordt wel een aan mij
gevraagd of het een dure hobby is. Zoals elke hobby kost het geld maar op de manier waarop ik (en vele
anderen) vliegen is het zeker niet erg duur. Dat is anders bij mensen die grotere vliegtuigen bouwen (het
gewicht tot 25 kg is toegestaan) of zich bezig houden met straalvliegtuigen. Dan kan een kist gemakkelijk
€10.000 tot €20.000 kosten. Een crash is dan ook een dure aangelegenheid. Ook hier staat u-tube vol
mee. Het vliegen gebeurt in het algemeen in de zomerperiode. Dit heeft vooral te maken met de vlieger
die niet in de kou wil staan blauwbekken. Afgezien van het uitvoeren van snelle reparaties vindt het bouwen in de winter plaats vindt. Het bouwen van het vliegtuig zelf (de romp, vleugels etc.) kortom in goed
Nederlands het “air frame” is slechts een deel van het werk. Het installeren en afstellen van de besturing
en de motor zijn zaken die ook veel tijd en aandacht kosten. Elk bewegend deel: hoogteroer en richtingsroer in de staart. De rolroeren en “flaps” in de vleugels, het landingsgestel en de motor (het gasgeven)
wordt aangestuurd met servo’s die weer
bestuurd worden vanuit een ontvanger.
De vlieger heeft een zender die contact
heeft met die ontvanger. Het testen
van die installatie is cruciaal. Een klein
foutje en je kan de brokstukken na een
mislukte start bij elkaar vegen. Vandaar
dat onze buren enkele malen per jaar
het proefdraaien van een van de kistjes
horen terwijl die veilig vast staat op en
bok. Als iemand serieus belangstelling
heeft kan hij/zij altijd langs komen. 		
					
		Alphons Navarro

V
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Verhuurbureau

• Culinair advies

De Blauwe
Zeedistel

• Concept uitwerking
• Productontwikkeling
• Horeca en
voedingsfabrikanten
www.marcinbeaufort.nl

Rudi en Mirjan de Lijser

0031 652302188

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

Verhuur van luxe bungalows,
woningen en appartementen

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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Nieuwe raadfoto van Nathan Ulthee

V

oor onze laatste raadfoto kregen we vijf goede antwoorden
binnen van: Frans Sijnesael, Marjan Vroege, Trudy Voerman,
Suzy van de Luyster en Piet de Wolf.
Uit de 5 reacties is ‘Trudy Voerman’ bij de trekking van
14 juni 2022 om 11.30 uur door oud notaris Jeroen Mertens uit de vaas
gehaald met het juiste antwoord ‘Badhuisweg 66’. Zie foto.
De winnaar kan wederom voor een presentje terecht bij ‘Fris Lunchbar &
Hotel’, Mariastraat 22 in Cadzand. Je mag je dan melden bij Joris Dees.
Reacties nieuwe raadfoto mailen naar redactie@dorpsraadcadzand.nl

De Roerende pollepel van Jordy Martlé
Wraps met kipfilethaasjes

Benodigdheden:
1 Paprika		
1 Rode ui
Kipfilethaasjes		
Mexicaanse 		tacokruiden
Olijfolie			
Zout 			Wraps		Peterselie
Verwarm de oven voor op 180 °C. Verwijder de steelaanzet van de
paprika, verwijder de zaadlijst en snijd het vruchtvlees in dunne repen.
Snijd de rode ui in 8 parten. Meng vervolgens de paprika met de rode
ui, kipfilethaasjes, Mexicaanse tacokruiden, olie en zout. Daarna verdeel je het over een met bakpapier beklede bakplaat en bak in
ca. 20 min. gaar in de oven. Ondertussen verwarm je de wraps volgens de
aanwijzingen op de verpakking en snijd je de peterselie fijn. Als de kip gaar is verdeel je het over een
schaal en garneer je het met de peterselie. Ten slotte beleg je de wrap met de kip.
Ik zou zeggen tast lekker toe! De pollepel draag ik over aan mijn grote vriend Sebastian van Holland.
31

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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Maria Goossen, de op een na oudste inwoner van Cadzand,

V

andaag ben ik te gast bij Maria Goossen, de op een
na oudste inwoner van Cadzand. Aanvankelijk dacht
ik hier met de oudste inwoner te maken te hebben,
want met deze informatie ging ik wel op pad naar het
kortste straatje in Cadzand, het Lambertusstraatje. Al vijf
minuten na binnenkomst word ik door Maria erop gewezen dat
Lies Wille haar geklopt heeft met 2 jaar ouder te zijn. Ok, dan
interviewen we vandaag twee meisjes, te weten Maria van 95
en en Lies van 97 jaar oud. Vandaag dus bij Maria, die hier
gezellig woont met zoon Erik Goossen op nummertje 5. Maria
is al snel bereid om mij de 3 geheimen van het oud worden te
verklappen; Ten eerste, vooral blijven door
ademen, ten tweede en derde, geen alcohol drinken en niet roken. Tja, niet niks om dat zo vol te
houden, maar Maria is het alleszins gelukt. Maria mag dan wel 95 jaar oud zijn, maar oogt dat zeker
niet en als je haar hoort praten en wat zij nog allemaal paraat heeft, dan word je toch stilaan jaloers
zeg! Wie kent alle verjaardagen uit zijn hoofd van 7 kinderen, aangetrouwden, van 10 kleinkinderen en
14 achterkleinkinderen, wel niemand die ik ken op Maria dan na, die weet het allemaal te reproduceren.
Maria noemt zelfs foutloos de verjaardag datum van Lies Wille van Cadzand Bad op, huppakee doe
dat maar eens na. In het gezin Goossen zijn 7 kinderen geboren waarvan er 6 in de buurt wonen en de
jongste woont en werkt bijna 22 jaar in Finland. Toen Maria de namen van haar zeven kinderen begon
op te noemen en startte bij Sari van 75 jaar oud, dacht ik heel even dat ze nu de lijst van zussen en
broers opstartte, maar nee het is haar oudste dochter, die van de lekkere groentesoep met balletjes van
de Dorpsbrunch. Zelf komt Maria uit een gezin van maar liefst negen kinderen, waarvan nu nog twee in
leven zijn, een van 94 en een van 88 jaar oud. Duidelijk is dat Maria alles overleeft. Haar echtgenoot is
helaas op jonge leeftijd overleden, hij was toen pas 68 jaar oud. De vader van Maria zelf heeft zijn
leven als knecht bij verschillende boeren gewerkt, zoals dat vroeger ging, hij is 83 jaar oud geworden.
De moeder van Maria is 96 jaar oud geworden, waarmee maar weer eens duidelijk wordt wie van het
sterke geslacht is. Maria begint reeds op jonge leeftijd van nog geen 15 te werken bij de boer en pakt
van alles aan tot en met het melken van de koeien. Als Maria in het huwelijksbootje stapt, gaat het
prille gezin wonen in Hedenesse. Daarna volgen Ringdijk Noord, Mariastraat en sinds 2008 dan het
Lambertusstraatje. Van werken is Maria nooit vies geweest, altijd in haar leven aanpakken en niet zaniken. Haar kinderen hebben dat motto ook opgepakt. ‘Er is er gene, die ooit in de WW gezeten heeft’
zegt Maria trots. Om fit te blijven wandelt Maria nog elke dag een ommetje Cadzand, fietst ze tot 8 jaar
terug nog naar de winkel om boodschappen te doen, leest ze elke dag, lost ze kruiswoordpuzzels en
doorlopers op en zit veel met Erik buiten, maakt dan een babbel met de mensen die passeren voor
zover de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen familie en vrienden niet op bezoek komen.
Lambertusstraatje 5 is eigenlijk een soort 4e café geworden van Cadzand Dorp, waar de deur altijd
voor iedereen open staat. Nog maar een paar jaar geleden ging Maria een tot enkele keren per jaar op
vakantie, soms zelfs tot 2 x per jaar naar Finland, maar ook naar Zuid Afrika, Tenerife, Algarve, Tunesië
en niet te vergeten de belangrijke Europese hoofdsteden. Maria heeft al zo veel gezien, dat ze nu ook
blij is met de busreizen van de ouderen Soos. Maria maakt op mij een zeer fitte indruk, een dame die
nog volop in het leven staat, die nog volle bak put uit haar geheugen en die met voldoende lol in het
leven er nog graag goed bij staat. Maria, ik zou zeggen tot over 5 jaar dan maar weer.
Jos Smeets
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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

SCC en Dorpsraad Cadzand

Z

oals U wellicht gehoord hebt, hebben we het idee om het welkomstbord dat vooraan in
Cadzand en Cadzand-Bad stond / staat te vernieuwen. We vragen uw creativiteit om een
mooi nieuw ontwerp te maken! Het doel van dit bord is om bewoners èn gasten welkom te
heten in ons dorp, om de sfeer van Cadzand en Cadzand-bad eruit te laten spreken en om
te laten zien en ervaren wat Cadzand tot ons “thuis” maakt. Natuurlijk zijn er de typische dingen zoals
strand, zee, zon, polder, de ‘sky-line’ van de boulevard, de molen, de kerk en de duinen. Maar denkt u
ook eens aan Cadzand als vredesdorp met de vredesvlam en de vredesspreuken. Of meer de charme
van rust, stilte, de weidsheid van het landschap, de akkers en de vergezichten. Of is Cadzand vooral
ook ons thuis door de inwoners, de saamhorigheid, het verenigingsleven? Vele vrijwilligers staan elke
dag klaar voor ons en voor onze gasten bij de KNRM, de Brandweer, in de kerk, bij de molen en op
vele andere plekken en momenten!
De afmetingen van het welkomstdoek zijn 2.56 x 1.86 meter liggend formaat. Het thema ‘Wat maakt
Cadzand tot ons thuis?’ kan ingevuld worden op alle soorten manieren. Dus bijvoorbeeld foto’s, een
schildering, een pentekening, dat mag ook iets heel moderns of zelfs abstracts zijn, met spreuken, et.
Verras ons! Het is de bedoeling dat het uiteindelijke ontwerp wordt afgedrukt op doek. Bij meer mooie
inzendingen, kunnen we eventueel tijdens het jaar de doeken afwisselend ophangen. We roepen
iedereen die een leuk idee heeft op om dit vóór 15 augustus naar ons toe te sturen via de email
info@dorpsraadcadzand.nl. De deelnemers mogen overal vandaan komen en hoeven dus geen vaste
inwoners van Cadzand te zijn! Het gekozen ontwerp wint een prijs en natuurlijk de eer dat het werk dag
en nacht wordt tentoongesteld!! We hopen op veel creatieve ideeën / ontwerpen en kijken nu al uit naar
een mooi, nieuw WELKOM bord in ons mooie dorp! Heeft u nog vragen, aarzel niet ze te stellen via
info@dorpsraadcadzand.nl.
Hartelijke creatieve groet, namens de Dorpsraad Cadzand In samenwerking met Stichting Cadzand Cultureel
Foto: oude spandoek zoals dat nu nog in Cadzand-Bad te zien is
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Een schot in de roos...

n het vorige nummer van ’t Kezantenaortje is aandacht besteed aan het geslaagde project
“Cadzand kleurt geel” Bij toeval hebben we hier ook een wat verlate, maar naar ons idee
geslaagde, bijdrage aan kunnen leveren met ons koolzaadveld bij de molen. Het betreft hier een
perceel winterkoolzaad van 5 hectare. De duur van de bloei is ongeveer 6 weken, vaak van
Pasen tot Pinksteren.
In deze periode staan er ook bijenkasten, zes in totaal van imker Frans Maenhout uit Watervliet. Dit is
goed voor de bestuiving en dan krijg je een hogere opbrengst. Bovendien is koolzaadhoning erg lekker.
Winterkoolzaad betekent dat het zaaien van dit gewas eind augustus / begin september plaats moet
vinden. De gebruikte hoeveelheid zaaizaad bedraagt ongeveer 8 kg per ha en als het goed is heb je
dan in het volgende jaar juli, dus dit jaar, een opbrengst welke ligt tussen de 3000 en 4500 kg per ha.
Maar hier moet je wel heel wat voor doen, te beginnen met de grond te bewerken om te kunnen
zaaien, na het zaaien nog eens spuiten tegen onkruid, kunstmest strooien en tot slot het oogsten met
de combine, nadat het eerst op zwad is gemaaid; soms kan het ook van stam worden geoogst zoals ze
dat dan noemen.
ellicht hebben jullie vaak een bruine Ford Kuga zien staan en zo nu en dan een klapschot
gehoord. Het is namelijk zo, dat de houtduiven verzot op de blaadjes van het koolzaad
zijn, zeker in de winter als er verder weinig voedsel is. Maar als je de duiven niet verjaagt,
houd je geen koolzaad meer over.
Zoals de meeste mensen wel weten heb ik ook een jacht-akte en op houtduiven mag het gehele jaar door
worden gejaagd. Al met al heb ik deze winter ongeveer 180 geschoten en natuurlijk nog veel meer weggejaagd. Als je er van uit gaat dat 1 op de 3 schoten raak is (optimistische schatting) dan is er nog al eens
een schot gelost. Overigens is duivensoep en zijn duivenborstjes best lekker.
Of we volgend jaar nog winterkoolzaad zullen telen is nog onzeker omdat het oogstrisico groot is en het
financiële saldo vaak lager is dan andere gewassen zoals bijvoorbeeld bij granen. Overigens is koolzaadolie wel een goede vervanger voor de thans moeilijk te krijgen zonnebloemolie, maar ook weer wat
duurder. Neemt niet weg dat een geel koolzaadveld met de molen op de achtergrond prachtige plaatjes
oplevert.

W

Conny en Suzet Almekinders

37

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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Even voorstellen, ik ben Bert de Putter

B

este Kerzantenoaren, mijn naam is Bert de
Putter, 35 jaar en geboren en getogen aan de
Erasmusweg te Cadzand. Sinds begin april
ben ik het kersverse lid van de Dorpraad.
Bijna heel mijn leven heb ik gewoond in Cadzand met een
paar uitstapjes richting Utrecht om te studeren en naar
Nijmegen om te wonen en werken. Maar de aantrekkingskracht heeft me toch weer terug gebracht naar deze prachtige streek. Momenteel ben ik werkzaam in de
Sporthal van Cadzand.
Om mezelf meer in te zetten voor de samenleving ben ik
lid geworden van de Dorpsraad.

Met vriendelijke groet, Bert de Putter

Nieuws van de Sporthal

B

este mensen,de zomer staat voor de deur! Eindelijk weer lekkere temperaturen om een
balletje te slaan op de tennisbaan of lekker een drankje te doen op ons terras.
Afgelopen winter hebben we het terras meubilair overgenomen van Relounge. Dat hebben
we hier op het terras een mooi plekje gegeven zodat je na het sporten nog even relaxed
kan bijkomen onder het genot van een drankje.
We zijn nog steeds volop bezig met het verkrijgen van padelbanen. De gemeente moet nog wel zijn
goedkeuring geven. Het voorstel zou in de maand mei door de gemeenteraad bekeken worden. We
wachten nog even op de uitslag.
Komende zomer gaan we ook weer een aantal feestjes geven.
De Beach Party’s staan gepland op 27 juli, 3,10,17,24,31 augustus om 22u
in het cafe‘ van de Sporthal in Cadzand.
U kunt natuurlijk ook op andere dagen zelf een feestje bouwen bij ons in het cafe‘! Dus om lekker te
sporten, een drankje aan de Bar of op het terras of een feestje, kunt U altijd gezellig bij ons terecht.
We zien u graag! Tot ziens in de Sporthal Cadzand (Noorddijk3)
Team De Sporthal Cadzand!
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Kalender diverse activiteiten in Cadzand

14-5:		

Kunst-, Hobby-, Boekenmarkten, in de kerktuin van 10.30-16.30 uur

01-6 t/m 30-6:

KunstKring Cadzand, vrij werk,

01-6 t/m 29-7:

Ferdy Remijn, illustrator-kunstenaar; Ed de Hoogd, sculpturen,

03-7:		

Feestelijke kerkdienst voor komst van ds Vrouwkje Dees 11.00 u in Mariakerk Cadzand

09-7:		

Kunst-, Hobby-, Boekenmarkten, in de kerktuin van 10.30-16.30 uur

16-07:		

Streekproductenmarkt Stichting Molenbehoud West Zeeuws Vlaanderen

23-7:		

Kunst-, Hobby-, Boekenmarkten, in de kerktuin van 10.30-16.30 uur

27-7:		

Sporthal Cadzand, De Beach Party

27-7:		
		
		

Zomeravondconcerten aan Zee: Dorpskerk Cadzand. Esther Kouwenhoven (sopraan) & 		
Linsey Coppens Sopraan (mezzo-sopraan)piano begeleiding door Daan Boertien; 		
Opera aria’s “Sisters before misters”

30-7 t/m 26-8:

Emelie van Lockhorst, naaldkunstenares

30-07:		

Streekproductenmarkt Stichting Molenbehoud West Zeeuws Vlaanderen

03-8:		

Sporthal Cadzand, De Beach Party

04-8:		

Jaarmarkt / braderie in Cadzand Dorp. Info: Hugo Gastkemper, SSC 06-22803265

04-8:		

Streekproductenmarkt Stichting Molenbehoud West Zeeuws Vlaanderen

10-8:		

Sporthal Cadzand, De Beach Party

13-8:		

Kunst-, Hobby-, Boekenmarkten, in de kerktuin van 10.30-16.30 uur

13-8:		

Streekproductenmarkt Stichting Molenbehoud West Zeeuws Vlaanderen

17-8:		

Sporthal Cadzand, De Beach Party

17-8:		
Dorpskerk Cadzand; Pianoduo Symbiosis: Elisabeth Crommelynck& Sander Meersmans,
		
Werken van Bach, Rachmaninoff, Schubert, Debusy en Kapustin. Aanvang 20.00 uur. https://
		zomeravondconcertenaanzee.nl
20-08:		

Streekproductenmarkt Stichting Molenbehoud West Zeeuws Vlaanderen

24-8:		

Sporthal Cadzand, De Beach Party

27-8 t/m 16-9:
		

Antoinette van Rij, olieverfschilderijen; Bram de Kraker, beelden in speksteen; ELJOHARA:
objecten en sieraden in glas. Locatie: Mariakerk, dagelijks van 14.00 – 17.00 uur

31-8:		

Sporthal Cadzand, De Beach Party

2 en 3 -09:

Kermis

06-9:		

Kermis voor senioren in het Zwingebouw

10-9:		

Kunst-, Hobby-, Boekenmarkten, in de kerktuin van 10.30-16.30 uur

14-9:		
		
		

‘Seniorensoos Cadzand’, niet alleen voor ouderen, maar gewoon voor iedereen. Vertrek 		
om 07.15 u bij de molen naar De Wildert te Essen, rondvaart door de Biesbosch dan via 		
Nieuwdorp terug naar huis. Voor info: 0117-391686 mmjans@live.nlCadzandse

15-10:		

Heel Cadzand Bakt

18-11:		

Verfilmd reisverslag: ‘!ncredible India’, in het Zwingebouw vanaf 19.00 uur

10-12 en 11-12:

Winterfair, in de Maria Kerk van 10.30 – 17.00 uur / inschrijfformulier zie website

OPROEP:
Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij zin in een uitdagende hobby met vele kansen tot opleidingen
en heb je nog wat tijd over, meld je dan als kandidaat voor de vrijwillige brandweer van Cadzand bij Jonathan de
Keuninck of Maarten Mollema. Voor informatie ploegleider.cadzand@vrzeeland.nl 0613769835
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Stichting Cadzand Cultureel

I

nmiddels is onze actie Cadzand kleurt Geel, dankzij uw inzet en creativiteit, voor velen een
opkikker geweest. Vanaf ‘Potjes’, de Kanaalweg en de Strijdersdijk werden we door geel verwelkomt! Mede door medewerking van de gemeente werden er plantsoenen beplant in het dorp
en aan de duinen. ’Onze’ strikken en jullie aller bijdrage deden de rest. Een deelnemer van het
eerste uur willen we toch even vernoemen. Bente Beaufort super gedaan!
Op de eerste Kunst-, Hobby-, Boekenmarkt was het gezellig mede dank zij de accordeonklanken van
Wil Kamphuis. Wilt u als Kezantenoar ook deelnemen aan een markt met kunst of hobby?
Voor info kunt u terecht bij markten@cadzandcultureel. Data: 9 en 23 juli, 13 augustus, 10 september.
De zomerexpo’s zijn op 1 juni al gestart.
Cadzandse Donderdag springlevend! Traditioneel is de 1e donderdag van augustus Cadzandse Donderdag. Deze braderie en rommelmarkt is op 4 augustus. Slenter door de dorpskern van Cadzand
en vind iets van je gading bij de marktkramen met tweede handsartikelen. Laat je verrassen door de
curiosa op kleedjes. De draaimolen staat klaar voor de kleintjes en met de helikopter kan je het Landje
van Kezant van boven bekijken. De Little Dixies zorgen voor muziek. Er is eten en drinken op de markt
maar ook bij de horeca. Bij de ingangen van het dorp zijn twee ruime parkeergelegenheden. Voor info
over de ‘Cadzandse Donderdag’ zie www.cadzandcultureel.nl. Inschrijven kan via cadzand@marktservice.org.
elukkig hebben we tot nu toe beroep mogen doen op vele vrijwilligers maar we hebben dringend nood aan mensen die structureel willen meewerken aan de start van een gevarieerd
zomerseizoen. Woensdag 1 juni is de jaarlijkse serie Zomer Exposities in de Dorpskerk
van Cadzand aan de Prinsenstraat 17 gestart. De historisch interessante kerk vormt een
sfeervolle locatie waar de getoonde werken prachtig tot hun recht komen. Deelnemers zijn enthousiaste professionele en amateur kunstenaars die hun werken tonen tussen 1 juni en 16 september. Het zijn
vier achtereenvolgende exposities ingevuld met een grote diversiteit aan disciplines en materialen.
Traditioneel exposeert als eerste de Cadzandse KunstKring. Deelnemende kunstenaars zijn afkomstig
uit en rond Cadzand of hebben een sterke binding met het mooie dorp. Dit jaar is er geen thema, maar
toont iedereen zijn of haar meest favoriete werk of werken, te bezichtigen van 1 juni tot en met 30 juni.
Deze tentoonstelling toont werken van een grote diversiteit zoals schilderijen, foto’s, sculpturen en
meer waardoor er voor ieder wat wils is.
Vanaf 1 juli volgt de tentoonstelling van Ferdy Remijn, illustrator en Ed de Hoogd, sculpturen. Hun werken zijn te bewonderen tot en met 29 juli. Verder zijn vanaf 30 juli de werken van Emelie van Lokhorst,
naaldkunstenares en Margot Bierens, abstracte schilderijen in acryl te bezoeken tot en met 25 augustus.
Als afsluiting van dit gevarieerde seizoen exposeert Antoinette van Rij haar olieverfschilderijen, Bram
de Kraker zijn beelden en ELJOHARA glassierkunst. Deze gecombineerde tentoonstelling loopt van 28
augustus tot en met 16 september. Bij aanvang is er een optreden van Across the Edge uit Nieuwvliet.
De exposities zijn gratis toegankelijk, dagelijks van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Aanvullende informatie vindt u op www.stichtingcadzandcultureel.nl

G

Oproep:

Wie komen ons team versterken? Wilt u dat al onze activiteiten door kunnen gaan dan hebben
we echt mensen nodig. Wie heeft er affiniteit met de Kunst-, Hobby-, Boekenmarkten,
de zomerexposities, de Cadzandse Donderdag?
Meldt u aan! info@cadzandcultureel.nl
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Jubileum 50 jaar Voetbal VV Cadzand

I

n de vorige stukjes heb ik wat verteld over de geschiedenis van onze club. Bij het 40-jarig jubileum
hebben Martijn de Koning en Gijs Kamphuis een boek geschreven over 40 jaar voetbal in Cadzand.
Hiervan zijn nog exemplaren van verkrijgbaar, dus bij interesse kan je je melden bij de voetbal. Hier
staat door verschillende personen beschreven wat en hoe de club is ontstaan. Ik zal deze keer
proberen te beschrijven wat het zeg maar “DNA van VV Cadzand” is en betekent. Opgericht in 1972
onder de noemer ASOC Cadzand (Algemene Sport en Ontspanning vereniging Cadzand). De voetbal
was en is dus een onderdeel van deze ASOC, waaronder ook de tennis , gymnastiek, squash en destijds
tafeltennis onder vielen. Door al die jaren heen is de voetbal ook nog altijd de afdeling binnen de vereniging waar de meeste beleving en reuring aanwezig is. Dit zal ook te maken hebben met de teamsport
waarschijnlijk. Als voorbeeld ‘het oud papier’, waar jaren geleden de ASOC besloot om het oud papier op
te halen in Cadzand met alle afdelingen op toerbeurt. De voetbal begon hiermee en toen daarna de volgende club eigenlijk aan de beurt was om het papier op te halen, waren er geen mensen om het papier op
te halen. Dan deed de voetbal het drie keer achter elkaar en als dan nog steeds de andere clubs het stokje
maar niet over namen, is de afspraak gemaakt dat de voetbal dit op zich bleef nemen en de opbrengsten
natuurlijk dan ook voor hun waren. Zelfs al zijn het nu blauwe containers, de bijrijder in de vrachtwagen is
nog altijd een vrijwilliger van de voetbal. Ook bestuurlijk zit onze club goed in elkaar.
l jarenlang een 9-koppig bestuur waarbij iedereen zijn eigen taken heeft. Dit blijkt ook wel
tijdens de receptie op vrijdag 10 juni waarbij ¾ van het bestuur werd gehuldigd door de KNVB
voor de zilveren en gouden waardering speld van de KNVB. Die krijg je echt niet om een paar
jaar in een bestuur te zitten, nee er zitten mensen in die 10 tot 30 jaar hun ziel en zaligheid in
steken op wat voor manier dan ook. Zelfs mister Cadzand Johan de Lijser is nog steeds lid van het bestuur
en ook nog leider van het 1e elftal, die taak voert hij volgens mij ook al 30 jaar lang uit zelfs nadat hij
noodgedwongen moest stoppen met voetballen. Maar er is er maar 1 die ook daadwerkelijk 50 jaar lid is
van onze vereniging en dat is zijn broer Henk de Lijser. Ooit begonnen als jeugdspeler en na de senioren
nog steeds actief in allerlei functies waaronder; leider van het 2e , lid van feestcommissie, sponsor commissie en natuurlijk al decennialang onderhoud van het veld. Ik kan me zelfs niet meer herinneren wie anders
dan Henk altijd op vrijdag de lijnen op het veld wit kalkt. Vorig jaar heeft hij zelfs op het 2e nog in het doel
gestaan omdat er geen keeper aanwezig was. Maar zo lopen er heel veel mensen rond op de club die
verschrikkelijk veel tijd steken in de voetbal. Dit wordt met veel plezier gedaan en je krijgt er een hoop
waardering voor terug. Bijna iedereen uit ons dorp heeft of had wel met de voetbal te maken. Er zijn
mensen die hier in 1972 begonnen zijn als speler en die zie je soms nu weer langs de kant staan,
kijkend naar de senioren of hun kleinzoon of dochter die aan het voetballen is. Mensen die naar hun (klein)
kinderen of vrienden komen kijken die aan het voetballen zijn. Sponsors , oud trainers, vrijwilligers, oud
voetballers , ouders ….. allemaal wel met een stukje DNA van VV Cadzand (die naam hebben we
trouwens enkele jaren gelden aangenomen toen er een logo was gemaakt voor de club). Wij zijn in
Cadzand waarschijnlijk de enige club in Nederland met zoveel uitwijk mogelijkheden qua training. We
kunnen buiten trainen op het veld of op kunstgras , in de zaal maar we kunnen ook naar het strand toe
gaan. Wie heeft dat allemaal tot zijn beschikking hebben? Niemand dus, behalve wij in Cadzand!! Oh ja, ik
schrijf nu steeds Cadzand maar zeg op de voetbal maar KERZAND, anders zullen er vast mensen zijn die
je daar op gaan corrigeren haha. In andere dorpen zeggen ze Kezand, Kurzand , Kazand, maar het is en
blijft voor ons toch echt gewoon KERZAND. Het DNA van onze club zit ook wel in de genen van de mensen die er betrokken zijn en gaat vaak over van vader / moeder op zoon / dochter die zich dan ook allen
met hart en ziel in zetten voor de vereniging.
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nze oud voorzitter had altijd een slogan die we nu nog meerdere keren gebruiken : “Er is niemand groter dan de club”. Dit zie je ook snel terug als je eens rond kijkt binnen in de vereniging.
Of je nu bestuurslid, trainer, voetballer, leider, vrijwilliger, of ouder bent. Iedereen betekent
evenveel en niemand staat er boven. Het clublied “Bloody Mary” zal bij de meeste mensen in
Cadzand en omstreken ondertussen ook wel gekend zijn. Hoe dit ooit tot stand is gekomen weet ik niet
eens, maar het is wel belangrijk dat het origineel wordt gespeeld door Tom en Dick. Onlangs hebben we
het 50-jarig bestaan gevierd tijdens de ‘50 uur van Kerzand’. Dit betekende wel 3 dagen feest voor jong en
oud waarover ik de volgende keer wat zal proberen te vertellen. Voor degene die de voetbal van Cadzand
niet kennen of hier pas zijn komen wonen….kom eens een kijkje nemen aan de Noorddijk. En voor degene
die zich herkennen als betrokkene binnen of buiten de club op welke manier dan ook….. waarschijnlijk
herkennen jullie wel allemaal ook dit stukje DNA in jullie zelf? Vrijdag 10 juni was om 19.00 de start van
ons jubileumfeest en dit duurde tot zondag 21.00 uur zodat de ‘50 uur van Kerzand’ helemaal compleet
werd. De vrijdag begon met het officiële gedeelte met een receptie waar de KNVB nog enkele personen in
de bloemetjes zette en met het uitreiken van de zilveren en gouden KNVB speld aan diverse
bestuursleden. Die spelden werden uitgereikt voor vele jaren werk binnen de vereniging. Daarna was de
afsluiter met onze oud doelman en zanger uit het dorp Dylan.
De toon was gezet maar de zaterdag moesten we weer vroeg present zijn om 09.00 voor een ‘voetbal
clinic voor de jeugd’, georganiseerd door Skills en Control. Dit heeft geduurd tot 12.00 uur. De ‘Smaakmaker’ en de ‘Heerenhoeve waren inmiddels met hun foodtrucks gearriveerd. Vanaf 13.00 startten 8 ploegen
voor het ‘7 x 7 toernooi’ van die middag met aan het eind een optreden van de band Sixpack aan het veld.
Vanaf 20.00 uur ‘s avonds barstte het feest pas echt los met de Coverband Gin & Juice. Zij lieten wel twee
uren achter elkaar fantastische nummers horen. Daarna
was het de beurt aan onze
lokale Zanger ‘Johnny OK’,
die met zijn in het Bressiaans
aangepaste tekst rapmuziek
coverde, voornamelijk bekend
onder de jeugd. De sfeer zat
er goed in en werd afgesloten
door DJ ADEP uit Cadzand,
met voornamelijk ‘House
muziek’. Ongeveer 250
aanwezigen hebben genoten
van deze prachtige avond,
die tot ver in de omgeving
hoorbaar geweest moet zijn.
Om 01.00 ’s nachts werd het feest buiten afgesloten en ging het binnen natuurlijk verder tot in de vroege
uurtjes. Na 2 dagen werd het voor sommigen toch wel wat zwaar, maar de echte ‘Die Hards’ stonden er
wel weer om 11.00 klaar voor het schatgraven bij strandpaviljoen de Zeemeeuw. Om 14.30 uur waren we
dan bij café “In de Buitenlust” present, want daar stond een voetbalspel/ estafette baan klaar en was toch
wel behoorlijk pittig voor de deelnemers. Deze geweldige 3 dagen zijn uiteindelijk afgesloten met een
fantastische BBQ bij de Sporthal, geheel verzorgd door Delica Licious uit Cadzand Bad.
Via deze weg ook bedankt aan alle vrijwilligers die mee hebben geholpen aan deze 3 mooie dagen.
VV Cadzand, Angelo Martlé
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Hierbas de las Dunas

dank zij onze sponsoren was de dorpsbrunch een groot succes
succes
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Glasvezel
geregeld?
Met een gerust hart
naar het strand.
Insc
kan t hrijven
ot
18 ju en met
li 202
2

Nog niet gekozen voor glasvezel?
U heeft nog enkele dagen om u
in te schrijven.
0115 - 51 00 00 | glasdraadzeeuwsvlaanderen.nl
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