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Beste mensen, we zitten midden in de 
zomervakantie terwijl ik dit stukje schrijf 
en daarom een terugblik van onze beleve-
nissen voordat de vakantie begon. 

Samen met de onderbouw en kinderdagverblijf hadden 
we het thema “Welkom in de wereld” als laatste voor 
de vakantie. We hebben fotolijstjes gemaakt, met 
daarin een mooie foto van onszelf en een grote lijst 
met foto’s van onze families. Aan de muur maakten we 
een meetlat en konden we zien hoe groot we al waren. 
In de huishoek kregen de babypoppen een flesje, 

schone luier of gingen ze in een bad met lekker 
veel schuim. Ook hebben we onze voeten geverfd 
en hand gekleurd. We leerden een leuk liedjes over 
onze vingers, gezicht en natuurlijk “Hoofd, schou-
ders, knie en teen“. Door speelboerderij Pierewiet in 
Nieuwvliet werden we getrakteerd op een schoolreis, 
inclusief frietjes en ijs. Wat hebben we allemaal weer 
genoten ! 

De woensdag in de laatste week werd het school-
plein omgetoverd tot een Kermis met spelletjes, 
springkussen en draaimolen. 

Deze geweldige morgen werd afgesloten met een 
picknick en een ijsje. De kinderen van groep 8 wer-
den uitgezwaaid en de vakantie kon bijna beginnen!

Tot de volgende keer, 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

Open op maandagmorgen t/m vrijdagmorgen van 8:15 – 12:15 uur.

Nieuws van de Startgroep en KDO
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Nieuws van de kustschool
Na een zonnige zomer zijn we maandag 5 
september weer begonnen aan een nieuw 
schooljaar!  Toch hebben we nog een aan-
tal dingen die voor of in de zomervakantie 
gebeurd zijn, die we met u willen delen! 

Schoolkamp groep 7/8: In een vorige 
editie van het dorpskrantje hebben we u 
al verteld dat de kinderen van groep 7/8 
deelnamen aan Nationaal Kamp Hattem. 
We zijn op reis geweest naar de planeet 
‘Hatturnus’. En wat was het een mooie reis 
en een bijzondere ervaring. Een hele week 
in tentjes slapen, zelf koken, afwassen, het 
bos netjes houden en heel veel activiteiten 
doen. Sportdag, activiteitentocht, spelletjes 
tegen kinderen van andere scholen, aliens 
zoeken in het bos; het is zomaar een 
kleine selectie uit alles wat we hebben 
gedaan. Op woensdagavond was het 
marktavond en mochten ouders ons kamp 
komen bewonderen. Er waren veel ouders 
die een kijkje kwamen nemen en de sfeer 
konden proeven Verder genoten we iedere 
dag van prachtig toneelspel in het amfitheater en zongen we liedjes met elkaar.  Even geen telefoons en spelcom-
puters, maar wel samen bezig zijn en herinneringen maken!

Kermis op het plein! In Cadzand was het officieel het eerste weekend van september “Kerzanse Kermis”, maar op 
het schoolplein van de Kustschool was het dit op 
de laatste schooldag tijdens het schoolfeest! De 
kinderen van groep 7/8 hadden allerlei kermis-
spellen bedacht, er was een buikschuifbaan, er 
was een carrousel op het plein, de ijscokar kwam 
langs en we picknickten met elkaar op het plein. 
Aan het eind van het schoolfeest zwaaiden we de 
kinderen van groep 8 uit, zij zijn inmiddels gestart 
op het voortgezet onderwijs. We wensen hen daar 
heel veel succes! 
Zomerweek: In de tweede week van de zomer-
vakantie stond de Zomerweek op de planning. 
Dit een themaweek die gezamenlijk gedraaid 
wordt door juffen van Stichting Kinderopvang en 
de Kustschool. Juf Lina, juf Demi en juf Nienke 
gingen deze week aan de slag met het thema 
‘Stoere vrouwen en dappere mannen – over 
fabels, mythen en andere spannende verhalen’.  
We startten deze week daarom rondom ridders, 
jonkvrouwen en kastelen. We maakten onze eigen 
wapenschilden en bouwden kastelen. Dinsdag 
stond in het teken van superhelden. De kinderen 

deden spelletjes waarin ze lieten zien dat ze hun superheldendiploma verdienden en gingen als superheld op 
de foto. ’s Middags vertrokken we naar het Ledeltheater om daar de toepasselijke film ‘Superpets’ te bekijken. 
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Op woensdag gingen we de hele dag op uitstap. We gingen namelijk varen met Rederij de Festijn. Het was een 
mooie, zonnige dag en dat zorgde er voor dat we heel veel zeehondjes zagen liggen op de platen. De donderdag 
werkten we over sprookjes. In het thema van Hans en Grietje werden er peperkoekensnoephuisjes gemaakt en 
koekjes gebakken, bij de Prinses op de erwt werden de bedden geknutseld.  Op vrijdag kregen we bezoek van 
Fabela Rozo en zij werkten met ons over het verhaal van Alice in Wonderland. We leerden hoe we onze emoties 
kunnen laten zien in toneelspel, maakten onze eigen cup cakes en leerden muziek maken. Als slot van de dag en 
als slot van de Zomerweek speelden we een toneelvoorstelling voor alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere 
belangstellenden die naar onze afsluiting kwamen kijken. Het was leuk, leerzaam en gezellig en alle juffen willen 
de kinderen nogmaals bedanken voor de hele fijne week! 
Start schooljaar 2022-2023: Inmiddels zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. Op de eerste schooldag lag 
de rode loper uit voor de kinderen en verwelkomden we hen in de nieuwe groep. Voor sommige spannend, voor 
sommige tijd om weer te beginnen en voor anderen kinderen had de vakantie best nog even mogen duren. Maar 
we zijn weer in bedrijf en vertellen u de volgende keer weer waar we allemaal mee bezig zijn! 

Tot dan, team Kustschool

Voorwoord
Op vrijdag avond 7 oktober is er een gezellige kennismaking avond georganiseerd door de Dorpsraad met 
clubjes, verenigingen, stichtingen die allen hun zetel hebben in Cadzand en daar hun doelen willen realiseren. De 
rode draad is dat iedereen klaagt over gebrek aan vrijwilligers zowel in bestuur als in uitvoering van de activitei-
ten behalve de voetbal club. VV Cadzand kan nog redelijk aan mensen komen, die de schouders willen zetten 
onder de vlag van de club. Daar hebben wij in de redactie van het Kezantenoartje natuurlijk ook mee te maken 
en dat is min of meer ook de reden dat ‘t Kezantenoartje weer enkele weken over tijd uit is. Dus nogmaals maar 
een oproep aan iedereen, die enige feeling heeft met Desk Top Publishing. Vrijwilligers worden verwelkomd met 
dankbare dorpelingen en natuurlijk de redactie. Je krijgt gratis cursus in DTP.

Jullie kunnen zien dat we langzaam maar zeker gaan moderniseren. Er is een nieuw stramien voorgesteld, 
waarvan het Colofon al een voorbeeld is. Om niet te snel van stapel te lopen, houd ik het bij de wijzigingen van 
de voorkaft en het colofon, ‘t kost ook allemaal veel tijd en de rest blijft nog even zoals het is. 

Nancy Kielman heeft deze keer een mooie foto ter beschikking gesteld voor de voorkaft en is daarmee mogelijk een 
voorbeeld voor andere dorpsbewoners, die ook af en en toe een leuk Cadzands kiekje schieten. Het Kezantenoartje 
is toch ook een boekje voor en door iedereen, dus mail je foto gerust naar redactie@dorpsraadcadzand.nl
Verder ben ik heel blij als ik zie dat elke nieuwe uitgave steeds meer is van en door inwoners van Cadzand en 
dat zelfs onze jonge gasten enthousiast te krijgen zijn om over hun hobby te schrijven, getuige onze debutant 
Matthijs van Liere. De andere jongeren in Cadzand kunnen dit zeker als voorbeeld zien en binnenkort komen de 
verhalen, ‘read my lips’. Sebastiaan van Holland loopt al aardig in het spoor van zijn leeftijdgenoten, die toch
voornamelijk de roerende pollepel vullen.

In de vorige editie hebben we ruim baan gegeven aan het jubileum van de 50 jarige voetbal club VV Cadzand en 
dan is eigenlijk ook het idee geboren om eens met onze drukker aan tafel te zitten of we niet wat meer kleur kunnen 
aanbieden in het Kezantenaortje. Onze drukker (Arjen Bareman in Terneuzen) denkt gelukkig met ons mee. We 
hebben vooraan en achteraan voor de tweede keer een viertal pagina’s in kleur. Om die reden heb ik mijn voor-
woord maar wat opgeschoven zodat de Kustschool en de opvang in kleur kan verschijnen net zoals de kiekjes van 
het Vlieger festival georganiseerd door Caricole (Ingrid van Liere) achterin het boekje.

Het leuke van het redactie werk is wellicht dat ik naast de contacten met onze trouwe adverteerders nieuwkomers 
en inwoners van Cadzand mag interviewen. Ik zal proberen dit te continueren maar kan daar niet zonder de tips 
van jullie. Dus weten jullie iets, wat de moeite waard is om daar aandacht aan te besteden, laat mij dat weten 
door mij te bellen of een berichtje te sturen en ik ga er achteraan. In de afgelopen periode is er heel wat georgani-
seerd, te beginnen bij de ‘Cadzandse Donderdag’ waarvan  jullie de foto’s nog steeds kunnen bekijken in een dia 
raportage op internet: https://www.youtube.com/watch?v=oSeen-ArFaQ Je kan ook in Google intikken ‘Cadzand-
se donderdag’, dan geraak je er ook. De Kerzantse Kermis heb ik helaas gemist, mijn partner Ingrid en ik  waren 
toen op vakantie. Maar volgende keer ben ik zeker bij. Tot slot: kijk steeds voor de meest recente informatie naar 
de internetversie van het Kezantenoartje of in de nieuwsbrief, want te vaak komen nieuwtjes / correcties gewoon 
na de druk binnen;  www.dorpsraadcadzand.nl 

Jos Smeets
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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. 

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

Montezza Vliegers
Bd. Wielingen 8  Cadzand Bad

www.montezza.nl
0117 - 391818  montezza1@gmail.com
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Vandaag ben ik te gast bij Piet Faas en Rietje de Hulster, woonachtig 
op de bovenste verdieping van Hotel ‘De Noordzee’ in een mooi 
appartement met fraai uitzicht over de Noordzee, Belgische kust en het 
achterland van West Zeeuws Vlaanderen.

Piet is geboren op 6 januari 1934 in het gezin van Piet Faas en Josien La 
Gasse. Om enigszins te begrijpen hoe het allemaal gekomen is, vertelt 
Piet enthousiast het levensverhaal, te beginnen bij zijn ouders. Vader 
Piet Faas wordt verliefd op Sientje la Gasse en hij wil ook een hotelletje 
bouwen op de duinen van Cadzand, maar daar is geld voor nodig en dat 
heeft hij niet. Verscheidene familieleden schrijven veelbelovende brieven 
vanuit Amerika. Zijn besluit staat weldra vast, zaken gaan voor ‘t meisje 
en hij besluit naar Amerika te emigreren. Na de zomer van 1925 arriveert 
hij in het stadje Rochester, waar hij intrekt bij Marie Faas, een zuster van 
zijn vader. De sneeuw verspert hier dagelijks de straten en het is de taak 
van oom Piet om de trottoirs en voetpaden sneeuwvrij te houden. Piet 
kan meteen aan de slag op de paden en de lanen van de welgestelden in 
Rochester. Hij staat vroeg op en werkt van 5 tot 5 uur met maar één uur 
middagpauze. Hij verdient daarmee $ 25 per week, wat toen een mooi bedrag was. Hoewel zijn spaarbankboekje 
een steeds hoger saldo laat zien, wordt na drie jaar hard werken ‘s winters in de sneeuw en ‘s zomers in de 
tuinen, de roep naar Holland en naar Sientje hem te groot. 

Ze trouwen in februari 1929 en genieten van hun huwelijksreis op de boot die hen weer naar Amerika brengt. 
Piet neemt dan zijn oude taak weer op, met daarnaast nog nieuwe activiteiten zoals ramen en auto’s wassen en 
schoonmaakwerk. Sientje stopt haar eveneens grote energiebron in de vele aangeboden huishoudelijke werk-
zaamheden. Na weer drie jaar hard werken vindt Piet dat het tijd wordt om zijn grote wens in vervulling te laten 
gaan, een hotelletje op de duinen van Cadzand bezitten. En ja met een dollarkoers van f 2,50 hebben ze deze 
keer het geld ervoor.  

Op 17 juli 1933 hijst Piet trots de vlag bij de opening van zijn eigen hotel Noordzee. Een jaar later komt onze Piet 
Faas ter wereld. Piet kan zeggen, dat hij hier woont sinds zijn geboorte, wie kan dat nu zeggen? Piet woont in 
het prille gezin met zijn ouders in het hotel in de minst verhuurbare ruimtes, immers ‘zaken gaan voor’. Hij gaat in 
Cadzand naar de Lagere School en erna bezoekt hij de ULO in Oostburg. Piet Senior stippelt de route voor hem 
al uit door hem naar een kamertje op de 2e verdieping van de Hobbemakade in Den Haag te sturen om te gaan 
studeren aan de Hogere Hotelvakschool in Den Haag. Hier zit Piet niet graag, krijgt al snel last van heimwee en 
na een jaar trapt hij het af en meldt zich voor de bediening in het Hotel De Noordzee.

In 1958 wordt de directie uitgebreid met zus Sara en echtgenoot Izaak de Bruijne, die ondertussen na hun 
huwelijk komen wonen in een huis aan de Noordzeestraat naast het huis waar dan inmiddels de ouders van Piet 
zijn gaan wonen. Om elkaar niet te veel voor de voeten te lopen besluit Piet om uit de bediening te gaan en een 
uitdaging in de keuken te zoeken en niet zonder resultaat, hij komt erachter dat hij dit leuk vindt en eigenlijk nog 
steeds. Ondertussen leert Piet zijn Rietje de Hulster kennen, Rietje is van de molen van Schoondijke. Op 22 ok-
tober stappen ze in het huwelijksbootje en wonen dan samen in het hotel. Precies tien maanden na de trouwdag 
op 22 augustus 1960 wordt Peter geboren. In april 1962 wordt  zoon nummer twee geboren Bram, vernoemd naar 
Rietje haar vader Bram de Hulster. Piet en Rietje hadden graag een meisje gehad maar 9 jaar later komt zoon 
nummer drie, Jan Pieter, die het goed maakt om later voor de eerste kleindochter in de familie te zorgen. 

Wie is Piet Faas?
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Paras Concepts BV
Scheldestraat 4a
4506 KL Cadzand-Bad

T:  + 31 85 002 07 30
W:  www.paras.nl
E:  info@paras.nl

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, Design, Development
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Piet vertelt: “Nu zijn we de gelukkige grootouders van 9 kleinkinderen”. Tot heel ver terug heetten de voorvaderen 
steeds Piet Faas, waarom dan Peter? Piet vertelt: “Mijn vader was een grote man en werd Piet genoemd, zijn 
zoon werd Pietje Faas genoemd en zijn vader werd toen het oud Pietje. Door mijn zoon Peter te noemen hoopte 
ik te voorkomen dat ik later het ‘oude Pietje’ zou worden. Dat is gelukt, ook al omdat mijn vier kleinzonen niet naar 
mij vernoemd zijn”. Aan dit gebruik hebben de zoons en schoondochters, na minstens vijf generaties een einde 
gemaakt. Piet vertelt dan verder: “Zodoende ben ik voorlopig de laatste Piet Faas. In 1960 stappen zus Sara en 
Izaak uit de directie van hotel De Noordzee en startten in 1960 met de bouw van hun hotel ‘De Wielingen’. Op 15 
juli 1961 gaat hotel de Wielingen open. Piet en Rietje verblijven al die tijd in hotel De Noordzee.

Piet zit graag op zijn praatstoel en laat apetrots zijn ‘kindjes’ in de boekenkasten zien; allemaal boeken en 
albums van zijn hand over de geschiedenis van Cadzand, over 
de familie Faas, het personeel door de jaren heen en natuurlijk 
de geschiedenis van het ‘hotel De Noordzee’ sinds de opening 
tot bijna heden toe. Piet heeft er monnikenwerk van gemaakt, 
aanvankelijk door alles in albums te verwerken maar sinds de 
eeuwwisseling is Piet overgestapt naar moderne techniek, digita-
le boeken in ‘bytes’ en in boekwerken. Ja, die Piet is dan wel 88 
jaar oud, maar is geen onbekende in het computerlandschap. Al 
die naslagwerken hebben een index, die bij Piet in zijn hoofd zit. 
Vraag je ook maar iets, dan is het antwoord steeds: ”even voor 
de zekerheid opzoeken, want ik wil het graag precies zeggen 
zoals het is”. En ja hoor, in no time ratelt Piet het antwoord af 
alsof je ergens een muntje in gooit. Mij valt op, dat die Piet op 
zijn leeftijd soms nog net een jonge pup is, als hij het over zijn 
hobby’s heeft, bezig zijn met taal, data opzoeken vanuit het 
verleden als het maar enigszins met Cadzand te maken heeft, 
contacten onderhouden en gegevens uitwisselen en dan vooral 
verzamelen van al die gegevens, al die foto’s. Het lijkt hier wel 
een museum archief.

Vanaf ongeveer 1980 wonen Piet en Rietje op de 4e verdieping van het hotel in een appartement en als Peter 
dan zijn eigen huis aan de Noordzee gebouwd heeft, mogen Piet en Rietje promoveren naar de 5e verdieping, 
het appartement waar Peter en Heleen in gewoond hebben.

Hoe blijf je nu zo fit op deze leeftijd? Wel Piet trekt elke ochtend zeker 20 minuten lang zijn baantjes in het 
zwembad van het hotel en verbetert zo zijn crawl slag. Vroeger zou hij gewoon in zee gezwommen hebben, maar 
die tijd is voorbij. Dan wandelt hij elke dag een flink stuk door de duinen en maakt een ferme lus van ongeveer 
2,5 km. Dan staan er nog twee kranten op het menu, de PZC en de Telegraaf. Als hij daar mee klaar is, lost hij 
alle puzzels op in beide kranten en schuwt de cryptogrammen zeker niet. Om zijn concentratie niet uit het oog te 
verliezen waagt hij zich sinds kort aan mandala’s en grote legpuzzels. Dan heeft Piet uiteraard nog zijn netwerken 
van vroeger, waar hij nog warme contacten aan over gehouden heeft. Met regelmaat wordt Piet nog uitgenodigd 
om een praatje te houden. Ook mensen uit de regio, die naar van alles op zoek zijn naar informatie over het 
verleden zullen nooit aan een gesloten deur komen bij Piet. Ja en buiten dat zijn er dan nog die tientallen boeken, 
die op naam van Piet in de kast pronken en steeds maar uitgebreid worden. Het is dan ook niet verwonderlijk als 
ik vraag aan Piet “wat zou je nu gedaan hebben, als jullie geen hotel gehad hadden?”, hij dan zegt: waarschijnlijk 
journalist, want ik houd me eigenlijk het liefst van al bezig met de Nederlandse Taal. Een alternatief leek Piet op 
de grote vaart, maar dan moet je geen last van zeeziekte hebben. Tussendoor wordt er natuurlijk ook tijd aan 
Rietje gegeven, die met haar gezondheid wel enige aandacht vraagt.

In de provincie, waar ik vandaan kom, zou men zeggen, ‘Die Piet is een kanjer’, wel ik vind dat ook.
Jos Smeets
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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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‘Het Dorp’
Toen ik nog voorzitter was van de Cadzandse VVV en later van de Kust VVV heb ik me altijd gerealiseerd 
dat het ontbreken van winkels in Cad-
zand-Bad een groot nadeel was voor de 
badplaats. 

Het was ook daarom dat de badplaats 
Domburg meer sfeer had voor de gasten. 
In Domburg ligt het dorp tegen de duinen 
en kunnen de gasten vertier zoeken in de 
gezelligheid van de dorpse ambiance en 
ook hun dagelijkse boodschappen doen.

Vaak zeggen onze gasten dat ze  in het 
dorp wat gegeten of gedronken hebben. 

Dan verbeter ik hen en vertel dat het 
dorp rond de kerk ligt op 2,5 km van 
Cadzand-Bad. Maar sinds dit jaar 
realiseer ik mij dat het dorp geen 2,5 km 
van Cadzand-Bad ligt, want de gasten 
hebben gelijk. 

Cadzand-Bad is een dorp geworden waar vrijwel alle winkels staan die de gast nodig heeft. En nu de oude 
winkelgalerij, geopend in 1963,  een opknapbeurt heeft gekregen kunnen hier ook de dagjesmensen op de 
gezellige terrassen aan hun natjes en hun droogjes komen. 

Met eenvoudige middelen, de gevels in één kleur en met gelijke bedrijfsnamen en een facelift van het 
Duinplein is er in onze badplaats een gezellig centrum gecreëerd. En de luxe van een pinautomaat. 

Helaas biedt de winkelgalerij in de winter een ander beeld. De enige winkels die altijd open blijven (geluk
kig) zijn de supermarkt en de traiteur. De drogist in de galerij heeft weinig sluitingsdagen, maar voor vers 
vlees of vis moet je nu meestal naar Oostburg of Sluis. Gelukkig is bakker Leurgans ook in de winter een 
warme bakker. Ook de brood en gebakwinkel van Finesse  levert vaak zijn mooie producten in de winter.  

De restaurants aan het duinplein zijn meestal gesloten. Het prima kleine restaurant Elan aan het begin 
van de Boulevard de Wielingen trekt zich van de wintertijd niets aan met twee sluitingsdagen en in het 

Cadzand-dorp, naast bakker 
Leurgans, blijft ook het restaurant 
Dell’arte geopend en voor de 
Italiaanse keuken is er l’Angolo. 

Aan de kust kun je ook terecht in 
de restaurants van de hotels van 
Cadzand-Bad. Met de metamor-
fose door de nieuwbouw aan de 
Boulevard de Wielingen en van de 
hotels en met onze prachtig jacht-
haven is Cadzand-Bad op weg om 
één van de modernste familiebad-
plaatsen aan de Noordzeekust te 
worden.
   Piet Faas
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Willem Voster stelt zich aan u voor
Mijn naam is Willem Voster, 66 jaar 
oud, pensionado en sinds begin juli jl. 
samen met mijn honden Kaja en Seth 
wonende aan de Prins Willem-Alexan-
derstraat in Cadzand-dorp. Na  begin 
dit jaar de woning, omgeving (qua 
winkels en medische voorzieningen) en 
de stranden bekeken te hebben, wist 
ik het meteen: dit gaat hem worden. 
Heerlijk de Bourgondische Belgische 
invloed, de geasfalteerde fietspaden , 
de strandwandelingen met de honden 
en de strandpaviljoens waar je lekker 
kunt eten en drinken. Daarnaast is mijn 
ervaring tot dusverre dat de Zeeuwen 
minder stug zijn dan buiten Zeeland 
altijd wordt gesuggereerd. Wel moest 
ik wennen om buiten en in de winkels 
en restaurants (ook door Nederlanders) 
vaak in het Duits aangesproken te 
worden. Ook al omdat ik sinds mijn 
middelbare schooltijd voor die taal altijd 
de laagste score had en ik die taal 
alleen in Namibië ook eens nodig had. 
In mijn vorige woonplaats Woudrichem 
(Brabant) komen alleen Nederlandse dagjesmensen (de series Florus en dokter Tinus en de film Oorlogswinter  
werden daar opgenomen)

Ik ben geboren in Beemster en getogen in diverse andere  plaatsen in Noord-Holland en belandde in 1963 toeval-
lig in Woudrichem. Mijn vader, toentertijd gemeenteambtenaar en oud-stoottroeper, had, net zoals 800 anderen 
( wat dat betreft is er weinig veranderd), gesolliciteerd als burgemeester van dat stadje met de gedachte dat hij 
hoogstens een ontvangstbevestiging zou ontvangen. Ons hele gezin schrok zich dood toen na een paar weken 
de minister van Binnenlandse Zaken hem  belde met de mededeling dat we over twee weken moesten verhuizen. 
We hadden nog nooit van Woudrichem gehoord, kochten een wegenkaart en reden, wat toen een dagreis was, 
van Alkmaar naar het Zuiden.
In die tijd liep Brabant qua voorzieningen wel wat achterop de randstad; er was alleen elektriciteit en kraanwater. 
De middelbare school deed ik in Gorinchem (Zuid-Holland) en in Tilburg heb ik Nederlands Recht (strafrecht) en 
de Vrije Studierichting (bestuursrecht en -kunde|) gedaan. In die tijd had ik veel contact met medestudenten uit 
Zeeuws-Vlaanderen die zich in Brabant kennelijk meer op hun gemak voelden dan in Rotterdan., Amsterdam of 
Utrecht.

Daarna heb ik een jaar in de advocatuur gewerkt en daarna tot mijn pensionering bij diverse onderdelen van  
Justitie (Openbaar Ministerie). Laatstelijk bij het Functioneel Parket te ‘s Hertogenbosch waar ik grootschalige 
(veelal internationale) Fraude, Economische en Milieu strafzaken draaide. Ook deed ik als hobby voor heel 
Nederland alle strategische (illegale wapenhandel) en wat nu actueel is m.b.t. Rusland, Sanctiegoederen zaken. 
Verbazend hoeveel Nederlandse bedrijven militaire wapens en chemicaliën (willen) verkopen aan foute landen 
zoals Rusland, Noord-Korea, Irak en Iran. De winstpercentages zijn ook anders.

Qua hobby’s heb ik, zo lang het lichaam dat toeliet, diverse sporten beoefend, politie- en reddingshonden 
afgericht, samen met mijn vader een motorboot gebouwd en in de periode 1985-2017 minstens een keer per jaar 
een wereldreis gemaakt.

Ik woon hier met plezier en hoop jullie op een informele wijze op een of andere manier voor een babbeltje tegen 
het lijf te lopen. Bij een aantal is dat al gelukt.  
Tot zover mijn verhaal in een nutshell.

Willem Voster
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MOIO.NL
INFO@MOIO.NL

VLAMINGPOLDERWEG 3A  CADZAND  +31 (0)117 392 180

I T ’ S  A 
M AG I C A L

P L AC E
COME FIND YOURSELF...

LET’S
GO!
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Beste Kezantenaoren, we zitten alweer in het laatste kwartaal van het jaar. Na een prachtige zomer met veel 
zonne-uren maken we ons op voor de winter. Hopende dat het niet een al te strenge winter mag worden want 
jullie begrijpen al waar ik naar toe wil……inderdaad ‘de energiekosten’.
Gelukkig heb ik de mogelijkheid gehad en de keuze gemaakt om zonnepanelen te leggen waardoor ik niet 
beangstigend op de verhoogde gasprijs moet letten. Wel draai ik veel kWh stroom er doorheen. Maar met de vele 
zonne-uren verwacht ik een gunstige balans voor dit jaar.
Wat hoor ik zoal om me heen. Ondernemers hebben het lastig. Het verwarmen van werkplaatsen of bakkers die 
hun oven moeten laten draaien of….noem maar tig voorbeelden, ze zitten met de handen in het haar. Je kunt 
in sommige gevallen beter je zaak sluiten dan open blijven. Hoe gek het ook klinkt maar je bent soms gunstiger 
als je gesloten bent! Ik maak me zorgen om morgen en geloof me het eind is nog lang niet in zicht. De politiek 
probeert hier wel wat maatregelen te nemen, maar de energie leveranciers schroeven gewoon de prijs op en 
iemand zal het toch moeten betalen. Ik heb nieuws voor u want die iemand dat zijn wij met z’n allen.
Heeft het nut en zin om te klagen of gaan we er iets aan doen. Ik kies voor het laatste. Zo ga ik namelijk bewuster 
om met stroomverbruik. Ik trek stekkers uit bepaalde apparaten die ik op dat moment niet gebruik. Een dekentje 
over mijn benen op de bank en een trui aantrekken is naast dat het effectief is ook best wel knus. Weer eens 
meer een kaarsje laten branden dan 5 schemerlampjes. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Terwijl ik dit zo 
opnoem realiseer ik me dat we dit thuis, toen ik nog een klein jongetje was, ook op deze manier deden. Het 
bracht een gezellige sfeer met zich mee. En we waren bewust met energie bezig. Nu is die tijd weer aangebroken 
dat we zuinig met energie moeten omgaan. Leuk is anders en ik snap dat rekeningen gewoon betaald moeten 
worden en dat mensen hierdoor in de problemen kunnen komen. We moeten met z’n allen dus wat creatiever 
worden en ik daag u uit om tijdens de wintermaanden uw creatieve ideeën toe te passen. Ga bijvoorbeeld gezellig 
wat meer bij elkaar op visite. Meerdere mensen in een ruimte brengt ook (letterlijk en figuurlijk) warmte met zich 
mee. Kook voor elkaar zodat je gas of elektra kunt besparen. Samen eten lost voor vele mensen ook nog de 
eenzaamheid op. Pak wat meer de fiets in plaats van de auto. Ga daar waar het kan samen met de auto naar het 
werk als de werkplek op dezelfde route ligt. Is tevens goed voor het milieu. Doe samen boodschappen. Producten 
als 1 + 1 gratis zijn dan voor alleenstaanden aantrekkelijker. Ik ben er van overtuigd dat wanneer we met z’n allen 
naar oplossingen kijken het veel geld oplevert en daarnaast ook veel samenhorigheid met zich meebrengt. 
Lieve mensen, geloof me, met klagen en wijzen naar de overheid komen we er niet. Ik zeg, kom in beweging en 
laat uw creatieve ideeën horen en zien. Zo komen we in Cadzand samen de winter door. Ik wacht jullie uitnodi-
ging voor een hapje en een drankje af.  Wees zuinig met energie en op elkaar, daar krijg ik energie van!

Columngroet TdB

Om over te praetn....
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Voor een sfeervol hapje en drankje aan zee...
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Meulens moet’n moal’n
Het was m’n een zomer wel! Deze zomer gaat de boeken in als één van de warmste ooit. De tarwe kon dan ook 
eerder van het land gehaald worden. We zijn natuurlijk benieuwd naar de kwaliteit, want de biologische tarwe 
is voor de molen de grondstof om er meel van te malen. Ook in de molen konden we de warmte goed merken. 
Met name het “gaande werk” van de molen wat van hout is gemaakt, was merkbaar aan het krimpen. Daardoor 
moesten we met regelmaat enkele houtverbindingen aanspannen door “wiggen” strakker aan te slaan. Straks 
worden de dagen weer langzaam korter en zal de herfst zijn intrede doen. De molen Nooit Gedacht zetten we 
dan vol trots in de avonduren in de spotlights zodat deze vanaf “Potjes” als een markant herkenningspunt aan de 
horizon zichtbaar is.   

De molenaar in opleiding Marjolein van Viegen is in de zomer geslaagd voor haar examen; proficiat! Marjolein 
volgde de opleiding in België en gaat hierna haar kennis verdiepen door ook de Nederlandse opleiding te volgen. 
Ook kijken we terug op een viertal mooie streekproductenmarkten die werden gehouden op de molenweide in 
de maanden juli en augustus. De “Kezandse” donderdag op 4 augustus werd zowel in het dorp als ook op de 
molenweide druk bezocht. 

Afgelopen zomer bleek dat “de vang” van de molen was verlopen en hierdoor minder goed functioneerde. De 
vang is een belangrijk onderdeel van de molen. Vergelijk de vang van de molen met de trommelrem van je fiets 
of van je auto. Door de vang te lichten, haal je de rem van de molen en zal deze gaan draaien. Om de molen 
stil te zetten, “vang” je de molen. Met het “vangen” bedien je de rem van de molen om deze stil te leggen. Als de 
vang in werking wordt gesteld snoert de band van de vang zich om het bovenwiel. Aan de band van de vang trekt 
een grote kracht. De molenaar kan dit gewicht niet met handkracht bedienen maar met behulp van een hefboom 
(vangbalk) lukt dat wel. De vangbalk van de molen Nooit Gedacht is opnieuw afgesteld.

De website van de molen wordt met regelmaat ververst. Zo blijft u op de hoogte wat er zich afspeelt in en rond 
de molen. Neem eens een kijkje op de website www.molencadzand.nl en laat je informeren en inspireren. Laat 
een reactie achter op de website zodat wij weten wat je vindt van de informatie en de manier waarop deze wordt 
gepresenteerd. 

De stichting molenbehoud West Zeeuwsch Vlaanderen is op zoek naar vrijwilligers die zo nu en dan hand en 
span diensten willen verzorgen om de molen in stand te houden en bezoekers rond te leiden. Ben je handig, 
draag je onze molen een warm hart toe en vind je het leuk om ons te assisteren? Neem dan onder het motto “Ooit 
gedacht aan de Nooit Gedacht?” contact op met Sjaak Herman 0117-461744 (molenaar) of één van de bestuurs-
leden (Jeroen Mertens 0117-391578; Leo Dekker 0117-455692; Gerard van Noort 0117-301968; Jaap Vasseur 
06-10844848). De molen Nooit Gedacht van Cadzand is van en voor onze dorpsbewoners! 

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Molenbehoud West Zeeuwsch-Vlaanderen
Jaap Vasseur (secretaris en molenaar in opleiding)
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Esclusa ModeEsclusa ModeEsclusa Mode

Huid, Haar en 

Lichaamsverzorging. 

Medicijnen en  

Voedingssupplementen 

Haut-, Haare- und 

Körperpflege. 

Medikamente u 

 

Boulevard de Wielingen 51E, Cadzand-Bad  Tel: +31 117 740041 

Huid, Haar en 

Lichaamsverzorging. 

Medicijnen en  

Voedingssupplementen 

Haut-, Haare- und 

Körperpflege. 

Medikamente u 

 

Boulevard de Wielingen 51E, Cadzand-Bad  Tel: +31 117 740041 

Sage & Ivy 
Pomandère 
Liviana Conti 

Munthe
Hofmann Copenhagen 

Suite22 
Frame

Bibi Lou and more...

Wij zijn 7/7 geopend van 10u-18u30.

Boulevard de Wielingen 51D 4506JL Cadzand Bad
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Vandaag ben ik op bezoek bij Goodies in Cadzand Bad.

Cadzand Bad staat niet stil, dit jaar hebben we twee nieuwe 
zaken mogen verwelkomen en eigenlijk zijn het er drie. In maart is 
Esclusa Mode geopend en onlangs in hetzelfde pand Goodies met 
ernaast tijdelijk ‘Outlet Esclusa Mode’. Alexander van de Linde is de 
drijvende kracht hierachter, we kennen hem van zijn twee Goodies 
en restaurant Escluse in Sluis en nu dan van modezaak Esclusa en 
Goodies in Cadzand Bad .
Wie is die Alexander van de Linde nu eigenlijk? Alexander is 51 jaar 
oud, geboren en getogen in Sluis. Het ondernemerschap zit vanaf 
geboorte in zijn bloed en hij heeft het van geen vreemde. Zijn opa 
heeft in Hoofdplaat al een onderneming in levensmiddelen, kleding 
en textiel. Oma runt de tent. Opa houdt zich daarnaast bezig met een 
benzine tankstation en een kolenhandel. Ab, de zoon van opa en oma werkt nog net een jaar mee in de zaak van 
zijn ouders als zijn oog valt op een pand in Sluis aan de Markt. Op 20 december 1968 is het dan zover, de koop 
wordt gesloten en de ouders van Alexander starten hun eerste winkel in kaas & levensmiddelen. Op 9 januari 
1969 wordt dan de BTW in heel Nederland ingevoerd. Rond 1980 komen de shampoo en op bescheiden niveau 
vitaminen in het assortiment erbij en dan start voorzichtig de transitie richting drogisterij. Die overgang duurt zeker 
15 jaar voordat het allemaal als geslaagd mag worden beschouwd.
Alexander stapt in 1991 in de zaak van zijn ouders, hij haalt zijn drogisterij papieren en gaat door met de in gang 
gezette overstap van levensmiddelen naar drogisterij. 
Het ondernemersbloed komt Alexander verder goed van pas als hij in 2015 een woonhuis aankoopt op de Markt 
in Sluis, bouwt dit pand volledig om tot restaurant onder de naam Ecluse. Ondertussen wordt in 2018 dan een 
volgend pand aangekocht, waar een 2e filiaal van Goodies wordt opgegestart. De formule van het restaurant 
Escluse draait ondertussen goed totdat Covid uit breekt en er een tijd lang niets te doen is. In 2021 is er overleg 
tussen Alexander en een 2-tal personeelsleden van Ecluse die dan zelfstandig door gaan met het restaurant. 
Voor iedereen wordt dit een win-win situatie. Vader Ab blijft nog ondertussen betrokken bij het wel en wee van 
Goodies Sluis totdat hij 73 jaar oud is en Covid uitbreekt. Hij gaat het dan rustig aan doen, wil nog af en toe ritjes 
maken met de auto om spullen te brengen of te halen.
De moeder van Alexander kan ook niet stil zitten en is regelmatig te zien in de Outlet Store, zij vindt dat gezellig. 
De belangstelling voor de brede winkelzoom van het gebouw ‘De Branding’ in Cadzand Bad ontstaat als Nathalie 
aangeeft ruimte te zoeken voor een kledingzaak. Na aankoop geeft Alexander in november 2021 de opdracht aan 

een aannemer om het pand op te delen in 3 units. Een voor 
de kledingzaak, die voorjaar 2022 opent, het 2e en 3e pand 
kan dan worden verhuurd. Als er in april nog geen huurder 
zich aan dient, wordt er in huize Van de Linde vergaderd 
over een mogelijke bestemming. Wesley geeft aan, dat hij 
en Renata het 2e pand net zo goed zelf kunnen open doen 
en dan in een halve dag tijd wordt het roer omgegooid en 
mag de aannemer verder gaan met inrichten van Goodies 
Cadzand Bad. Het 3e pand wordt dan voorlopig ingericht 
voor de Outlet Store. De verbouwwerkzaamheden hebben 
in totaal minder dan 3 maanden geduurd. Zoon Wesley 
en zijn moeder Renata Provoost trekken de kar Goodies 
Cadzand, ze hebben er helemaal zin in. Wesley heeft na 
zijn HAVO periode enige jaren Small Business en Retail 
in Tilburg gestudeerd totdat Alexander een pand op het 

oog heeft in Sluis om daar vervolgens in 2018 zijn 2e Goodies te huisvesten. Ja wat doe je dan, als je personeel 
zoekt en een zoon hebt die dat wel ziet zitten, juist dan stop je in Tilburg met de theoretische ondergrond en wil 
je opgedane kennis in de praktijk omzetten. Aangezien Wesley al jaren bekend is met mee helpen in de zaak van 
paps, is het binnen halen van de Drogisten papieren ‘pi-nuts’. Zijn moeder Renata is geen onbekende in de zaak, 
zij werkt al 13 jaar voor de ouders van Alexander. 

Zoals op de winkelruit te lezen valt, is het 3e winkelpand inmiddels ook verhuurd en start medio maart 2023 
Gastrobar Bachus, een gezellige bar in goede wijn, gin tonics, cocktails, en hapjes. Wij wensen jullie veel succes 
toe met de winkels in Cadzand Bad.       Jos Smeets

Goodies, nu ook in Cadzand 
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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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We gaan het deze keer eens niet over oude auto’s hebben, 
want mijn hobby is heel iets anders. Alhoewel ik oldtimers en 
brommers ook erg leuk vind, ben ik vaak op het strand te vinden 
met m’n vliegers en buggy. Vliegeren deed ik vanaf kleins af 
aan met een gewone 1-lijns vlieger waar een haai op stond. 
Tijdens het zomer vliegerfeest bij Strandpaviljoen Caricole werd 
er ook uitleg gegeven hoe je met matrasvliegers moet vliegeren. 
Dat is natuurlijk een stuk spectaculairder dan met een gewoon 
vliegertje, je kan er alle kanten mee op. 
Omdat m’n ome Jacco al langer met deze vliegers naar het 
strand ging en dan ‘in combinatie met een buggy’ kon rijden, 
mocht ik eens mee. Ik was een jaar of 7. Het is een heel werkje 
voordat je bezig bent en er moeten een hoop spullen mee naar 
het strand, maar na het oplaten van een 4-lijns matras was de 
interesse wel gewekt. Je moet dan eerst leren hoe elke vlieger 
reageert en te besturen is. Je hebt ze uiteraard in verschillende 
groottes, ik heb ze variërend van 1.8m² tot 13m².  
  Als je wilt buggyen heb je wel wat ruimte nodig. Meestal wordt 
er gereden bij de radartoren, daar zijn geen paalhoofden en kan 
je een behoorlijke afstand in 1x overbruggen. Er is ook geen 
bebouwing, daar kun je soms van die vervelende luchtwerve-
lingen van krijgen of uit de wind raken. 
De eerste buggy kocht ik van het verjaardag geld van mijn 9e verjaardag. Een buggy voor kinderen, zodat 
je mooi stevig zit, niet te groot en zwaar en toch geschikt voor zo’n 40 km/h. Dat lijkt niet zo snel, maar je zit 
slechts enkele centimeters boven het zand. Eerst werd met een vlieger van m’n broer Marnix gevliegerd, een 
matras van 1.2m2¬¬. Dan heb je wel flink wind nodig, maar prima genoeg om het buggyen onder de knie 
te krijgen. Ook mocht ik met een vlieger van ome Jacco vliegeren als dat nodig was. Niet lang daarna kocht 
ik een eigen vlieger, een 2.6 Libre. In de loop van de jaren komt er ieder jaar wel eens een vlieger bij of er 
wordt weer wat verkocht. Je moet voor elke wind een andere gebruiken, de grootte wordt aangepast aan de 
windkracht.  Een matras is een vlieger met een beetje uitgerekte ovale vorm. Aan de binnenkant zitten lucht-
kamers die aan de bovenkant open zijn. Als ze aan de onderkant zitten, heb je hem op z’n kop. Luchtkamers 
zijn een soort ribben met gaten, zodat de hele vlieger wind krijgt en hij ook makkelijker te besturen is. Er wordt 
gevlogen met 4 lijnen, die aan 2 handvatten zitten. Een bovenaan en een onderaan elk handvat. Met deze 
handvaten kan je de vlieger besturen en als je in de buggy zit, kan je ook remmen en zelfs tegen de wind in 
rijden. Dat vergt wel behoorlijk wat gewenning, vliegeren met een matras lijkt makkelijker dan het is. Ze zijn er 
in allerlei kleuren. Bekende merken zijn: Libre, Peter Lynn, F-one Ozone en Flysurfer. 

Nu even over mijn buggy. Dat is een driewieler van het merk MG (Maarten Grauw). Deze heb ik aangeschaft 
na de verkoop van de kleine buggy, omdat deze niet meer paste. Een prima buggy, met een brede achteras 
en vrij grote wielen. Lekker stabiel en fijn om mee over het strand te rijden. Gemaakt van RVS, ideaal voor 
aan de kust. Het enige wat eigenlijk slijtgevoelig is, zijn de diverse lagers. Daar komt wel eens zand in en dan 
slijten ze behoorlijk snel.  Sturen doe je met het voorwiel, waar aan iedere kant een voetsteun zit. Een rem zit 
er niet op, dat doe je met de vlieger. Met een goede wind en juiste vlieger kan je tot zo’n 80 km/u, heel soms 
gaat het zelfs richting 100 km/u, maar dan moet er wel een strak briesje zijn. Het wereldrecord staat op 133 
km/u  Tegenwind rijden moet je laverend doen en gaat uiteraard een stuk langzamer. Tijdens het buggyen leg 
je toch wel heel wat kilometers af, een avondje aan de radartoren is goed voor 40 kilometer. Eerst even kijken 
welk formaat vlieger je nodig hebt, soms moet je wisselen. Via ome Jacco’s Facebook kwam ik in de picture 

Kite buggyen met Matthijs van Liere
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WWW.HYDRAUVISION.COM/WERKENBIJ

WANTED

MONTEUR

GROTE AFFINITEIT MET TECHNIEK EN ZEER LEERGIERIG

LOST ZELFSTANDIG PROBLEMEN OP EN GAAT GEEN UITDAGING UIT DE WEG
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door de daar geplaatste foto’s. Een sponsor uit 
Noord-Holland heeft 13 vliegers beschikbaar gesteld 
op voorwaarde dat ik ook wedstrijden bezoek en ga 
rijden. Daar is nog wel theorie- en praktijkexamen 
voor nodig. Dat probeer ik volgend jaar te halen, 
maar de schoolse activiteiten gaan uiteraard voor. 
Wedstrijden worden op een aantal plaatsen langs 
de kust gereden, zoals in Ouddorp, Maasvlakte en 
Texel.  In het weekend van 15 september jl. was ik 
met mijn oom in Les Hemmes, Frankrijk, voor de 
Europese kampioenschappen. Dat ligt vlakbij Calais. 
Binnen afzienbare tijd hoop ik daar ook eens aan 
mee te doen. Mijn wedstrijdnummer voor op m’n 
buggy heb ik al.  

Matthijs van Liere

De roerende pollepel door Sebastiaan van Holland
Ingrediënten:

2 kippenborsten
150 g risottorijst
150 g kastanjechampignons, fijngesneden
10 g champignons, gedroogde
1 ui, fijngesnipperd
2 teentjes knoflook, fijngehakt
25 g parmezaan
600 ml kippenbouillon
2 el room
1 el olijfolie
2 el peterselie, fijngehakt
peper en zout

Bereiding:

Kook 100 milliliter water en schenk dit in een kommetje. Laat hier de gedroogde champignons weken. Breng de 
kippenbouillon aan de kook. Kook de kippenborsten ongeveer 10-15 minuten gaar in de bouillon op een zacht 
vuurtje. Schep ze uit de bouillon en laat ze afkoelen.

Giet de gedroogde champignons af en zeef het kookvocht. Hak de champignons fijn en zet even opzij. Doe het 
kookvocht van de champignons bij de bouillon.

Verhit de olijfolie in een grote pan. Bak de kastanjechampignons kort aan tot ze kleuren. Voeg dan de ui en de 
knoflook toe en laat 3 minuten verder kleuren. Meng de rijstkorrels door de groenten. Bak ze even glazig. Zet dan 
het vuur wat lager en schep een pollepel bouillon bij de risottorijst. Schep zodra de bouillon geabsorbeerd is een 
nieuwe pollepel vocht bij de rijst. Herhaal tot de bouillon op is. Roer constant door de risotto, dit duurt ongeveer 
25 minuten.

Snijd de kippenborsten in reepjes en kruid ze met peper en zout. Meng ze door de risotto samen met de gedroog-
de champignons. Voeg de parmezaan toe en laat nog 3 minuten doorwarmen. Haal van het vuur en roer er de 
room door. Verdeel de risotto met kip over de borden en werk af met de peterselie.

Ik nomineer Hidde Steenbeek voor de volgende ronde.    Groetjes, Sebastiaan van Holland
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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 hoofdingang Noordzee Residence Cadzand-Bad 
9 uitdagende holes! 

Voor openingstijden & tarieven: 
www.shortgolf-cadzandbad.nl

Shortgolfcadzandbad

Lange Strinkweg 1
4506 JG Cadzand-Bad 
0117-391234 / 06-34281034

Ook leuk voor bedrijfs- en familie-uitjes
9 uitdagende holes!
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BAKKERIJ FINESSE   Voor als het écht lekker moet zijn …

Uw Belgische warme bakker te Cadzand-Bad

Boulevard de Wielingen 56
4506 JL CADZAND-BAD
0117-39 20 33

Openingstijden:
www.bakkerij-f inesse.nl

BAKKERIJ FINESSE 
Voor als het écht lekker 

moet zijn … 
 

 

Uw Belgische warme bakker  
te Cadzand-Bad 

 

Boulevard de Wielingen 56 
4506 JL CADZAND-BAD 

0117-39 20 33 

Openingstijden  
www.bakkerij-f inesse.nl 

Voerman Groen
al meer dan 25 jaar sterk in groen

Zuidzandseweg 23
4506 HC  Cadzand
Tel. (0117) 392106
Fax (0117) 391991
E-mail: info@voermangroen.nl
www.voermangroen.nl

hoveniers
groot groen
houtsnippers
bestratingen
beplantingen
grondwerken
verhuur
gladheidsbestrijding

vhg
vereniging

van hoveniers en
groenvoorzieners
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Zuidzandseweg 23 • 4506 HC Cadzand
Tel. (0117) 392106 • Fax (0117) 391991
E-mail: info@voermangroen.nl • www.voermangroen.nl

Kerst - koffie - concert
@hoc singers

18 december 2022, 11.30 - 12.30 uur in de Mariakerk van Cadzand

De @hoc singers is een groep  twintigers / dertigers die a capella zingt. 

Poëzie: Jopke v.d. Borgt, leiding: Suzanne de Bruin

Om 10.00 uur is er een korte adventsviering, met samenzang van bekende liederen. Voorganger ds. Vrouwkje 
Dees,  aansluitend koffie en daarbij inloop voor het concert vanaf 11.00 uur, ontvangst met koffie.

U bent van harte welkom, bij de kerkdienst en / of het concert. Toegang vrij
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Kerzantse Kermis  is mogelijk gemaakt door deze sponsoren:

De Fris. Brunchbar & Hotel
TAK makelaardij & taxaties

Bruist Bistro Bar Beds 
Camping Wulpen

Strandpaviljoen De Zeemeeuw
Nagelstudio “MOOI”

Van Akker makelaars
‘Warm Werk’, voorheen Klaver Administratie & Advies B.V.

Marcin Culi-Advies
GRUVA

Immo de Nijs
Moio Beach

Bakkerij Leurgans
taxi engel

Duinzicht.nl vakantiewoningen verhuur
SPAR Supermarkt Cadzand
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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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Workshop Ecoprinten en Vilten

Nieuwe raadfoto van de Redactie
Helaas heeft niemand zich gemeld om een poging te wagen de 
foto van Nathan Ulthee te raden. Nathan had de foto geschoten 
op het ‘schelpenpad tussen Cadzand Bad en Retranchement.

Hier zien jullie de nieuwe raadfoto, een oude zwart-wit opname 
van iemand van Cadzand in zijn jonge jaren zo te zien. Aan jullie 
de beurt om ons te vertellen wie dit is. 

Zijn er meer winnaars, dan gaan we weer als vanouds naar oud 
notaris Jeroen Mertens voor de trekking. 
De winnaar krijgt deze keer van het Strand hotel Cadzand Bad 
een ‘Pine-House ontbijt’ aangeboden. We zijn weer benieuwd. 
Juist antwoord mag je weer mailen naar:

redactie@dorpsraadcadzand.nl

Eco printen is een ambachtelijk procedé voor het bewerken van 
textiel zoals allerlei soorten zijde en laken katoen of batist katoen 
met gebruikmaking van de natuurlijke kleurstoffen uit bladeren 
en bloemen. Eco printen lijkt simpel, maar dat is het allerminst 
vanwege de vele factoren die van invloed zijn op het resultaat en 
de duizend - en -een -mogelijkheden die het proces biedt.
‘Het blijft toveren ‘ verwondert Nellinie zich nog steeds. Neem 
de stof, niet elke textielsoort neemt de kleurstoffen van bloem 
en blad goed op, bovendien zijn er variabelen. Wol is wat ruiger, 
daarin zie je minder details, maar in dunne wol en zijde zie je dit 
weer wel.
Het hangt ook af van het beitsmiddel en natuurlijk het materiaal 
waar je mee werkt hier draait alles om. De bladeren van de 
walnoot geven een prachtige afdruk wat soms wel op goudkleur 
lijkt. Nellinie heeft in haar achtertuin allerlei bladeren en bloemen 
die gebruikt kunnen worden met de hulp materialen die hiervoor 
worden gebruikt. Vervolgens maakt ze een compositie van het plukmateriaal op haar doeken, de stof rolt zij 
dan heel strak op en omwikkelt het nog eens stevig. Hoe beter het contact tussen het materiaal en de stof, 
hoe beter de afdruk. Dit is extra belangrijk als je alle details wilt zien. De volgende stap is een drie uur durend 
stoombad met water, waarbij de daadwerkelijke overdracht van de kleurstoffen op stof plaats vindt En dan 
komt het spannendste moment: het uitrollen van het pakketje.
Tijdens workshops vliegen de ooooohs en aaaahs dan door de ruimte. Het echte kleurresultaat zie je namelijk 
pas als de stof is gedroogd.

Nellinie wacht daar nooit op zij gaat er meteen met de strijkbout overheen en ziedaar het prachtige, fascine-
rende resultaat. Uniek in zijn soort! Ecoprinten past in de grote belangstelling voor duurzaamheid, de natuur, 
het imperfecte. Kom je verbazen en verwonderen in mijn werkplaats / atelier aan de Badhuisweg  33.Wel 
eerst even een afspraak maken. www.nellinie.nl 

Contact op via : tel:0610998883/0117391700 of Nelly@viltpassienellinie.nl  Hartelijk welkom!
Nelly Verplanke
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Verhuurbureau
De Blauwe
Zeedistel

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

Verhuur van luxe bungalows,
woningen en appartementen

Gezelschap v�r vrede, vreugde en insp�atie

U bent van h�te welk� in �ze c�sussen
V�r inf�matie kunt u bellen: 0623406210

Mariastraat 45, 4506 AD Cadzand     hein@lacordelle.nl      www.lacordelle.nl  

    

• Culinair advies  

• Concept uitwerking 

• Productontwikkeling  

• Horeca en 
voedingsfabrikanten 

www.marcinbeaufort.nl 

0031 652302188                     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERHUURBEMIDDELING VAN 
VAKANTIEWONINGEN 

Goede vindbaarheid en zichtbaarheid van uw woning
Maandelijkse betaling en alti jd inzage in de bezetti  ng
Wij vinden de gast die bij uw woning past
Ontzorging van u als eigenaar
Representati ef kantoor

Interesse om u woning te verhuren via Villa Mer? 
Neem contact met ons op.

Boulevard de Wielingen 7a  |  4506 JH Cadzand Bad  |  tel: +31 117 - 39 15 14   |  www.villamer.nl  |  info@villamer.nl   
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Stichting Cadzand Cultureel

Soos reisje 14 september

Verfilmd reisverslag en Winterfair zijn in aantocht. Patrick Hillewaert reisde door het overweldigende en onge-
looflijke India. Zijn film en zijn verhaal over ‘Incredible India’ deelt hij graag met iedereen die nieuwsgierig is op 
vrijdag 18 november om 19.30 in het Zwingebouw: Inloop vanaf 19.00u.

De bekende Winterfair vindt weer plaats. In het weekend van 10 en 11 december staan de kramen van 10.30 tot 
17.00 uur in de sfeervolle Dorpskerk. 

Exposities in de Dorpskerk: Expocommissie en Cadzand Cultureel kijken terug op een geslaagd expositieseizoen. 
De 4 exposities hadden elk hun eigen karakter en deze diversiteit in het aanbod werd door de bezoekers erg 
gewaardeerd. In de expositieperiode van 1 juni t/m 16 september hebben 3233 mensen de kerk bezocht. Volgend 
jaar weer! Dus wilt u zich opgeven voor de KunstKring of heeft u interesse om solo of in groep te exposeren in 
de mooie Mariakerk, neem dan contact op met Gerda Flemm (0117-452492), Anneke Jansens (0117-391596), of 
Annie Mabelis (0117-391749).

Organisatoren en supporters:
Cadzand Cultureel heeft versterking nodig voor het realiseren van de activiteiten. Alle inzet is welkom van 
‘even-de-handen-uit-de-mouwen-steken’ tot promotie en organisatie. Denk er eens over na en praat er over met 
een van de bestuursleden: Fons Navarro (06-53172177, Retranchementseweg 11), Yvonne Behr, (0117- 420273, 
Prinsestraat 38) of Hugo Gastkemper (06-22803265, Badhuisweg 40).    Annie Mabelis

Op een regenachtige 14 september vertrekt de bus 
met 31 personen richting de molen ‘De Wilder’, 
waar we worden opgewacht met koffie en koek uit 
de eigen bakkerij. 

Daarna start een korte rondleiding door de molen, 
waar liefhebbers zelfs de 3 etages boven mogen 
bezoeken. Er volgt nog enige uitleg in de bakkerij, 
waar men in het weekend volop bakt met uiteraard 
meel van de molen. Als we hier klaar zijn stappen 
we weer in de bus op weg naar ‘De Gouden Leeuw’ 
in Terheijden voor een heerlijke lunch; soep, friet 
met schnitzel en groentjes en ijs. 

Rond de klok van 14 uur vertrekt de bus weer en 
brengt ons naar natuurpark ‘De Biesbosch’, waar 
we genieten van de prachtige natuur tijdens een 
rondvaart op de ‘Zilvermeeuw’. We hebben nog 
geluk ook, want het stopt net met regenen.

De rondvaart wordt al snel een en al gezelligheid en 
genieten van elkaars aanwezigheid. Het lijkt wel een 
schoolreisje. Na de rondvaart gaan we weer verder 
met de bus richting Nieuwdorp. 

Hier krijgen we  een broodmaaltijd verzorgd door 
de familie Boonman, van de wijnmakerij waar we eens eerder geweest zijn. Aan alles komt helaas een einde, 
ook aan deze leuke dag waar we veel gezien hebben en erg genoten hebben van eten en drinken. De reis is niet 
alleen voor leden of bezoekers van de Soos, iedereen mag zich aanmelden van jong tot oud. Zeg het voort zou ik 
zeggen: “Op naar volgend jaar en hopelijk weer in een volle bus”. 

Van een van de deelnemers, die ook enorm genoten heeft van deze leuke dag
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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 

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 fi etsen.

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:  10.00-20.00 uur
dinsdag:   gesloten
woensdag:   10.00-20.00 uur
donderdag:  10.00-20.00 uur
vrijdag:   10.00 uur -
zaterdag   10.00 uur -
zondag:   10.00-20.00 uur

Zuidzandseweg 4  4506 HC Cadzand  +31 6120 855 55
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Kerzantse Kermis 
Het eerste weekend van september was het weer zoals vanouds “Kermisweekend” ! Vrijdag 2 september werd 
de spits afgebeten door de senioren. Het Scheldemond Duo bracht de sfeer erin met gouwe ouwe hits op de 
accordeon. Er werd heerlijk genoten van de vers gebakken wafels die met veel liefde (en warmte pfff) werden 
gebakken door Marie en Corry . Na afloop kon ieder nog naar wens heerlijke wafels mee naar huis nemen. 
Zaterdag 3 september konden de kinderen met de voetjes van de vloer tijdens de kinderdisco. Ondertussen werd 
er buiten genoten van friet en snacks gebakken door “De Smaakmaker”. Met volle buiken barstte de strijd los in 
de 5e grote Kerzantse Quiz, onder leiding van Erik Goossen en Erwin van Liere. Team ‘De Walkies’ (Jan & Trudy 
Voerman, Rob Siegersma en Chris Francke) gingen er met de felbegeerde beker vandoor. Na de quiz gingen 
de voetjes van de vloer met DJ Yaow! De sfeer zat er goed in tot in de kleine uurtjes. Zondag 4 september werd 
zoals vanouds de Schieting op de liggende wip georganiseerd door de Voetbal in samenwerking met Lennard en 
Anna van Café ‘In de Buitenlust’. Onder een heerlijk zonnetje werd keer op keer de Cavia Klomp eraf geschoten, 
goed voor heel wat meters bier! Al met al een zeer geslaagd weekend met veel gezelligheid en lol. Op naar 
volgend jaar!                 Marie-José van den Heuvel
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Maandag t/m zaterdag geopend

hoteldeschelde.nl - 0117 391720 - info@hoteldeschelde.nl
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Vandaag zaterdag 25 juni - Veteranendag 2022 - de eerste Veteranendag waarop officieel bekend is dat de rege-
ring heeft erkend dat het debacle van Srebrenica niet veroorzaakt is door falende soldaten maar door een falende 
regering die haar troepen op een onmogelijke missie stuurde en vervolgens tientallen jaren lang de betrokkenen 
met een zeer ernstig schuldgevoel belastte. Een schuldgevoel dat voor een aantal van hen zodanig groot was dat 
ze uit het leven stapten.

Wat gebeurt er met ONZE oorlogsverhalen? Onze oorlogsverhalen vervagen. De generatie die de 2e Wereld-
oorlog als volwassene meemaakte is vrijwel geheel overleden. De generatie die die oorlog als kind meemaakte 
begint ook al erg uit te dunnen. Mijn generatie, enkele jaren na de oorlog geboren,  kent de littekens in het 
landschap en de bebouwing wel maar kent niet de angst die daar bij hoort. Geboren en opgegroeid in den Haag 
weet ik nog dat mijn basisschool in Bezuidenhout één zijkant had waaraan oorspronkelijk nog een extra vleugel 
gekoppeld was. Op die plek was nu een braak liggend terrein, ontdaan van puin maar vol met onkruid. In de straat 
waar wij woonden was een “ nieuwe flat” gebouwd tussen de bestaande woningen, een deel van een winkelstraat 
bestond ook uit onbebouwde terreinen, op een nogal onlogische plek was een sportterrein gemaakt etc. Dat dit 
littekens waren van een nogal onnauwkeurig Engels bombardement dat tot doel had V1 lanceerplaatsen uit te 
schakelen was natuurlijk wel bekend uit geschiedenis boeken. Maar het waren voor mij en andere kinderen uit die 
buurt zaken die je als feiten accepteerde en waar je niet over nadacht. Je kon het beredeneren maar je voelde er 
niets bij.

Zo ook hier in Zeeuws Vlaanderen. Dat tijdens de opmars van de Canadezen in het najaar van 1944 vrijwel alle 
dorpen en stadjes in West Zeeuws Vlaanderen in een aantal weken in puin waren geschoten omdat het Duitse 
leger zeer veel verzet bood en de geallieerden de verovering van de Scheldemond als zeer belangrijk beschouw-
den, is algemeen bekend. Ook hier is het zo dat de generatie die dit bewust meemaakte vrijwel uitgestorven is. 
Gelukkig is door overlevering een deel van die verhalen waarin ook het gevoel een belangrijke rol in had, nog 
steeds bekend. Zoals het verhaal van mijn schoonmoeder die met haar (op dat moment 8) kinderen om haar 
heen en op schoot een hele nacht in een schuilkeldertje zat, gegraven in een dijk bij het huisje waar ze woonden. 
Op dat moment stond ze er alleen voor want haar man was er op uit gestuurd om “noodslachtingen” te doen  
(dieren zoals paarden en koeien die zwaar gewond waren door geweervuur of granaatscherven werden ter plekke 
geslacht.) Als verlichting was er in het schuilkeldertje slechts een stallantaarn die brandde op petroleum. Als er 
een artilleriegranaat overvloog ging de lamp uit door de zucht wind die dit  veroorzaakte. Toen het ochtend was, 
was het doosje lucifers vrijwel leeg omdat ze zo vaak de lantaarn moest aansteken…..en dit is slechts één van de 
vele verhalen. 

Het zijn die verhalen die het menselijke in een onmenselijke situatie weer duidelijk maken. Zoals ook een Duitse 
Wehrmacht soldaat die schoentjes kwam brengen en snoep “für die kinder” voor als het schieten weer begon of 
van iemand die gedwongen was te werken in een fabriek in Hamburg en aan een weduwe van een gesneuvelde 
Nederlandse soldaat schreef dat ook in Duitsland veel vrouwen en kinderen hun man verloren hadden en door 
de geallieerde bombardementen huis en haard kwijt geraakt waren. Of van SS-ers die vluchtende Wehrmacht 
soldaten in de rug schoten. Of van mensen die hun alles behalve oorlogszuchtige zoon voor een mooi uniform en 
een paar zakken kolen “verkochten” aan de SS waarna die aan het oostfront in Rusland kon gaan vechten.

Voor de volgende generaties, onze kinderen, is die afstand tot wat een oorlog doet wéér groter. En de meeste van 
de kinderen onder de 20 jaar, kennen wapengeweld slechts van de games op hun computer of smartphone…Als 
je dood ben start je het programma gewoon weer opnieuw.
Oorlog is iets abstracts geworden, wel erg, maar je voelt er vrijwel niets bij als je het NOS journaal ziet waarin ver-
teld wordt dat Assad de Russische luchtmacht bommen op een stad in Noord Syrië laat gooien. Of als Palestijnen 
door de Israëlische Luchtmacht bestookt worden met Amerikaanse wapens. Of als Israëlische burgers gedood 
worden door raketten die vanaf Palestijns grondgebied afgeschoten worden. Of als een woonwijk ontploft door 
de aanwezigheid van onverwacht veel bommen die afgaan door een goed gerichte raket, afgeschoten door een 
Nederlands gevechtsvliegtuig. Zijn we dan a-sociaal of hebben we geen medemenselijk gevoel? Ik heb daar geen 
oordeel over, blijkbaar beschermt de menselijke geest zich tegen een “mentale overbelasting”.

Plotseling in februari 2022 verandert iets. Die oorlogsmachine komt wel erg dicht bij en als het een beetje tegen 
zit raken we er ook zelf direct bij betrokken. Heel Europa is nu alert en de berichten uit eerste hand van gevluchte 
Oekraïense mensen zijn zeker zo invoelbaar als die van onze (groot) ouders. Nu kunnen we ons blijkbaar wèl 
identificeren met die mensen. Als een moeder met haar tienerdochter in Nederland komt nadat ze kort daar voor 

Oorlogsverhalen vervagen niet door Alphons Navarro
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Strijdersdijk 9
4506 HR Cadzand
Tel. 0117-391497

www.dehoogtecadzand.nl

Nu de dagen weer korter worden en alle vakanties weer afgelopen zijn, gaan we weer voetballen. Door de droge 
zomer mocht de voorbereiding niet op ons eigen veld gebeuren. Gelukkig kunnen er wel trainingen doorgaan op 
het kunstveld. De voorbereidingswedstrijden en Beker-matches van de senioren gingen door in Groede. En wat 
is het fi jn te zien dat al onze actieve leden weer de wei in mogen. Van de jongste telgen tot de senioren. Allemaal 
lekker samen sporten. Natuurlijk is er een competitie en is winnen het leukst. Maar het sociale deel van onze  
vereniging is misschien wel net zo belangrijk. Voor de wedstrijd. Tijdens en erna. Dat houden we nu vijftig jaar 
vol en daar kunnen nog zeker wat jaren bij. Misschien niet meer compleet zelfstandig, maar dan toch zeker in 
samenwerking met VV Groede. 

Vanaf dit seizoen mogen de spelers van de lagere senioreteams al met elkaar mee doen. Op zaterdag en zon-
dag.  Cadzand 2, Groede 2 en Groede/Schoondijke 3 blijven gewoon bestaan maar kunnen van elkaar spelers 
lenen als dit nodig is. Het is een volgende stap in de samenwerking, die we stapje voor stapje verder uitbouwen. 
We hopen natuurlijk op een mooi seizoen met voor iedereen sportplezier. Veel winstpartijen en mooie zaterdagen 
aan de Noorddijk. Want met de regen die gevallen is zal het veld zich ook weer herstellen zodat de games die in 
Cadzand gepland zijn, daar ook daadwerkelijk plaats kunnen vinden. Wil je graag eens een potje mee voetballen, 
als junior of senior: Wordt lid! Meldt je aan bij het bestuur of een van de trainers. Wil of kan je niet sporten, maar 
wil je wel iets voor de club betekenen? Ook dan ben je van harte welkom.  Het is tijd voor een nieuw seizoen. Het 
eenenvijftigste in de clubhistorie We zijn er klaar voor en we zien je graag terug op of langs het veld. VV Cad-
zand, Sportcenter, Noorddijk 3, 4506 JE Cadzand 0117-391854.      
   
         Gijs Kamphuis  

                   

V. V. Cadzand, tijd voo r een nieuw seizoen

vanuit een schuilkelder vluchtte over de lichamen van gesneuvelden, zien we dat voor ons en voelen we (een 
beetje) wat dat geweld doet. Ineens realiseren veel mensen zich dat de videogames en gevechtsdrones uit de 
game industrie nu echt zijn en er echt mensen gewond raken of sterven. De “game” kan niet opnieuw worden 
opgestart…. Toch blijven ook nu de vaak gruwelijke beelden op TV of smartphone op afstand. Het bloed vloeit 
niet de kamer in. Het veranderen van de context van een beeld kan het leed soms reëler maken. Voor mij was dat 
de lange stoet lijkwagens die over de Nederlandse wegen reden na het neerhalen van het verkeersvliegtuig de 
MH17. Dat waren “maar” ca 150 Nederlandse slachtoffers. Als je je dan realiseert dat er nu DAGELIJKS alleen 
al aan Oekraïense zijde even veel militairen sneuvelen, geeft dat een stukje beeld van de ellende die zich een 
aantal uren rijden hier vandaan afspeelt.

De oude verhalen vervagen en worden deels vervangen door nieuwe, anders maar toch dezelfde ellende. Zijn ze 
belangrijk? Iedereen moet dat zelf uitmaken. Ik vind van wel want ze kunnen je weer met de voeten op de grond 
zetten en je achter de grote, afstandelijke en strategische oorlogsverhalen laten kijken. Ze zijn zeker ook onge-
makkelijk want direct of indirect hebben we allemaal een zekere verantwoordelijkheid. Zolang we bijvoorbeeld 
nog (noodgedwongen) de oorlogskas van Poetin steunen door het kopen van gas, zijn we aantoonbaar mede 
verantwoordelijk, hoe erg we er ook van gruwelen. Dit waren de gedachten van zaterdagochtend 25 juni 2022 die 
ik met jullie wilde delen.                
          Alphons Navarro
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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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Sint Maarten 11 november
Vrijdag 11 november is het Sint Maarten. Ook dit jaar vieren we dit in Cadzand-dorp. 
De kinderen vertrekken deze avond om 18.15 uur vanaf het Zwingebouw richting de huizen waar een (brandende) 
kaars buiten staat.  Alleen bij deze deelnemende huizen zullen de kinderen aanbellen en met hun mooie lampion 
een liedje voor u zingen.  De kinderen en de bewoners van Cadzand-dorp ontvangen t.z.t. nog bericht.
We hopen op veel belangstelling en gezelligheid.

Tot 11 november!
Groet, het Sint Maartencomité 

Klaver Administratie & Advies verhuist vanaf 1 oktober 2022 naar een nieuw kantoor 
aan de Erasmusweg 2A te Cadzand onder een nieuwe naam: ‘Warm Werk‘. 

Voor info zie: www.warmwerk.nl // info@warmwerk.nl 0117 391075

Kalender Cadzand
15-10  Heel Cadzand Bakt
18-11  Verfilmd reisverslag ‘Incredible India’, in het Zwingebouw vanaf 19.00 uur
10-12 //11-12 Winterfair in de Maria kerk van 10.30-17.00 uur 
  (voor inschrijfformulier, website van SCC; www.cadzandcultureel.nl)
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Boulevard de Wielingen 54
4506 JL Cadzand-Bad
+31 117 85 29 51
info@takmakelaardij.nl
www.takmakelaardij.nl

 Verhuurburo Cadzand  |  Boulevard de Wielingen 58  |  4506 JL  Cadzand Bad  
Tel +31 117 391549   |  info@cadzand.nl  |  www.cadzand.nl
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Vliegerfestival 26/5 georganiseerd door Caricole



44

Nog niet gekozen voor glasvezel?
U heeft nog enkele dagen om u  
in te schrijven.

0115 - 51 00 00  |  glasdraadzeeuwsvlaanderen.nl

Glasvezel 
geregeld?
Met een gerust hart 
naar het strand.

Inschrijven kan tot en met18 juli 2022


