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Voorwoord
Zo hier is  4e kwartaal nummer van het ‘t Kezantenoartje zoals vanouds met alleen de kaft in kleur en het binnen-
werk in Black & White. We hebben onze trouwe lezers dit jaar een paar keer kunnen verwennen met meer kleur 
in de laatste twee uitgaven. Dat gaat nu helaas niet meer lukken, de prijzen van het drukwerk zijn door inflatie en 
de energie crisis flink gestegen, denk aan duurder papier en electra kosten. Vandaar dat we ons met minder kleur 
enige soberheid aanmeten. 
Op mijn oproep voor bijstand in het opmaken van het Kezantenoartje is helaas geen reactie gekomen, maar daar 
staat wel tegenover dat ik ondertussen steeds vaardiger word om in kortere tijd hetzelfde werk te doen. ‘Oefening 
baart kunst’.  Niet onbelangrijk is dat het Kezantenoartje steeds meer en meer een boekje wordt voor en door 
bewoners en verblijvers van Cadzand. Daar waar ik in het begin nog alle gaten vol schrijf, komt er nu meer van 
jullie, wat natuurlijk ook de bedoeling is. 
Wat mag u deze keer verwachten? Uiteraard de bijdrage van onze trouwe column vullers, naast verrassingen uit 
onverwachte hoek. Zo zet Susan de Putter haar beste beentje voor in verschillende bijdragen, Erwin van Liere gaat 
weer verder met het opzoeken van dorpsbewoners die interessante hobby’s bezigen, Piet Faas verrast  ons met een 
historische bijdrage met schitterende oude foto’s, Stichting Molenbehoud West Zeeuws Vlaanderen komt niet alleen 
met een leuk verhaal van Sjaak Herman, maar levert ook de mooie foto op de achterkant van Jaap 
Vasseur. Op bladzijde 17 pauzeert het bijna voltallige bestuur tijdens een gezellige pauze in de Buitenlust. 
St Maarten is een geslaagd feest geweest, getuige een paar leuke reacties en kiekje in dit boekje. Ik hoor dat 
achteraf gezien meer bewoners willen meedoen, maar kennelijk de datum over het hoofd gezien hebben. Dus 
mensen, kijk steeds naar de kalender, nieuwsbrieven op onze website, alleen al om onze kleintjes een plezier te 
doen. Dan de raadfoto, die deze keer massaal geraden is. Het enthousiasme om mee te doen met de raadfoto 
slaat aan en vraagt om dit voorlopig voort te zetten. Om het de volgende keer niet te simpel te houden, hebben we 
nu een wat jeugdiger portret als raadfoto gelanceerd van twee zusjes. Ja, dan is er nog het droevige verhaal van 
de Orka, wat ons allen toch wel enorm aangedaan heeft, te meer daar de KNRM stevige inzet vertoond heeft om 
de 2000 kilo wegende Orka vlot te trekken. Dat lukt ook bijna wonder boven wonder de eerste keer, maar helaas 
komt de Orka erna weer terug en dan staat het tij tegen, enfin lees zelf verder maar op blz 41. Verder is er achterin 
een indruk van ‘Heel Cadzand Bakt’, waarin Susan de Putter gescoord heeft met de lekkerste taart van Cadzand 
volgens de jury bestaande uit Connie Nortier & Robbert Dellaert.  Dan toch iets minder leuk nieuws; het inbrekers-
gilde is weer op pad geweest eind oktober in de Mariastraat. Huis overhoop gehaald etc. We moeten tijdens het 
uitlaten van ‘Fikkie’ nog maar nog eens goed om ons heen blijven uitkijken. Voor aanvullingen en of correcties van 
dit nummer, blijf ik herhalen: “Raadpleeg altijd op internet www.dorpsraadcadzand.nl . “

Jos SmeetsTop Cadzand 
 
Van dinsdag 27 december 2022 tot en met zaterdag 7 januari 2023 wordt het Duinplein in Cadzand-Bad om 
getoverd tot ‘Kerstsfeestmarkt’. Deze is gratis toegankelijk en dagelijks geopend van 12.00 - 18.00 uur. 
Tussen feestelijk verlichte kerstbomen staan diverse foodtrucks opgesteld. Hier kun je in een sfeervolle omgeving 
genieten van lekker eten en drinken zoals: Glühwein drinken na een strandwandeling, warme wafels, kleine 
gerechten van de Yakitori barbecue, oesters en champagne, Flammküchen, erwtensoep, koffie en thee, diverse 
drankjes en nog veel meer.  Maak leuke foto’s van elkaar op de prachtig verlichte troon van de kerstman als 
blijvende herinnering van je bezoek aan Cadzand! Ook de winkeltjes aan het Duinplein zijn geopend in de 
kerstvakantie. Net als in vorige jaren organiseren een aantal restaurants en cafés in Cadzand-Bad en 
Cadzand-Dorp ook weer een traditionele Sneukeltoer die mooi gecombineerd kan worden met een bezoek aan de 
kerstsfeermarkt.  De Sneukeltoer vindt ook plaats van 27 december 2022 tot en met zaterdag 7 januari 2023.  
Tot ziens in Cadzand deze kerstvakantie!

Top Cadzand
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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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Startgroep - KDO
Beste mensen,

De afgelopen maanden hebben wij het weer druk 
gehad! Ons eerste thema is “Aan tafel”. In de 
huishoek hebben we echte macaroni en pasta 
schelpjes om mee te spelen, de poppen kunnen aan 
een mooi gedekte tafel alles proeven. We hebben 
een heerlijke appeltaart en appelmoes gemaakt 
samen met de kinderen van groep 5 en 6, die 
hetzelfde thema hebben.

De oudste peuters en groep 1 & 2 zijn zelfs gaan koken en proeven 
bij restaurant Dell’arte , Puur C en Strandpaviljoen Ruig.
We hebben gestempeld met appels, schorten en koksmutsen 
gemaakt, gepuzzeld, voorgelezen en het liedje “Willen jullie 
groentesoep” geleerd.
Onze afsluiting is een echte “High Tea” samen met opa’s, oma’s, 
tantes en ooms, heel gezellig en alle zelfgemaakte hapjes hebben 
heerlijk gesmaakt!

Van 6 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek  met het thema 
“Gi-Ga-Groen“, groots geopend 
door Soan Lan Le. Zij heeft een 
grote kist meegenomen en vertelt 
wat je allemaal nodig hebt om te 
speuren in de natuur. Ook heeft 
ze een mooi verhaal 
voorgelezen.

Na de herfstvakantie hebben wij het thema “Herfst “. We hebben veel 
geknutseld zoals, herfstbladeren, egels, spinnen in hun web en als 
afsluiting zijn we met z’n allen  een heerlijke wandeling door het bos 
gaan maken.
Nu staat de feestmaand december weer voor de deur. Daar gaan we 
een gezellige tijd van maken ! 

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.
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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 koffi ekoeken. 

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

Montezza Vliegers
Nu verhuisd van Bd. Wielingen 8   

naar nr 52 in Cadzand Bad
www.montezza.nl

0117 - 391818  montezza1@gmail.com



Hallo allemaal!
Wij zijn groep 3 en 4 van De Kustschool! We hebben een hele leuke klas en we zijn dol op knutselen 

en buiten spelen, maar we werken ook natuurlijk aan lezen, rekenen en 
spelling. In groep 3 zijn we net begonnen met lezen. Het is superleuk nu 
we onze eerste woorden al echt kunnen lezen! In groep 4 zijn er best veel 
nieuwe dingen. Dat is wel leuk, maar ook wennen. We werken hard en doen 
heel erg ons best.
Samen doen we ook ‘IPC’. We werken aan het thema ‘Onze wereld’ en zo 
ontdekken we van alles over onze 
eigen wereld en het huis of dorp 
waarin we wonen, maar ook over de 
wereld van dieren en dat die ook in 
hun eigen ‘habitat’ wonen op aarde! 
We zijn dit project gestart met een 
voorstelling aan onze ouders en 
hebben het liedje ‘Hallo wereld’ van 
kinderen voor kinderen gezongen en 
gedanst. 
Super spannend, maar heel leuk en 
onze ouders waren trots!
We houden erg van de gymles. Op 
maandag doen we spelletjes en op 
donderdag de les met de toestellen. 
Dit vinden we allebei heel erg leuk!
Nu zijn we veel bezig met 

Sinterklaas, daar hebben we heeeel veel zin in! Een fijne 
decembermaand allemaal! 

Groetjes, van groep 3 en 4 van De Kustschool!

7

De kustschool
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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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Uit de levensbeschrijving van Jan van de Velde
Het kanaal 1-12-1848 tot 29-3-1930: 

Op 1 december 1848 werd te 
Brouwershaven  de oudste zoon van 
Jan van de Velde en Janna van der 
Weele geboren. Hij kreeg de naam van 
zijn vader Jan van de Velde. Bij zijn 
geboorte waren zijn ouders heel arm 
zoals dat bij de werkmensen algemeen 
was. Zijn vader was in de zomer dijk-
werker, maar als er in de winter geen 
schade aan de dijk was te herstellen, 
had hij geen verdiensten. Zijn moeder 
was boerendienstmeid tot aan haar 
huwelijk, doch de lonen daarvan waren 
zo gering dat zij zich er nauwelijks van 
kon kleden, hoe eenvoudig die kleding 
toen ook was en het dagloon van zijn vader was slechts één gulden per dag. In de zomer en in de winter  
was dat 0,80 cent. Zij vertelden hem later dat ze bijna dagelijks mosselen van de zeedijk haalden en hem 
alleen moesten achterlaten. Ik was ruim negen jaar toen mijn ouders zeiden dat ze voor mij en mijn broer 
Willem samen geen schoolgeld konden betalen, dus dan moest ik maar van school af. Hetzelfde jaar moest 
ik met oom Jan de Molder mee om aardappels in de putjes te leggen. Mijn oom werkte,  evenals zijn vader 
steeds gedaan had, bij een boer. Mijn oom verdiende  0,75 en ik  0,20 cent per dag. Op 17 augustus 1872 
trad ik in dienst bij de heer G.J. Herfkens wiens werk bestond uit het maken en afzinken van zinkstukjes 
en het inheien van dukdalven. Het ging ons goed met f 12,-- per week voor die tijd en met een klein gezin. 
Ik was ongeveer 5 weken werkzaam toen Herfkens bij mij op het werk kwam en mij vertelde dat hij een 
werk aangenomen had van f 95.500,- in de Zwinpolder nabij Sluis in Zeeuws-Vlaanderen en dat ik met 
hem daarheen moest. Maandag zouden er 8 ploegen kruivolk van elk 13 man komen. Het eerste werk van 
die ploegen was hun keten te bouwen van sparren en af te dekken met riet, waarvoor ik hun de plaatsen 
aanwees. De meesten kwamen uit België en kon ik in het begin niet verstaan. Het werk was een kanaal 
graven voor de uitwatering. Verder één brug en 3 grote duikers bouwen. Het kanaal ging door de Zwinpol-
der tot een klein gedeelte in de Diomedepolder, samen 3000 meters lang. Ook zou er een keet voor mij op 
het werk gebouwd worden om in te wonen. In mijn eerste kosthuis bleef ik maar 8 dagen, want de 
f 7,00 per week werd mij tegen f 12,00 verdiensten te zwaar. Ik vond een nieuw kosthuis bij twee oude 
mensen tegen f 5,00 per week. Hier had ik het wat eten betreft veel minder goed maar ik moest, want in 
Veere moest mijn gezin ook leven en huur betalen.

Op het werk had ik het verbazend druk want de twee 
volgende weken kregen we elke week 8 ploegen volk erbij tot 
we er 24 hadden. Al de grond werd toen met een spa in de 
kruiwagens gegooid, werd daarna met de kruiwagens uit het 
kanaal gereden en langs het kanaal gestort om er  aan beide 
zijden een kanaaldijk mee te maken. Het ging van ’s morgens 
half 5 tot ’s avonds 7 uur. Om 8 uur een half uur schafttijd en 
’s middags van 12 uur tot 2 uur en om 5 uur een half uur. Ik 
nam voor ’s morgens mijn brood mee en ’s middags ging ik in 
mijn kosthuis eten. Enige weken later kwam de heibaas, die 
ik kende van Brouwershaven ook in mijn kosthuis. Ik stemde 
hiermee in, doch we moesten in één kamer en op één bed 
slapen. Inmiddels  was mij salaris verhoogd tot 
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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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f 15,00 per week.  De hele zomer 
was er hard gewerkt, de brug 
in de grindweg van Sluis naar 
Retranchement en Zuidzande 
(Zwinbrug) wilde Herfkens eerst 
in het volgend voorjaar bouwen, 
waar ik tegenop kwam omdat die 
weg een grote hinderpaal was 
voor de afvoer van het kanaal-
water naar de zeesluis. Onze 
opzichter gaf mij gelijk, waarna 
Herfkens toegaf. Met alle kracht 
werd de volgende dag aan de 
ontgraving begonnen en spoedig 
kon aan de onderheiing met 
2 ploegen worden begonnen en 
zo werd alles met kracht voortge-
zet. In de 2e helft van november 

was de brug geheel afgewerkt. Dat alles zo vlug en voorspoedig was gegaan deed Herfkens besluiten om 
de brug op 1 december in te weiden. Dat was juist op mijn 25ste verjaardag. Het werk lag gedurende de 
winter stil. Begin maart kwam Herfkens eens kijken. We spraken af om in de eerst week van april met de 
beste 10 ploegen van de vorige zomer te beginnen. Alles had ik gereed om aan het werk te gaan en in de 
keten had ik de kooien van vers nieuw stro laten voorzien. Vanaf die tijd werd ik benoemd tot uitvoerder van 
het werk. Zo werkte ik die zomer voorspoedig en kon ik in augustus al zes  ploegen bedanken. In oktober 
hield ik maar één ploeg over en in het eind van november 1874 was het werk klaar, werd het opgenomen 
en goedgekeurd. In de zomer van 1876 werd op het sluishoofd van de zeesluis een huisje met een 
zelfregistrerende peilschaal geplaatst en de heer ingenieur Schuurman te Sluis, zorgde op mijn verzoek 
er voor dat ik tot waterwaarnemer werd benoemd met ingang van 1 oktober 1876 voor f 55,-- per jaar, met 
1 juli  1877  werd dit f 100,-- en met 1 oktober 1877 werd het verhoogd tot f 150,-- per jaar en dat heb ik 
waargenomen tot mijn vertrek aldaar op 31 oktober 1882. Vanaf de Wielingen het nieuw gegraven kanaal 
tot Bakkersdam en van daar langs de Linie tot aan de Kappetalendam aan de Braakman en de verschil-
lende duikers, bruggen enz. Langs die werken was het ruim zes uren gaand en over de dorpen terug. Over 
IJzendijke, Waterlandkerkje, Oostburg, Zuidzande en Cadzand ook 5 uren gaand. Als ik die reis maakte, 
wat gemiddeld 6 tot 8 maal per jaar nodig was kreeg ik f 2,50 per reis voor verblijfskosten. Wel deed ik in de 
zomer de reis soms op één dag heen en weer, doch meestal bleef ik op de terugkomst te Waterlandkerkje 
bij de logementhouder Versprille logeren. Op die reizen moest ik een pet met een rode band en met mooie 
letters “Wielingen” dragen, tevens was ik onbezoldigd Rijksveldwachter; één en ander moest dienen om op 
zulk een uitgebreide dienst bij overtredingen proces verbaal te kunnen opmaken. Zo ging de eerste zomer 
kalm en goed voorbij.  

Het haventje:
 In 1902 werd het getijdehaventje aangelegd met 1/3 subsidie van het rijk en 1/3 van de provincie. Mijn 
beide grootouders hebben als arbeiders van het waterschap “Uitwateringwaterschap der Sluis  aan de 
Wielingen” aan het haventje gewerkt. De grond werd met kiepkarretje op rails vervoerd naar “het sturt” , 
vanaf het bosje achter de Noordzeestraat tot en met hotel Noordzee.  Hotel de Wielingen staat midden 
in het haventje, dat pas in 1954 is gedempt.  Al deze gebouwen in de Noordzeestraat en de kanaalweg 
en de Scheldestraat staan dus op dijkhoogte. Het huis van mijn ouders is het laatste aan de kanaalweg. 
Toen het gebouwd werd in 1978, was het ‘t hoogste huis in West Zeeuws-Vlaanderen volgens het hoofd 
van de technische dienst van het in 1942 opgerichte, veel grotere waterschap ‘Vrije van Sluis”, de heer 
ir. Uildriks.          bewerkt door Piet Faas
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Activiteiten Dorpsraad Cadzand 
We komen met een nieuwe rubriek in het Kezantenoartje: de ‘activiteiten van de Dorpsraad’. Misschien bent u 
altijd al benieuwd naar waar we ons zoal mee bezig houden, ook al hoort u regelmatig van ons via de nieuwsbrief? 
Vanaf nu bieden wij dus ook in het Kezantenoartje een inkijkje in onze bezigheden, agenda, activiteiten en acties 
van het afgelopen kwartaal. Zoals in het vorige kezantenoartje te lezen is, hebben we het eerste weekend van 
september de welbekende ‘Kerzantse Kermis’ georganiseerd. Een andere terugkerende activiteit is ‘Heel Cadzand 
Bakt’ op 15 oktober, waar u een paar foto’s van kunt zien op de binnenzijde achterkaft van dit boekje.  
Op 21 september is er een bestuurlijk overleg met de gemeente geweest, waarbij we als dorpsraad ons hard ge-
maakt hebben voor de komst van padelbanen bij de Sporthal in Cadzand-bad. De padelbanen zijn al enige tijd een 
grote wens van de Sporthal, maar vooralsnog ziet de gemeente niet de noodzaak en de aanwinst van de banen en 
willen ze nog niet hun steentje bijdragen aan dit mooie project. Wij blijven ons echter hiervoor inzetten!  

In plaats van het bezoek van het college burgemeester en wethouders aan onze kern, wat normaal gesproken 
jaarlijks plaatsvindt, is er op 5 oktober van dit jaar een kennismaking met onze nieuwe kernwethouder Marianne 
van Oostenbrugge geweest. Naast zaken zoals de nieuwe werkwijze van het nieuwe college, communicatie en 
contact met de gemeente, hebben we onze zorgen geuit over een aantal belangrijke onderwerpen binnen onze 

kern zoals onveilige verkeerssituaties, tekort aan vrijwilligers 
bij brandweer en KNRM, woonbeleid toeristische verhuur en 
tekort aan betaalbare woningen. Daarnaast hebben we 
nog een heel aantal  andere concrete en praktische punten 
betreffende ons dorp onder de aandacht van de wethouder 
gebracht.  

Op 7 oktober is er een heel andere kennismakingsbijeen-
komst geweest en wel van alle besturen van clubjes en ver-

enigingen die binnen Cadzand bestaan. Van de 21 verenigingen zijn er 16 aanwezig geweest. Een mooie opkomst! 
Het is een hele aangename en nuttige avond geweest om zo eens van elkaar te horen waar iedereen mee bezig is, 
waar de zorgen liggen en welke vraagstukken er spelen. Het is snel duidelijk geworden dat bijna iedereen op zoek 
is naar vrijwilligers ter ondersteuning van het bestuur of om activiteiten mee te dragen. Heeft u dus nog een gaatje 
in uw agenda vrij en zin om iets voor ons dorp te betekenen, kijk dan vooral eens op het overzicht van alle vereni-
gingen in Cadzand welke vereniging u aanspreekt en neem contact met hen op!  Zie www.dorpsraadcadzand.nl
Op 12 oktober is er in het Zwingebouw de informatie bijeenkomst betreffende het project starterswoningen in 
samenwerking met ‘Paras’ geweest met een opkomst van ruim 30 personen. Dit project beoogt het vinden van 
mogelijkheden en locaties om kleine ‘woonprojecten’ en woonobjecten te ontwikkelen in Cadzand voor een betaal-
bare prijs. Het project bevindt zich in het startstadium van inventarisatie en brainstorming. Als u belangstelling voor 
dit plan heeft en wilt mee denken, bent u van harte welkom, stuur een berichtje naar info@dorpsraadcadzand.nl 

Op  21 november is een informatiebijeenkomst over het woonbeleid van de gemeente / inventarisatie door bureau 
STEC geweest met een opkomst van ruim 20 personen. De bedoeling van de avond is vooral om meer informatie 
betreffende de woonbehoefte vanuit ons dorp op te halen. Er is een verslag van die avond gemaakt, dat verspreid 
zal worden via onze digitale nieuwsbrief.  
Tot slot, andere zaken waar we ons dit kwartaal voor hebben ingezet zijn; De Rabo ClubSupport stemming, waar 
we ruim € 168 gekregen hebben dankzij uw stem! Verder zijn we volop bezig met de ontwerpen van het nieuwe 
welkomst bord voor Cadzand. Ook hebben we met de brandweer aan tafel gezeten om samen na te denken over 
de zorg van te weinig brandweermannen en –vrouwen. Er zijn weer MOR-meldingen gedaan bij de gemeente over 
een aantal situaties; er is informatie opgevraagd bij de gemeente over het “explosief container kasteel” langs de 
ringdijk- Noord en nog vele andere punten. 

Namens de Dorpsraad, Marie-José van den Heuvel
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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 Kezantenaorn, ik ben weer een ervaring rijker geworden. De laatste tijd moet ik veelal in de randstad zijn. Normaal 
gesproken ga ik met de auto, maar deze keer besluit ik met de trein te gaan. Inderdaad eerst naar de overkant en dan 
met de intercity naar in dit geval Amsterdam. Ik denk, ik ga in de stille coupe zitten, wat altijd lekker rustig is. Maar tot 
mijn verbazing hoor tussen Roosendaal en Rotterdam iemand in een vreemde taal telefoneren, ik denk dat het in het 
Arabisch is. En schuin tegenover mij zitten drie Turkse meisjes gezellig te smoezelen, ook in hun moedertaal. Ach ik 
denk, laat ook maar, ik zit in ieder geval lekker en het reizen in de trein is ook wel ontspannend. Uiteindelijk aangekomen 
in Amsterdam loop ik naar mijn hotel waar ik verblijf en wil bij de vriendelijk ogende dame inchecken. Ze vraagt mij in 
het Engels mijn gegevens, waarop ik antwoord dat ze gewoon Nederlands kan praten, want ik kom ‘uut Cazaand’. Ze 
antwoordt in het Engels terug omdat ze geen Nederlands spreekt! Ok, gelukkig ben ik verder zonder problemen naar mijn 
hotelkamer gelopen. In de lift spreekt een Turkse man mij nog in het Duits aan of ik ook naar de vierde verdieping moet. 
Ik zeg vriendelijk ‘jawohl’. De volgende dag verlaat ik rond 10 uur weer mijn hotelkamer en check weer op z’n Engels uit. 
De terugreis naar huis, ook weer met de trein, is ook weer een bijzondere. Een Iranese vrouw zit te bidden uit de Koran 
en even later zitten er twee Pakistani met laptop op schoot zaken te doen met het verre thuisfront. Afgelopen zaterdag en 
zondag verblijf ik in Rotterdam met de Cadzandse Keuvelaars  groep in Rotterdam. Met 31 personen met de bus mee. 
Voor diegene die de Keuvelaars niet kennen, dat zijn de leden van de spaarkas die jaarlijks een activiteit organiseren. 
De reis verloopt prima. We hebben een vrouwelijk chauffeur die haar padje goed kent. Ik merk op dat onder de reizigers 
een vrouwelijke chauffeur al volledig geïntegreerd is in onze samenleving. Rijdend door de stad Rotterdam hoor ik enkele 
opmerkingen van medereizigers. “Moe je daar eens kijken ik zie alleen maar buitenlanders”. Volgens mij zijn 1/3 van de 
mensen hier blank en 2/3 anders getint. Je moet dat toch maar willen, hier in de stad te wonen. Dat heb je bij ons niet. 
Een andere medereiziger merkt op dat er blijkbaar meer mensen in de stad willen wonen dan in Cadzand”. Kortom er 
ontstaat een hilarische discussie. 
Met bovenstaande voorbeelden maak ik me zorgen wat het effect zal zijn van de spreidingswet. We zijn hier in Cadzand 
ook niets gewend he? Als er al een getint iemand door de straat loopt wordt er al over gesproken. Maar we zullen er toch 
aan moeten wennen. Ik heb een kleine doorberekening gemaakt en dit betekent dat er ongeveer 30 asielzoekers op 
termijn in Cadzand komen te wonen. Om er alvast aan te wennen zullen we vanuit de Keuvelaars jaarlijks een reis naar 
een “grote stad” organiseren. We zullen rondleidingen en bijeenkomsten organiseren en de Keuvelaars zullen een deel 
van hun spaargelden alvast reserveren voor een goede opvang van de asielzoekers. Cadzand zal er klaar voor zijn om 
ook asielzoekers als normaal in onze omgeving te beschouwen. De vraag is in hoeverre u zelf asielzoekers als normaal 
in uw eigen samenleving heeft geïntegreerd. Ik wens eenieder fijne feestdagen, een moment om met bovenstaande 
vraag bezig te zijn.        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
In de vorige aflevering was Jaap Vasseur, secretaris van onze stichting en Molenaar In Opleiding  aan het 
woord. Deze keer doe ik verslag van de 2-jaarlijkse inspectie van de molen op 25 oktober jl. door de Monu-
mentenwacht Zeeland, die ondergebracht is bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.
De inspectie vond deze keer plaats met een hoogwerker van Henk Cijsouw uit Breskens. De reden daarvan 
was dat de Monumentenwacht niet alle vitale onderdelen van de molen kan bekijken zonder daarbij van 
zo’n apparaat gebruik te maken. Nu kun je dat ook wel met een drone doen, maar daarmee kun je alleen 
maar kijken, maar niet met b.v. een  prikker een slechte plek inspecteren. De aanleiding van het werken met 
een hoogwerker was eigenlijk dat bij het onderhoud van vorig jaar door molenmaker Grinwis uit Dirksland 
al een paar keer gewezen was op de twijfelachtige toestand van de z.g. lange spruit, een zware balk, die 
aan weerszijden uit de kap steekt en verbonden is dmv 2 lange kepers met de staart, waarmee de molen op 
de wind gezet wordt. We wilden dat wel eens met eigen ogen zien, want voor een nieuw exemplaar zijn we 
minstens €10.000,00 kwijt. De uitslag van het onderzoek was dat de lange spruit nog een aantal jaren veilig 
gebruikt kon worden. Ook de binnenkant van de molen is geïnspecteerd, waar vooral gekeken is naar de 
balkkoppen van de zolderbalken, want die willen nogal eens rotten, vooral aan de regenkant. Dat is belang-
rijk omdat op de steenzolder, waar 2 paar zware molenstenen liggen van tezamen rond de 4000 kg., deze 
niet mogen verzakken. 
Het resultaat van de inspectie was weer positief, maar dat is te danken aan het bijhouden van mankementen. 
Hieronder een lijstje van de bevindingen. De bouwkundige staat van het casco is goed, de onderhoudsstaat 
is goed en de kwaliteit van de uitvoering is ook goed.
Voor dit jaar staat nog het inspecteren van de molenroeden en de bovenas op het programma. Dat houdt 
in dat deze gecontroleerd worden op metaalmoeheid, lasnaden en roestvorming. De roeden zijn in 1975 
gestoken en kunnen, door de zoute zeelucht en de leeftijd, mogelijk niet meer betrouwbaar zijn. De bovenas 
(gietijzer) is een heel ander verhaal: deze zaten nog in de voorganger, een staakmolen. Deze brandde in 
1897 af, maar werd voor de nieuw molen toch gebruikt; viel tijdens de bouw uit de takels, kreeg in oktober 
1944 bij de beschieting  van de kust een paar granaatinslagen, en tenslotte bij de brand in 1974 nog eens 
flink heet geworden!
Voor volgend jaar staat het teren van alle houtwerk op de rol: kosten ca. €20.000,00! We moeten het geld bij 
elkaar zien te sprokkelen met overheidssubsidies, donaties, inkomsten van betalende bezoekers en meel-
verkoop. Wat het meel betreft is de voorraad biologische tarwe van de oogst 2021 er ver door, en is van de 
nieuwe oogst een partijtje van een West Zeeuws Vlaamse biologische boer afgeroepen.
Mocht door dit artikel uw belangstelling gewekt zijn, kom gerust eens langs: ik ben er elke zondagmiddag van 
13.00 -18.00 uur.

Met vriendelijke groet, Sjaak Herman, molenaar.
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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 
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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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Op deze regenachtige zondag in november ben ik 
op bezoek in de gezellige huiskamer van Rinie en 
Suzanne Smit. Het gaat deze keer toch weer eens 
over oldtimers, iets waar we allebei nogal fan van 
zijn. Rinie is naast auto ook motorliefhebber. 
Zoals het vaak gaat, begint het vervoer met een 
auto of motor die op dat moment geen oldtimer is 
maar gewoon oud. Toen Rinie op 18 jarige leeftijd 
zichzelf gemotoriseerd wou verplaatsen moest 
je voor een auto een rijbewijs hebben maar voor een motor kon je een soort ontheffing krijgen. Het is 
ergens in de jaren 70. Bij de politie kon je na een soort mini-examen deze oefenvergunning krijgen, 
waarmee je 3 maanden door de gemeente mocht rijden. Zo kon je mooi leren motorrijden. De eerste 
motor die werd aangeschaft was een Yamaha RD 250. Uiteraard was deze iets aan de lichte kant, vrij 
snel daarna kwam er een Yamaha RD 400. Het rijbewijs werd inmiddels ook gehaald en de 400 werd 
verruild voor een Italiaanse Laverda 750 SF uit 1972. Een schitterende motor van toen een jaar of 7 
oud. Internet bestond uiteraard nog niet, het werd een zoektocht langs garages, waar deze motor bij 
een garage in Goes te koop stond. Na een jaar op deze motor werd het tijd voor een auto.
Bij garage Adriaansen in Oostburg stond een Opel Olympia Rekord P1 uit 1959 te koop waar de Laver-
da op ingeruild kon worden. Een bijzondere Opel, zo bleek. Normaal stonden deze niet echt bekend om 
een fantastisch weggedrag of formidabele accerelatie, maar deze Olympia Rekord was uitgerust met 
BMW techniek, zoals de wielophanging en de 1800-motor. Een topsnelheid van 185km/u behoorde tot 
de mogelijkheden. Er was sprake van een APK plicht in de nabije toekomst , en omdat er toch wel wat 

kosten aan zaten te komen en de auto verre van 
origineel was werd deze verkocht. In de plaats 
kwam een Volkswagen Transporter T2. Een 
handig ding die veel werd gebruikt, precies dat 
waar ze voor gemaakt waren. 
De liefde voor motoren was niet weg, het werd 
tijd voor weer eens een motor. Een Laverda GT 
deze keer. ¨Loop of sloop¨ stond er in de adver-
tentie. Het werd ¨loop¨. Voor 550 gulden werd de 
motor thuis afgeleverd. Onderdelen waren toen 
ook al een probleem, iets wat eigenlijk niet echt 

veranderd is. De GT staat inmiddels bijna rijklaar 
in de schuur. Een hele zoektocht naar de juiste 
onderdelen, waarbij bv het voorspatbord gevon-
den is op Sicilië, met dank aan het internet. 
Ten tijde van de aankoop van de GT kwam ook 
de ingeruilde 750 weer te koop. Rinie wilde deze 

ook graag terug, het was een fantastisch apparaat om mee te rijden. De middelen ontbraken op dat 
moment, maar een kameraad (Jan) kocht de motor om hem na het zomerseizoen aan Rinie terug te 
verkopen, zodat deze niet uit het oog verloren werd. Tijdens een zomers tochtje (Rinie op de GT en Jan 
op de 750) ging de 750 kapot. Een gat in de zuiger. Toch ging deze na de zomer naar Rinie en werd 
gerepareerd. 
Rinie kreeg verkering met Suzanne, de oude trouwe ( maar dorstige) Volkswagen bus werd verkocht 
en daarvoor in de plaats kwam een Opel Kadett C1 Coupé. Heel veel kilometers mee gereden, o.a. 
naar militaire dienst. Het was een fijne wagen om veel pad mee af te leggen. Door tijdgebrek en omdat 

Oldtimer hobby van Rinie Smit 
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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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Suzanne niet graag mee reed achter 
op de motor, bleven deze steeds 
vaker in de garage staan. Ze kochten 
een huis in Cadzand, tegenover de 
kerk. De motoren bleven bij Rinie’s 
moeder in Oostburg staan. 
Na de Kadett kwamen er nog heel 
wat andere Opels op de oprit te 
staan. Zoals een Ascona B, Manta B, 
Rekord C en E en Astra’s. Oh ja, en 
niet te vergeten een Opel Commo-
dore B Coupé 2.8GSE en de huidige 
Adam.  Tijdens een rit door België, 
(ze verwachtten hun eerst baby,dat 
is makkelijk om het jaartal te ont-
houden) stond er een Opel Olympia 
Rekord uit 1957  te koop. Die kon 
natuurlijk niet blijven staan. Vrij snel na aankoop kon deze naar de RDW voor een kentekenkeuring. 
Er mankeerde wel een kleinigheidje aan, maar de keuringsambtenaar zag dat het Rinie’s verjaardag 
was. Ik keur hem goed zei hij, verjaardagscadeautje. Uiteraard kwam het de veiligheid niet ten nadele. 
Velen hebben deze oude zwarte Olympia vast wel eens voor de deur zien staan, hij is dan ook al in 
een vergevorderd stadium van restauratie. Dat is dikwijls een proces van vele jaren, er komt vaak iets 
tussen, zoals bijvoorbeeld kinderen, tijdgebrek ,schuur of huis eerst verbouwen enz.

Een aantal onderdelen zijn 
gevonden in Duitsland en 
Zweden. Er is niet zo gek 
veel meer van te vinden, dat 
maakt een oldtimerhobby 
altijd wel speciaal. Vooral 
wanneer er iets zeldzaams 
boven water komt. Deze 
Opel was een luxe versie, 
met o.a. een zonneklep voor 
de passagier. Hij is toch ook 
al 64 jaar oud. Ondertussen 
is de Laverda 750SF ook 
weer on the road. Ik zag 
Rinie er afgelopen zomer 
mee rijden en toen heb ik 
hem op de foto gezet. In een 
berichtje op Facebook kwa-
men enkele leuke reacties 
van de eerste eigenaar van 

deze motor. Die was erg verrast dat hij zijn oude motor weer eens terugzag, na 43 jaar dat hij hem in 
1979 had ingeruild bij een garage in Goes. Hij herkende hem aan de rode details aan de voorvork en 
de prachtige blauwe kleur. Zodoende is nu de hele historie van deze origineel in Nederland geleverde 
Laverda bekend. 
Succes met je oldtimerhobby Rinie en hopelijk komen we binnen niet onafzienbare tijd de Laverda GT 
en de Olympia uit 1957 ook eens in het wild tegen. 

Erwin van Liere
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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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Kerktuinonderhoud 2023
Hartelijk dank aan allen die op welke wijze dan ook meegewerkt hebben afgelopen jaar om het Kerk-
plein netjes te houden. Er is, ondanks de droogte dit jaar, allerlei werk mogelijk geweest. 
Na afloop van een ochtend Kerktuinonderhoud zijn we altijd content dat we dit werk kunnen doen.
Noteer onderstaande data voor 2023 in je agenda a.u.b.:
4 februari, 1 april, 3 juni, 5 augustus, 7 oktober en 2 december.
Kerktuinonderhoud doen we altijd op de eerste zaterdag van de “even” maanden.  We starten om 9.30 
u.en om 12.00 u. stoppen we met tussendoor een pauze voor koffie e/o thee. Neem a.u.b. zelf gereed-
schap mee zoals een spade, hark, bezem, snoeigereedschap en eventueel een kruiwagen. Heb je dit 
allemaal niet, leen het dan van ons.
Kun je vegen of vindt je het leuk om er eens bij te zijn? Meld je dan aan bij ondergetekende. Bij voor-
baat dank voor je hulp. Hartelijke groet

Anneke van Iwaarden-Basting Tel. 0117-396022

Van Vlam naar Vlammetje
Van gas naar olie

De vlam in het Wereldvredesvlam monument brandt sinds 2004 op gas. Dat was voor die tijd een 
logische keuze.  In alle grote monumenten, verspreid over de hele wereld brandt een gasvlam.
De doelstelling van de Wereldvredesvlam is ‘licht’ in de vorm van een vlam door te geven. De vlam is 
een ‘levende’ vlam, waaraan andere ‘vlammen’ kunnen worden aangestoken. Zo in de vlam van 
Holsbeek en de vlam van Vlissingen hier in Cadzand aangestoken. Ook zijn er tientallen tijdelijke 
vlammen aangestoken, voor activiteiten in de streek, bij scholen en organisaties die zich inzetten voor 
vrede, zoals ‘Stichting Wakker’ voor vrede uit België.  Elke kaars die we verkopen is eerst aangestoken 
aan de vlam. Zo kan iedereen in zijn eigen omgeving het licht van vrede verspreiden. 
De vlam is het symbool van ons aller verlangen naar vrede en het doorgeven van de vlam staat sym-
bool voor ons verlangen naar vrede voor iedereen ongeacht religie, overtuiging, cultuur.
De vlam wil een verbinding zijn. De vanzelfsprekendheid van gas is op dit moment wel even anders.  
Buiten het feit dat het heel veel geld kost om de vlam op deze manier te laten branden is het ook de 

vraag of dit nog wenselijk is.
In een goed overleg hebben wij, bestuur en werk-
groep van de Wereldvredesvlam Cadzand, dan ook 
besloten over te gaan op lampenolie als brandstof 
voor de vlam. Nadeel is dat de Wereldvredesvlam 
moeilijker zichtbaar zal zijn.
Naarstig wordt er gezocht naar een permanente 
en duurzame oplossing. Een die recht doet aan de 
geschiedenis en statuut van de Wereldvredesvlam, 
in 1999 ontstoken aan vredesvlammen van alle 
continenten.
Wilt u meer weten van onze doelstelling en ach-
tergrond kijk dan het volgende filmpje van Omroep 
Scheldemond. https://youtube.be/YCdlhA7quE

Namens de werkgroep Wereldvredesvlam Cadzand, 
Astrid van de Ven
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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 

VV Cadzand
Het einde van het jaar komt weer in zicht dus de competitie van de junioren 
en senioren is weer al een tijdje bezig. Toch is er op het moment van dit 
schrijven nog maar 1 weekend gevoetbald in competitieverband aan de 
Noorddijk. Door de extreme droogte van deze zomer was het hoofdveld 
veranderd in 1 bruine, dorre vlakte. Normaal herstelt dit zich weer snel na 
de eerste regenbuien. Maar nu, mede door de vele kale plekken, moest het 
veld opnieuw gezaaid worden en moesten  we tijdelijk uitwijken naar het veld 
van VV Groede. Gelukkig konden we 29 oktober eindelijk weer thuis voetballen 
aan de Noorddijk.
Sinds kort hebben we ook de beschikking over een heus scorebord. Met behulp van vele vrijwilligers 
werd er in de avonduren stroom aangelegd, een fundering gemaakt en een stalen frame gecreëerd.  
Tijdens het feestweekend in juni, vanwege het 50-jarig bestaan van de vereniging, werd het score-
bord officieel in gebruik genomen door 2 echte clubmensen; Anton Aalbregtse en Henk de Lijser. Het 
scorebord is mede tot stand gekomen door Hydrauvision, Gruva en camping Cassandria-Bad. Hiervoor 
hartelijk dank.
Vanaf dit seizoen hebben al onze jeugdteams hetzelfde tenue. Door de jarenlange samenwerking 

tussen de jeugd van VV Cadzand en VV 
Groede is door beide besturen besloten 
om een gezamenlijk shirt aan te schaffen. 
Hierin komen de rode accenten van 
Cadzand en de blauwe accenten van VV 
Groede mooi tot uitdrukking. Weer een 
mooie stap in de samenwerking tussen 
beide clubs.
Tot slot; als je onze junioren  of senioren 
eens aan het werk wilt zien, kom dan 
gerust eens langs. Het speelschema van 
de thuisspelende teams kunt u hieronder 
terugvinden. En wat is er als speler nou 
lekkerder dan een wedstrijd voetballen 
voor een flinke supportersschare!! 

Rest mij nog iedereen fijne feestdagen te wensen en een gezond en sportief 2023 namens bestuur en 
leden van VV Cadzand.

Peter Nieskens
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Stichting Cadzand Cultureel
Verfilmd reisverslag op 18 november: Patrick Hillewaert heeft  zijn film Incredible India! getoond en 
verteld over zijn belevenissen in dit enorme en fascinerende land in ‘t  Zwingebouw.  
Winterfair in de Mariakerk Cadzand op 10 en 11 december: In de sfeervolle kerk houden we een 
gezellige Winterfair met een verscheidenheid aan ambachten en artikelen, waaronder prachtige bloem-
stukken, gebreide en gehaakte sjaals, bijzondere Indonesische materialen, zelfgemaakte jam, mooie 
foto-verzendkaarten en allerlei kerstartikelen. Uit Ruwanda komen exclusieve handgemaakte artikelen 
van zijde en vilt aangeboden door Love to help, een project van de diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zuidwesthoek. De heerlijke glühwein kost slechts een euro. Kom gezellig langs en ontmoet 
uw dorpsgenoten. Beide dagen bent u van harte welkom van 10.30 uur tot 17.00 uur. 
 Verder wil SCC Huiskamerconcerten nieuw leven in blazen, waarschijnlijk onder de titel ‘Gluren bij de 
buren’. Eind december of begin januari wil SCC  optredenden uitnodigen en locaties werven. 

Cadzand Cultureel heeft voor 2023 de volgende activiteiten op de rol staan:
Cadzandse Donderdag, 3 augustus; de eerste donderdag van augustus = ‘Cadzandse Donderdag’. De 
traditionele braderie en rommelmarkt met amusement, sfeer en veel volk op de been.

Zomerexposities, 27 mei t/m 8 september
Vanaf het pinksterweekend zijn de kunstexposities de hele zomer in de Mariakerk. De Kunstkring 
opent zoals gewoonlijk het seizoen, waarna drie verschillende exposities van kunstenaars met diverse 
disciplines volgen.

Themamarkten, op zaterdagen in juli en augustus
De themamarkten zijn de opvolger van de kunst-, hobby- en boekenmarkt. De thema’s worden nog 
bekend gemaakt. Door de nieuwe invulling verwachten we dat de markten extra aantrekkelijk zijn voor 
zowel publiek als deelnemers.

Huiskamerconcerten, eind mei of begin juni
De Huiskamerconcerten komen terug! Lekker gluren bij de 
buren of bij de horeca met acts, bewoners en passanten uit 
de buurt. Hoe een dorp ook theater kan zijn.

Later in het jaar volgen data over het Verfilmd Reisverslag 
en de Winterfair in 2023.

Exposities in de dorpskerk:
Na de fraaie kunsttentoonstellingen van afgelopen zomer 
is de expositiecommissie al volop bezig met de voorbe-
reidingen voor een mooi expo seizoen 2023. We streven 
ernaar om aankomende zomer weer veel en diverse mooie 
kunstwerken te kunnen laten zien. Wilt u zich opgeven voor 
de KunstKring en een paar van uw eigen werken laten zien 
aan het publiek? Of heeft u interesse om solo of in groeps-
verband te exposeren in de dorpskerk? 
Neem dan contact op met Gerda Flemm (0117-452492), 
Anneke Jansens (0117-391596), Annie Mabelis (0117-
391749), Conny Nortier (06-22573335) of Gianna van 
Leeuwen (06-30733062).
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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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Liber ation  rou te Eur op a
Vectors of Memory en Hiking Trail Zeeland: De Liberation Route 
Europe is een bevrijdingswandelroute door negen landen langs 
gedenkplekken uit de Tweede Wereldoorlog. Vanuit Zuid-Engeland 
ga je via Frankrijk, Luxemburg en België naar Nederland. 
Vanuit hier kun je de route vervolgen door Duitsland, 
Tsjechië en Polen of naar Italië. Onderweg kun je naar diverse 
musea, herdenkingsplekken, monumenten en oorlogsbegraafplaat-
sen. Via een app of luisterplekken luister je naar de verhalen uit de 
Tweede Wereldoorlog. Diverse punten binnen de Gemeente Sluis, 
zoals het meest zuidwestelijke puntje van Nederland aan het Zwin. 
Een gedenkpunt (Vector) en via een QR-code informatie over de 
omstandigheden waarin dit stukje van Nederland in 1944 werd 
bevrijd.  Het design van de vectoren is verzorgd door de bekende 
architect Daniel Libeskind.   https://www.liberationroute.com/nl

Susan de Putter

Nieuws uit de ker k
Beste mensen in Cadzand en omgeving,

Na enkele jaren met een ‘digitale Kerstavonddienst’, ziet het er naar uit dat we dit jaar op 24 december 
2022 weer daadwerkelijk allen tesamen kunnen komen in de dorpskerk. Nu, begin november, wordt al 
druk gewerkt aan de voorbereidingen. Zowel binnen de beide kerken als door Excelsior.  We hopen alle 
mensen in Cadzand te ontmoeten op de avond van 24 december, aanvang 19.30 uur. Vooraf speelt 
Excelsior, vanaf 19.15 uur is er samenzang.  Hartelijk welkom!

Bij de voorbereiding hoort ook een kerstverhaal. Dat is er, met wel een beetje veel tekst voor in de 
Dorpskrant. Zoek het eens op in het kerkblad via www.pknzuidwesthoek.nl 

Fijne kerstdagen, vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar!
Ds. Vrouwkje Dees

Strijdersdijk 9
4506 HR Cadzand
Tel. 0117-391497

www.dehoogtecadzand.nl
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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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Sint Maarten 2022 een geslaagd feest
Wat hebben we weer een gezellige avond gehad en wat hebben wij het getroffen met het weer. Ik werk 
al meer dan 10 jaar in de opvang in Cadzand en heb inmiddels 2 dochters van 9 en 6 jaar. Sinds een 
jaar of 5 doen wij mee aan Sint Maarten in Cadzand. Dit jaar zijn wij verbaasd over het aantal deelne-
mende huizen en hun enthousiaste bewoners.  Bij elk huis kregen wij leuke reacties en natuurlijk een 
snoepje of een mandarijn. Dikke pluim voor de organisatie en de deelnemende huizen en dankjewel 
voor alle lekkere snoepjes en complimenten. Wij hebben weer genoten en kunnen niet wachten tot 
volgend jaar!

Groetjes Carmen de Vos
 
Zo veel tevreden kinderen met mooie lampionnen en zoveel bewoners die deelnamen. Geweldig!
De tasjes van ongeveer 40 kinderen waren goed gevuld met allerlei lekkers.
Hartelijk dank aan de brandweer Cadzand voor het beschikbaar stellen van de kazerne waar we na 
afloop een heerlijke warme chocomelk konden schenken aan de kinderen en hun ouders.
En hartelijke dank  aan de dorpsraad voor de sponsoring van chocomelk en koekjes.

Groetjes, Mariëlle, Sandy en Ingrid

Kalender data:
27-01-2023  Jaarvergadering Dorpsraad Cadzand, definitieve datum volgt in nieuwsbrief

18-06-2023  Dorpsbrunch dorpsraad Cadzand

01-09-2023  Kerzantse kermis

01-12-2022 De hele maand december; Kerstbomen te koop bij Petra, P&T Chocolate presents

4, 11, 18 & 19 februari spelen de Plattelanders in het Ledeltheater in Oostburg ‘Zonde van de Zusters”

Volg steeds onze website www.dorpsraadcadzand.nl, daar treft u altijd de meest acutele informatie aan.
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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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Raadfoto
De laatste raadfoto is Piet Faas. 
Dertien inzenders met het juiste 
antwoord doen mee aan de 
trekking: 
Marin Grip, Anja Toussaint, 
René de Milliano, Walther de 
Meij, Fam Leurgans, Romy de 
Meijer, Charlotte Oosterbaan, 
Jaap Kools, Suzanne Smit, 
Joyce Zijlstra, Sandra 
Scherbeijn, Svenja Klaver, Fred 
Versprille. Bij de trekking op 30 
november is ‘Svenja Klaver’ uit 
de vaas gehaald, goed voor een 
‘Pin Haux’ tegoed bon voor 

2 personen in het Strandhotel Cadzand. Bon af te halen bij de redactie op Noordland 9. 
Reacties op de nieuwe raadfoto mailen naar redactie@dorpsraadcadzand.nl. Veel succes weer.

Roer ende Pol lepel doo r Hidde Steenbeek
Tagliatelle alla Bolognese,

Ingredienten:
450 gr tagliatelle, zout en gemalen zwarte peper en versgeraspte Parmezaanse kaas om te serveren

Voor de Bolognese-saus:
1 ui, 2 wortels , 2 stengels bleekselderij, 2 tenen knofl ook, 25 gram boter, 1 el olijfolie, 130 gram pancetta of ontbijtspek in 
blokjes, 250 gram mager rundergehakt, 250 gram varkensgehakt, 120 ml droge witte wijn, 2 x 400 gram pomodori uit blik, 
in stukjes, 475 – 750 ml runderbouillon, 100 ml panna da cucina of room
Voor 6 tot 8 personen

1 Maak de vleessaus. Hak alle verse groenten fi jn. Verhit de olie en de boter in een grote bakpan tot het vet goed sist. 
Voeg de groenten en de pancetta of spek toe en bak dit op middelhoog vuur gedurende 10 minuten, of tot de groenten 
zacht zijn geworden. Regelmatig blijven roeren in de pan.

2 Voeg het runder- en varkensgehakt toe, zet het vuur lager en bak het gehakt 10 minuten lager en bak het gehakt 10 
minuten zachtjes, waarbij u het rul maakt met een houten lepel. Roer er zout en peper naar smaak door, voeg de wijn toe 
en roer het opnieuw. Laat ongeveer 5 minuten zachtjes koken of het vocht is ingekookt.

3 Voeg de tomaten uit blik en 250 ml runderbouillon toe. Breng weer aan de kook. Roer de saus goed. Zet het vuur 
lager. Leg de deksel half op de pan en laat de saus 2 uur zachtjes koken. Roer af en toe en voeg meer bouillon 
toe als al het vocht verdampt is. 

4 Roer de room door de saus en laat hem zonder deksel nog eens 30 minuten heel zachtjes koken. Roer 
regelmatig. Kook ondertussen de pasta. Breng de saus op smaak met een beetje zout en peper.

Na opdienen bestrooien met geraspte Parmezaanse kaas. Smakelijk eten.

De volgende keer wordt Jordan Lampe genomineerd voor de Roerende Pollepel.
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Maandag t/m zaterdag geopend

hoteldeschelde.nl - 0117 391720 - info@hoteldeschelde.nl
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Soosuitstapje  Struisvogelboerderij.
 
Een van onze soosleden had het idee om eens naar 
de struisvogelboerderij te gaan in plaats van onze 
kaartmiddag.
Om 13.30u zijn we vertrokken uit Cadzand en 
kwamen we rond 14.00u aan, mooi op tijd voor de 
rondleiding die net startte. Daar kregen we op een 
leuke en leerzame manier uitleg van Herman Bakker
Daarna hebben we de struisvogels bekeken, de 
hele grote maar natuurlijk ook hele kleintjes. Het zijn 
prachtige beesten.
We vonden het allemaal geweldig. We zijn daarna 
nog een bakje koffie gaan drinken met een lekker 
stukje struisvogel cake. Na de koffie nog een drankje 
struisvogellikeur of desgewenst iets anders.
Tot slot kregen we nog de gelegenheid om wat te 
winkelen voor wat leuke spulletjes te kopen. Het was 
een heel gezellige middag.

Bestuur van de:  Zwin seniorensoos Cadzand

EHBO
Ver voordat ik naar EHBO lessen ging was ik al in het bezit van een EHBO-koffer. Deze koffer is een 
erfenis van mijn opa. In 1939 kwam mijn opa te wonen in Rotterdam na een carrière op een binnen-
vaartschip. Datering is daardoor voor sommige stukken enigszins mogelijk, de steriele gaaskompres-
sen zijn gekocht in Basel. Productienummers en “te gebruiken tot “ bestond nog niet. Dan Red Cross 
Bandage terug te voeren tot de jaren 50. Een dasschuif in de vorm van een esculaap. Hydrophile werd 
tot voor 1948 geschreven met ph. Het hydrophile verbandgaas komt van Drogisterij G. van Berghem 
W. Buytenwechtstraat 150 te Rotterdam. Deze drogisterij was ook de leverancier van een verbandkist. 
Aan de binnenkant van de deksel wordt vermeld; “verbandtrommel voor de Rijnvaart”. Bij de inhoud zat 
Ideaal antiseptisch hechtpleister. Aangeprezen als stofvrij en praktisch. De pleistertjes 10 mm x 12 mm. 
De pleistertjes zitten in een mapje met aan de buitenkant de kalender van 1928. Verder in de trommel 

piepkleine Jodium staafjes ofwel Jodstäbchen uit Duitsland. 
Later werden instructieboekjes gevonden geënt op arbeidson-
gevallen. Drogisterij Van Berghem is nu een buurtsuper. 
Magazijn “Feijenoord” van dhr. J. Mulder verkocht hydrophile 
zwachtels in de Van der Takstraat 8 te Rotterdam. Nu kan 
men er vergaderen en gebruiken als postadres. 

Volgens de overlevering zou mijn opa veel gehad hebben aan 
zijn koffer en trommel na het bombardement in mei 1940 te 
Rotterdam. Zelf heb ik hem er nooit over horen praten. Dat zijn 
koffer en blik bewaard zijn gebleven geeft wel aan hoe belangrijk 

het voor hem was. 
Susan de Putter
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Vervolg speelinitiatief Pump Track Baan
Het verhaal Pumptrackbaan gaat gestaag verder. Iets te langzaam naar ons zin, veeeeeeel te langzaam 
naar de kinderen hun zin. Wat zij willen, is liever gister dan vandaag een pumptrackbaan waarop ze heerlijk 
kunnen buiten spelen, stunts kun-
nen doen en nieuwe vriendjes 
leren kennen.
Even een korte uiteenzetting 
van onze actiepunten:
Begin oktober hebben we weer 
een gesprek met de Gemeente 
Sluis. Hier hebben we zin in, 
omdat we telkens het gevoel 
hebben een stapje dichterbij ons 
doel te komen. Ondertussen 
werken we aan een ANBI-status, 
en doen we een beroep op u! 
We hebben namelijk geld nodig, 
veel geld! Dus als u nu denkt, 
ik kan wel iets missen voor de 
jeugd, ga dan aub naar onze 
website https://www.stichting-
pumptrackwzvl.nl waarop u alle 
gegevens kunt vinden voor een 
(grote of kleine) bijdrage! 
Indien u niet beschikt over 
internet en ons toch een warm hart toedraagt, zetten we hieronder ons rekeningnummer waarop u geheel 
naar eigen mogelijkheden uw bijdrage kunt leveren: 
NL66 RBRB 88 36 28 74 68 t.n.v. Stichting Pumptrack West Zeeuws-Vlaanderen.
Ook uw bedrijf kan sponsoren! Op de website onder het kopje “Sponsoren en sponsoring” zijn de diverse 
sponsorpakketten terug te vinden. We zijn iedereen heel dankbaar die een duit in ons zakje wil doen!
We zijn te volgen via onze website, Facebook, Instagram, dorpskrantje, persoonlijk in gesprek met elkaar 
gaan of mail.
Sportieve groet, vooral ook namens alle kinderen: 

Ilona, Evelien, Daniël, Carola, Josseline, Brenda en Inge
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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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Enkele weetjes over 
Merinowol!

Merino wol komt van het 
‘Merino schaap’: één van de 
oudste en sterkste schapen-
rassen ter wereld. Merino wol 
is zelfreinigend en bevat 
lanoline, dit is een soort 
waslaag die ervoor zorgt dat 
er geen geurtjes in de stof 
trekken. Het is eenvoudig 
te onderhouden. De fijne 
structuur van de stof stoot 
bacteriën af, hierdoor hoef jij 
jouw kledingstuk van Merino 
wol niet vaak te wassen. 
Merino wol is zeer slijtvast 
doordat het een natuurlijk 

product is. Merino wol heeft lange haren en kan lang gesponnen worden, 
waardoor het zacht is en niet snel jeukt.

Nellinie heeft zich gespecialiseerd in het werken 
van het prachtige ambacht met deze 
heerlijke wolsoort met de bijzondere 
eigenschappen hierboven vermeld.
Bij haar kan je terecht om een geweldige 
workshop te volgen in het maken van een 
exclusieve sjaal of baret, zelfs een mooie 
jurk of jas is mogelijk. Bij belangstelling is dit 
alles met haar bespreekbaar in haar atelier 
op afspraak.
www.nellinie.nl   0117391700 / 0610998883

Merinowol

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
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Zuidzandseweg 23 • 4506 HC Cadzand
Tel. (0117) 392106 • Fax (0117) 391991
E-mail: info@voermangroen.nl • www.voermangroen.nl
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Orka afgedwaald in Cadzand Bad
Op zaterdag 16 oktober is Cadzand Bad wereld nieuws geworden doordat er een Orka in ondiep water 
voor de kust gestrand is. De Orka is 2 keer in Cadzand aangespoeld. Het vermoeden bestaat, dat het 
dier door ziekte afgedwaald is van haar normale omgeving. Orka’s komen normaal gesproken hier niet 
voor, je ziet ze wel bijvoorbeeld aan de Spaanse kust. Het stranden in Cadzand Bad is het dier echter 
fataal geworden. Ingrid en ik wandelen in de namiddag zoals gewoonlijk ons rondje Cadzand Bad over 
de duinweg en zien dan in de verte veel mensen bij elkaar staan op het strand, niet wetende wat daar 
aan de hand is. Dichterbij constateren we meteen dat het niet pluis is. Mannen van de KNRM zijn dan 
druk in de weer om de Orka terug naar zee te begeleiden, maar helaas komt de Orka een paar uur 
later weer terug en dan zit volgens Christiaan Bertou van de KNRM het tij tegen, ofwel het hoogste 
niveau van de zee is gepasseerd. De vrijwilligers van de KNRM hebben na de eerste keer zich uit 
gesloofd om het 2000 kilo wegende dier vlot te trekken, maar bij de tweede keer als het hoogste water 
bereikt is wordt het er niet beter op. De veearts is dan al gealarmeerd en de Orka sterft na een hevige 
doodstrijd in de avond. Dat dit niet goed zou komen in de namiddag doet ons besluiten om niet onnodig 
te blijven hangen en we wandelen richting Noordland net als wij onderweg zowat overrompeld worden 
door de mannen van de VRT, die bewapend met camera een plekje zoeken voor de eerste prime time 
shot van het avond nieuws.

Een Orka is volledig aangepast aan een leven onder water en ondervindt dan ook door de 
zwaartekracht tijdens een stranding enorme hinder met grote impact voor  bloedsomloop, ademhaling 
en de algehele overlevingskansen. Op zondagochtend wordt de Orka overgebracht naar de faculteit 
Diergeneeskunde in Utrecht. Onderzoek wijst uit dat de Orka ongeveer 2000 kilo weegt en vooraf last 
gehad moet hebben van een ernstige tandvleesontsteking en ontstekingen in de organen. Verder zijn 
er een dag later ook ontstekingen in hartklep, hersenvlies en geslachtsorgaan vastgesteld. Los van 
een plastic vel in de maag heeft de Orka kennelijk al een tijd niets van eten binnen kunnen krijgen. Men 
vermoedt, dat deze Orka ongeveer 20 jaar oud is. Volgens de onderzoekers van de Universiteit Utrecht 
en Wageningen Marine Research hebben de tanden van de Orka los gezeten en zijn ze al eigenlijk al 
aan het rotten. “De Orka moet dus met eten veel pijn hebben gehad”, aldus bioloog Lonneke IJsseldijk. 

Jos Smeets (foto ‘DeTelegraaf’)
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Heel Cadzand Bakt 15-10-2022
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Heel Cadzand Bakt 15-10-2022

Jury Heel Cadzand Bakt: Conny Nortier & Robbert Dellaert

beste taart gebakken door Suzan de Putter hoogste bieder van de taart veiling
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