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ü  voor uw woorden : ü  voor uw getallen : ü  voor bijles : 
Ik werk met al uw Rekenen, 

boekjes, folders, e.d.  getallen en reken- economische vakken en 
( mogelijk inclusief opdrachten. wiskunde 
drukwerk ) (Individuele aandacht)

Teksten, feestgidsen, 

voor woord & getal

v.o.f. van de Veire - Huigh      Kvk-nr.:  54280796      

Ronald van de Veire                                     
 

4501 GT  OOSTBURG
Uranus 15

0117 - 720017
06 - 23629480
tekst10@zeelandnet.nl
www.tekst10.nl

Tel:       
GSM:   
E-mail: 
Internet:

aOpmaak v n uw advertentie?Informeer naar gunstig tarief



Jan van de Linde

2016

AV de Wielingen staat deze winter weer voor de gebruikelijke mooie 
organisaties. De Elderschanscross, de natuurlopen, de 
Jules Unlimited en de halve marathon. Allemaal 
gedragen door een sterke club vrijwilligers. 
Allemaal wedstrijden met hun eigen charme, waarbij 
de Sylvestercross in het Bos van Erasmus misschien 
wel de gezelligste is.
Dit stukje gaat vooral over de halve marathon, omdat 
het de 25ste keer is dat de wedstrijd gehouden wordt. 
Altijd op de eerste zondag van februari en met 
nagenoeg hetzelfde parcours. En het parcours is de 
grote aantrekkingskracht van onze halve marathon. 
Als je uitgaat van de start in Cadzand Bad is het vrij 
logisch dat dit traject gevolgd wordt. 
In de herfst van 1991 zijn diverse stukken 
uitgeprobeerd en opgemeten. Met de fietscomputer, 
wat best lastig was door het rulle zand en de 
paalhoofden. Eerst een brede aanloop, in de hoop dat er nog eens 
honderden deelnemers aan de start zouden verschijnen, en 
vervolgens een lus langs het Zwingebied. Hierna een passage van 
start/finish, om zo vlug mogelijk het strand op te gaan. Voor de Zwarte 
Polder van het strand af, omdat je nu eenmaal bij hoog water niet 

Jubileumeditie 
van de Midwinter HM 

van Cadzand-Bad

de ‘oorsprong’ van de HM
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Foto: F. Babijn
Foto’s: E. v.d. Veire



Loop vrijblijvend eens bij ons binnen en laat u verrassen!

Boulevard de Wielingen 7a, Cadzand-Bad. Tel. 0117 850404

Speciale Kado tip 
Eikado, het verrassingsei 

voor volwassenen leuk om te geven, 
nog leuker om te krijgen

Beachwear&Casual 
Manouxx

WOW - Brunotti
Ibiza - Bohemian  

Brunotti - City of Sails 
Converse

Turquoise by Daan
Sensi Wear - Envi

Lady Lol 
Z Life

Zeeuwse Zoen
Mosselscrub

Zeewiercrème

HET adres voor :    

- Sportmassage
- Taping
- Blessure preventie
- Medical taping

Isabellaweg 1
4515 SG  IJZENDIJKE

0117 – 30 18 42
@-mail: waesmvan@zeelandnet.nl

lid NGS - Nederlands Genootschap voor Sportmassage

lid nationaal massageteam

Marc van Waes SportmassageMarc van Waes Sportmassage

Ook uw adres voor nek- en rugklachten
t.g.v. werk en/of stress



verder kunt over het strand. De Zwarte Polder 
rond en weer het strand opzoeken, tot je een 
keerpunt hebt, waardoor je op de juiste afstand 
uitkomt. Vervolgens langs boven terug om zoveel 
mogelijk hetzelfde pad te vermijden. Uiteindelijk 
draai je bij het haventje terug naar de finish, naar 
Fred. Door een vijftal personen is een proefloop 
gedaan, waarna een groter aantal van de 
loopgroep van AV de Wielingen eind december 
1991 het parcours verkende. Als je als onbekende 
de nodige parcourskennis op wil doen, dan moet 
je bij de jaarlijkse verkenning in december 
meelopen met de loopgroep. Allerlei snelheden 
zijn aanwezig. Ongetwijfeld zijn er leden van de 
loopgroep die al 40 keer het parcours gelopen 
hebben, maar er is maar 1 deelnemer die straks, 
hopelijk, 25 keer aan de wedstrijd heeft 
deelgenomen en natuurlijk ook altijd de finish 
bereikt heeft, Frank Verschorre. 
Mooie prestatie, Frank.
Voor de eerste editie was gehoopt op minstens 
50 deelnemers. Het waren er 82. Een gestage 
groei was er de volgende jaren en nadat het een 
Zeeuws kampioenschap werd in 1998, kwamen er 
meer lopers van de overkant. Ondanks windkracht 
8 en 9 in de daaropvolgende jaren werden er nu 
boven de 200 finishers genoteerd. Enkele jaren 
later boven de 300 en in 2010 meer dan 400. 
Wel een beetje veel om alles te overzien en tijd 
om de fakkel over te dragen. Gelukkig waren 
2 jonge honden, Theo en Wim, bereid om de 
organisatie op zich te nemen. 
Met frisse ideeën en de wil om door te groeien.
In 2015 meer dan 700 lopers gefinisht. Het gaat 
goed met de halve marathon. Ondersteund door 
de vele vrijwilligers van AV de Wielingen staat 
de organisatie als een huis. Iedereen heel veel 
plezier toegewenst bij al deze lopen.
Met sportieve groet,
Jan van de Linde        

Winterprogramma AV de Wielingen.
Opgericht op 7 mei 1984.
( Aangesloten bij de KNAU )

Samenstelling en opmaak:
Ronald van de Veire

Drukwerk:
Drukkerij Durenkamp Aardenburg

SPOC: (Sponsorcommissie)
Theo Rabout
Wim Huigh
George Schanck

Contact via:
spoc@avdewielingen.nl

Homepage: www.avdewielingen.nl

    Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of 
enige wijze, hetzij elektronische, mechanische, door fotokopieën, 
opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het auteursteam.

ColofonColofon

Foto: G. de Hullu



Ook voor alle fitness-artikelen o.a. Kettler en Tunturi

Flikweert
Fruithuisje 

Marktstraat 6-8
4527 CL Aardenburg

0117 - 491504 
Einde verkoop ongeveer half mei

Nieuwe oogst ongeveer half augustus

Openingsuren: 
Maandag, Dinsdag en Donderdag: 

13.00-18.00
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag: 

09.00-12.00 / 13.00 -18.00

www.fruithuisje.nl

van Overloop BV
Gewasbeschermingsmiddelen

Uw adres voor :

- gewasbeschermingsmiddelen
- hand- en rugspuiten
- arbo-shop
- ladders en trappen

deskundige voorlichting
alles uit voorraad leverbaar

Beekmanstraat 2 4527 GA AARDENBURG
Tel: 0117-491433  Fax: 0117-492573

www.profilecornelis.nl

verkoop 
en 

verhuur 
van 

onroerend goed

Boulevard de Wielingen 58
4506 JL Cadzand-Bad

tel. 0117-39 15 49  fax 0117-39 23 24
internet: http://www.cadzand.com



De afzetlinten voor de Elderschanscross worden gratis beschikbaar gesteld door:

De Elderschans cross Die denken die gaat snel

Hallo lopers en loperinnen Eenmaal door de bocht gelopen

Het cross seizoen gaat weer beginnen Moet je die snelle passage bekopen

De zomer is voorbij Dan langs het Elderschans hotel

Dan worden crossers weer blij Maar dat zie je vanzelf wel

Ze gaan weer helemaal los Bij zon of bij regen

Rennen door duin en bos Kom je een dinosaurus tegen

Soms is er niks aan de hand Daarna weer vlug

Dan loop je door het zand Naar de finish terug

Ook loop je wel door de slik Komt dat allen zien

Dat geeft sommigen een kik Bij de Elderschans cross 

De crossers kunnen zich weer laten gaan misschien

De Elderschans cross komt er aan Nog een goed idee

Door de Berenkuil Doe zelf ook lekker mee.

Daarin word je niet vuil Groetjes

Dan kom je weer langs de start

Daar gaat het weer lekker hard Boswachter Piet

Langs de supporters dat wel

CLEANINGBEDRIJF
VAN LAECKE - DE MUYNCK
Valkstraat 27, 9960 ASSENEDE

www.vldm.be

Elderschanscross 2015Elderschanscross 2015

Piet Westerweele

Piet’s Winteradvies

28 November
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U hebt voor uw auto een APK 2 keuring nodig...
of nieuwe banden...
of een nieuwe accu...
of u hebt een reparatie nodig en u bent prijsbewust...
hecht veel waarde aan een goede service...
dan is er één adres

GARAGE JAN VAN IWAARDEN

Oude Kerkstraat 11
4527 CT  AARDENBURG Tel. (0117) 491917

KAPSALON
INGE

Boulevard de Wielingen 22

4506 JJ Cadzand-Bad

T 0117 396395

E contact@immoscaldis.nl



Op een mooie zondagmiddag in september zit ik achter in de tuin in zomerse 
kledij te schrijven. De omstandigheden bij de komende Natuurlopen zullen 
over enkele maanden heel anders zijn. Zeker anders dan nu maar in elk geval 
uitdagend! Net als het parcours dat bij velen na jaren wel bekend is maar 
nog altijd genoeg uitdaging biedt. Soms wordt er wel eens wat aangepast 
met een zogenaamd'' toetje'' (uitspraak van Jan van de Linde !). Maar ook 
niet te gek want het moet natuurlijk voor iedereen toegankelijk en leuk zijn. 
Leuk is het in elk geval om de strijd aan te gaan tegen de natuurlijke 
elementen, zoals wind, zand, heuvels ,zandduinen en water…..
Water ? Ja water want tijdens de 4e natuurloop bij strandpaviljoen De 
Zeemeeuw werd ons parcours de laatste keer op het strand bijna overspoeld 
door de vloed !Best spannend ! Verder kun je de strijd aan gaan tegen jezelf 
of de mededeelnemers natuurlijk. De hellingen zijn soms stijl, op het strand 
moet je soms tegen de wind in beuken maar er komt altijd weer een stuk 
waar je kan herstellen voor de volgende uitdaging.  Ik vind de winterlopen 

altijd een goede motivatie om meer te gaan 
trainen. Sommigen zien deze lopen ook als een 
training. 
De DPO HM Cadzand komt er immers ook aan.
Wat er verder leuk aan is ? 

Britt 11 jaar  Poldine  Sem 13 jaar

Iedereen uit ons 
gezin doet mee

De                                       Natuurlopen 
komen er weer aan

Hallo loopvrienden,

Toni LuteijnToni Luteijn
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Therapeuten :
Rink de Houck
Jeannine Jansen

Ledelplein 2
4501 BM 

 OOSTBURG
0117 - 454000

  - fysiotherapie 
    - sporttherapie
       - manuele lymfedrainage
          - bekkenbodemreëducatie
            - osteopathie
              - medische fitness

verzekeringen

               hypotheken

                              pensioenadvies

                                           financieringen

Voorstraat 16,               4503 BJ Groede
Leeuwenlaan 38,          4532 AG Terneuzen
Fax. 0165-303153          Tel.: 0165-309100

Univé "Het Zuiden" U.A.
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Ik had al gezegd voor iedereen toegankelijk. 
Ook voor de jeugd t/m 12 jaar zijn er 2 
afstanden, namelijk de 750 en de 1500 
meter. Daarboven bieden we 3 afstanden 
aan voor boven de 12 , namelijk 2,5km, 5km 
en 10km. De rondjes zijn meestal 2,5 km dus 
ook erg leuk voor het publiek. Voor elk wat 
wils dus. Bij ons doet iedereen uit het gezin 
mee.
Ik vind het verder ook heel leuk om te 
helpen bij de organisatie. Zondag morgen 
om 07.00 uur gaat de wekker. Ik kijk dan 
eerst naar de weervoorspelling en bepaal 
welke kleren ik aantrek of meeneem. (Niet 
altijd de juiste keuze) Om 08.00 uur ben ik bij 
Jacky van Cuijck, we gooien de auto vol met 
stokken en roodwit lint en dan gaan we op 
pad, al dan niet met caravan. Daarna zetten 
we het parcours uit. Jacky van Cuijck is de 
coördinator en ik help mee op de dag zelf bij 
3 van de 4 Natuurlopen. Niek Rijnberg en 
Eric Cappon zorgen voor de Sylvestercross op 
oudjaar. Afhankelijk van de het aantal 

groot. Kortom de natuurlopen zijn er ook vrijwilligers kan 1 van ons ook nog meedoen. 
hier weer voor en door lopers! Op 15 Vrijwilligers, die zijn er heel wat op zo'n dag. 
november is de eerste natuurloop bij Mensen die gereedzetten/opruimen, 
Strandpaviljoen de Zeemeeuw. De start is mensen die de deelnemers inschrijven, 
om half elf. Als je met alle 4 de natuurlopen mensen die commentaar geven, 
meedoet heb je de meeste kans om het tijdwaarneming en geluid verzorgen. 
klassement te winnen !Niet te vergeten de verkeersregelaars, de 
VAC Engineering is de hoofdsponsor. man die 1 dag van te voren de accu van de 
Strandpaviljoen de Zeemeeuw en Restaurant tijdregistratie oplaad en de Sponsoren. 
Il Gabbiano sponsoren de bekers. Ik zie heel vaak dezelfde mensen die 
Sponsoren, bedankt ook voor jullie bijdrage!iedere keer weer komen helpen, 
Ik hoop jullie allemaal te begroeten bij de daar zijn wij heel dankbaar voor. 
VAC Natuurlopen,Erg leuk is dat de sfeer altijd 

goed is en de saamhorigheid Sportieve groet van Toni  Luteijn

PS, lijkt het je leuk om ook mee te helpen?  
Dat kan , meld je aan via de website.

Er zijn 4 natuurlopen. 

Aan de hand van een puntentelling 
wordt een klassement opgemaakt.

 Na de laatste natuurloop worden de 
winnaars bekend gemaakt. 

Alle winnaars krijgen een beker.De verhalen achteraf
met Poldine en Jacky van Cuyck

aankomst van
zijn eerste in 2014D
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o.a. Clayre & Eef  
       Riverdale

Raadhuisplein 2
Oostburg

- webshop
- kado-artikelen

- woonaccessoires
- verlichting
- meubelen
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Haaientandsponsoren

Hoofdsponsor

Paalhoofd
sponsoren

TAXI DE ZWART

0117-381805



Voorinschrijving voor de HM
via onze site www.avdewielingen.nl 

of 
via www.inschrijvenzeeland.nl

Gemakkelijk voor uzelf 
en voor de organisatie !!

Inschrijving start op 11-11-2015.

 ½-Marathon
e

25 editie

Midwinter 

steZondag 7 februari 2016 de 25  editie van de HM van Cadzand-Bad.
Op de volgende bladzijden onderstaande informatie 
én uiteraard ontmoet u tussendoor onze sponsoren. 

Voorinschrijving

* Voorinschrijving
* Marijn de Grip’s IMPRESSIE van de HM
* Alle praktische Informatie over de DPO HM 2016
* Overzichten van alle sponsoren
* Plattegrond parcours
* Informatie over de Kezandse Kilometer (KEKI)
* Verbetering Parcoursrecord
* De ERE-GALERIJ 1992/2015

Foto: R. de Smet



TEL. : 0115-613438
WWW.DEPOOTEROLIE.NL

Hoofdsponsor HM Cadzand-Bad 2016



Montezza Vliegerspeciaalzaak van Marijn en Renee.
Zo Vertrouwd; al bijna een traditie aan de boulevard.
Al jaren ondersteunende sponsor van ons winterprogramma.
Daarnaast worden de hardloopdames door Marijn
financieel verleid tot het sneller lopen dan de snelste ooit. 
Daarvoor ligt al enkele jaren € 200 in de kluis te wachten.
Marijn, trots bezitter van een ‘eeuwenoude’ en oerdegelijke 
Gazellefiets (zijn stalen ros met koperen fietsbel en 
lederen geveerd zadel), gaf zijn intieme Cadzandse
indrukken prijs.
In een poëtische stijl zet hij een ‘indrukwekkend’ 
spoor voor atleten, vrijwilligers en zij die toezien.
Een ode aan elkaar.

Impressie

Foto’s: Tekst10





Denkend aan de midwinter halve
marathon zie ík een 'trage' stoet van atleten
de startstreep passeren.
Eenentwintig kilometers en zevenen negentig 
meters.
Tijdens het voorbijgaan zoek ik naar 
bekenden en herken ik mannen als Daalman, 
Harmes, Huigh, Hough, van de Linde, Luteijn, 
Koole, Pleijte, Scherbeijn, Scherbeijn, van 
Sparrentak, Verschorre, Vermeulen en 
Frédérique Versluijs
met haar blonde paardenstaart.
Ja, een loop zonder Marokkanen, Kenianen 
en hazen
maar met vele Belgen, kanshebbers voor een 
ereplaats.
Op weg, onderweg, weg richting Het Zwin.

De surveillant in oranje hes geeft mij vrije 
doorgang waarna ik mijn Gazelle parkeer ik 
bij L'Ambiance.
Grijs en bewolkt, geen zon noch maan, 
waterkoud.
Zoals gebruikelijk een kop koffie besteld in 
het restaurant voor spreekstalmeester en 
speaker Fred Rabout.
'ls dat de vader van Theo'?

De doorkomst na vijf kilometer.
Marathonlopers en 5 kilometer-finishers 
worden 

Na het plastic bekertje thee gaat het van
klinkers, betonpad, asfalt, duinpad
naar het strand door het mulle zand.
Het strand een biljartlaken?

Crosscountrylopen naar De Zwarte Polder en
dan naar Matour, het keerpunt
voor de atleten en vervolgens over de duinen 
retour.
En op de terugweg wind, wind, altijd wind.
Ziet de marathonloper het containerschip 
MSC
dat de Zeeuwsvlaamse kust passeert,
denkt hij aan opwaaiende zomerjurken
en ranke vrouwenkuiten.
En wat denkt zij?
Of domineert de tijd tijdens het hardlopen,
het regelmatig kijken op het polshorloge.

En toch is er een haas, wie anders dan
Marco van der Meulen, de gangmaker
die voor de eersten uitrijdt en stoempt

gescheiden. Rechts, links, links, op z'n koersfiets à la Tom Boonen.
rechts terwijl
de eindtijd wordt geklokt en de tijd verder 
loopt.

door : Marijn de Grip

.................





Op de duintop bij De Píraat zie ik
vermoeide atleten voorbijkomen
alleen of in groepjes,
terwijl de 'hardlopers' nummer, rugnummer, 
nummer na de eindstreep al uutlopen.

Het is geen peloton van naamlozen dat na de halve 
marathon binnen druppelt aan de boulevard,
-af en toe wordt er zelfs nog een sprintje uitgeperst-,
Fred kent ze allemaal bij naam en noemt ze winnaars.

Als laatste van dit jaarlijkse evenement
finisht de bezemwagen, de gele camion van de 
Reddingsmaatschappij
met Willy aan het stuur.
Met de wind in de rug fiets ik naar huis.

Marijn de Gríp, oktober 2015

Met de wind in de rug 
fiets ik naar huislm
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categorieën dames/heren (senioren, 35+, 45+, 55+ en 65+).

Open Zeeuws Kampioenschap

25e DPO MIDWINTER HALVE MARATHON

DEELNAME VOOR IEDEREEN !!

Zondag 7 februari 2016 * Aanvang 11.30 uur * Cadzand-Bad

Georganiseerd door AV de Wielingen
Halve marathon: Aanvang voor zowel wedstrijd- als prestatielopers is 11.30 uur

aan Boulevard de Wielingen te Cadzand-Bad.
Het parcours loopt gedeeltelijk over strand en duinen.
Er is een limiet van 2½ uur. De finish sluit dus om 14.00 uur.
Categorieën : Dames senioren en Dames masters (diverse cat.)

Mannen senioren en Mannen masters (diverse cat.)
Aan de 25e Midwinter H.M. is het Open Zeeuws Kampioenschap verbonden.

5 km.: Aanvang prestatieloop om 11.30 uur. Start en finish aan Boulevard de Wielingen.

Prijzen HM: Wisselbeker voor de eerste dame en heer.
Geldprijzen voor de eerste 10 dames, heren overall en winnaars 

Ereprijzen per leeftijdscategorie voor Open Zeeuws Kampioenschap.
Voor verbetering van het parcoursrecord speciale bonussen van € 200,=
( heren/ Sepp Vermeulen- 1:08:01 ) en € 200,= (dames/ Siska Maton- 1:21:51 ).
Alle deelnemers krijgen een herinnering.

Prijzen 5 km: Trofeeën voor de eerste drie dames en heren.

Inschrijving HM: Voor-inschrijving vanaf 11 november tot zondag 31 januari 24.00 uur  
via onze website of via  www.inschrijvenzeeland.nl.
Na-inschrijven is op de wedstrijddag mogelijk vanaf 9.30 u tot uiterlijk 10.45 u
in de sporthal van Cadzand-Bad.
Inschrijfgeld HM: € 10,= (na-inschrijven € 15,= ) en 5 km. €5,= (na-inschrijven €6,= ).
Betaling bij voorinschrijving: Enkel door eenmalige incassomachtiging.
Als u heeft ingeschreven en uw inschrijfgeld is voldaan dan houdt dat automatisch
in dat u aan het evenement meedoet voor eigen risico.

DE INSCHRIJVING IS STRIKT PERSOONLIJK EN NIET OVERDRAAGBAAR.

Jeugdloop: Aanvang jeugdloop om ± 12.00 uur, na doorkomst van de halve marathon.
Kezandse Kilometer - Afstand: 1000 m.
Start en finish aan Boulevard de Wielingen. Na-inschrijving tot 11.30 uur in
de sporthal. Voorinschrijven tot zondag 31 januari 24.00 u.
Inschrijfgeld € 2,=.

Kleed/Douche: Kleed- en douchegelegenheid is in de sporthal: Noorddijk 3, 4506 JE Cadzand-Bad.
De afstand naar de start is ca. 200 meter.

Bevoorrading: Na 5, 10, 15 km. en aan de finish zijn er posten met thee, water en sportdrank.

Inlichtingen: Nadere inlichtingen via www.avdewielingen.nl

of : Wim Huigh  / Theo Rabout : hmcadzand@zeelandnet.nl
                    0031-6-21513199 / 0031-117-450204?hmcadzand

Busvervoer: Er is busvervoer voorzien tussen veerhaven Breskens en Cadzand-Bad. 
Zie praktische info op de site.

Doe mee met Keki







 

     Starttijd: 10:30 uur, jeugd om 10:15 uur
     Afstanden: 2,5 - 4,3 en 9,7 km
     Jeugdafstanden: 750 m (t/m 8 jr.) en 1500 m (9 t/m 12 jr.)
     Inschrijving: Strandpaviljoen "De Zeemeeuw” Cadzand-Bad

parking: Gerrit van Hoekestraat 2, Retranchement

     Info: www.avdewielingen.nl
    
  

     Starttijd: 10:30 uur
     Afstanden: 5 - 10 en 19 km  (deelname is gratis)
     Inschrijving: Beachhouse 25, Walendijk 9, Groede/Breskens
     Info: J. van Mulken tel.: 0117-371500
     

     Starttijd: 14:30 uur, jeugd om 14:15 uur
     Afstanden: 2,2 - 5 en 10 km
     Jeugdafstanden: 750 m (t/m 8 jr.) en 1500 m (9 t/m 12 jr.)
     Inschrijving: bos van Erasmus tussen Nieuwvliet en 

Cadzand
     Info:
     

eZondag 15 nov. 1  VAC engineering NATUURLOOP

Zondag 13 dec. JULES UNLIMITED LOOP BRESKENS

eDonderdag 31 dec. SYLVESTERLOOP (2  VAC engineering LOOP)

www.avdewielingen.nl
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Graag uiterlijk 15 min. voor de start inschrijven.
Jeugd € 1,00 overige afstanden € 4,00 (leden € 3,00)

Jules Unlimited is gratis 
HM 5 km € 5,00 (na € 6,00), HM  € 10,00 (na € 15,00)



Voor actuele informatie

www.avdewielingen.nl

Zondag 7 feb. DPO HALVE MARATHON CADZAND

    

e
Zondag 21 feb. 3  VAC engineering NATUURLOOP

eZondag 6 maart 4  VAC engineering NATUURLOOP

 Start: 11:30 uur, jeugd om 12:00 uur 
     Afstanden: 5 en 21,1 km
     Jeugdafstand: Kezandse Kilometer (1000 m.)
     Inschrijving: Sportcentrum Cadzand-Bad (tot 11:00 uur!)
     Info: Theo Rabout, tel. 0117-450204

@: hmcadzand@zeelandnet.nl
    

     Start: 10:30 uur, jeugd om 10:15 uur
     Afstanden: 2,2 - 5 en 10 km
     Jeugdafstand: 750 m (t/m 8 jr.) en 1500 m (9 t/m 12 jr.)
     Inschrijving: Moio Beachclub duinovergang 9 Cadzand 

Vlamingenpolderweg 3a  
     Info:
    

     Start: 10:30 uur, jeugd om 10:15 uur
     Afstanden: 2,2 - 5 en 10 km
     Jeugdafstand: 750 m (t/m 8 jr.) en 1500 m (9 t/m 12 jr.)
     Inschrijving: Strandpaviljoen "De Zeemeeuw" 

Cadzand-Bad
     Info:

www.avdewielingen.nl

www.avdewielingen.nl

Dit boekje is samengesteld eind oktober.
Dit betekent uiteraard dat de juistheid van 
de gegevens, achterhaald kan worden
door de actualiteit.
Kijk daarom .......
 









Verbetering

Parcoursrecord
Door dhr. de Grip ( eigenaar van de zaak "Montezza" op 

Boulevard de Wielingen ) is € 200,= beschikbaar gesteld voor 
de dame die het parcoursrecord van Siska Maton uit Brugge 

verbetert. Siska liep in 1996 de halve marathon in 1:21.51.

Dhr. de Putter stelt € 200,= beschikbaar voor de heer die het 
parcoursrecord van Sepp Vermeulen uit Koewacht verbetert.

Sepp liep het record op de halve marathon in 1993 in 1:08.01.
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Sepp in de HM van 2011

De Kezandse Kilometer (KeKi) 
is toe aan de 3e editie. 
Vooraf is er een gezamenlijke 
warming-up in de sporthal.

Mis dit spektakel niet !
Van harte welkom aan de start. 
Rond 12.00 uur - na doorkomst van de 
Halve Marathon - is het parcours voor 
jullie strijd beschikbaar. 
En alle toeschouwers zijn ook jullie 
supporters.
Na afloop grootse huldiging 
in de sporthal.

Kezandse Kilometer

Doe mee met Keki

Foto’s: Anneke Jansens



Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur
Maandag gesloten
Van november t/m februari 
ook op zondag geopend van 13-17 uur

Brouwerijstraat 9
4501 CM Oostburg

tel +31 (0) 117 - 45 48 61
www.bruidshuisellen.nl



Of het nu gaat om trouwen, samenwonen, 
het (ver)kopen van een woning, een 
aandelenoverdracht of het opmaken van 
een testament, bij Verhaegen & 
Peijnenburg Netwerk Notarissen staan
wij voor u klaar op belangrijke momenten 
in uw leven.
Wij denken met u mee en adviseren in 
heldere taal. Maak gerust vrijblijvend 
een afspraak om uw vraag te bespreken.

Tevens Estate Planners en
Agrarische Specialisten

Markt 23, 4515 BB IJzendijke
T +31(0)117 30 15 58
info@notarisverhaegen.nl
www.notarisverhaegen.nl

.................................................................................

Uw notaris 
in

Zeeuws-Vlaanderen



1992: 1998:

1993: 1999:

1994: 2000:

1995: 2001:

1996: 2002:

1997:

Sepp Vermeulen 1:14.47 Steven Brooks 1:08.03
Addy Dieleman 1:31.55 Annette Heyman 1:30.23

Sepp Vermeulen 1:08.01 Sepp Vermeulen 1:13.16
Siska Maton 1:22.03 Terese van Lare 1:33.32

Johan van Leirsberghe 1:12.21 Ivan Degrieck 1:10.58
Addy Dieleman 1:26.58 Siska Maton 1:28.27

Patrick Merckx 1:14.41 Gino Deleu 1:11.29
Addy Dieleman 1:27.16 Ingrid IJsebaert 1:31.03

Ivan Degrieck 1:11.53 Bart de Bergé 1:12.04
Siska Maton 1:21.51 Linda Milo 1:22.46

Paul Darthet 1:09.50
Addy Dieleman 1:30.10

2003:
Bart de Bergé 1:12.53
Ingrid IJsebaert 1:30.36
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Foto’s: Etienne v.d Veire



2004: 2010:

2005: 2011:

2006: 2012:

2007: 2013:

2008:

2009:

Christophe Clyncke 1:13.29 Steven Vandecasteele 1:12.10
Manon Wenmekers 1:29.08 Marianne de Kok 1:28.42

Pieter Rynders 1:12.30 Nico Serroen 1:14:13
Frédérique Versluys 1:30.15 Anjolie Engels - Wisse 1:26:51

Pieter Rynders 1:11.19 Michel Schrier 1:16:42
Frédérique Versluys 1:28.26 Leonie Ton 1:35:55

Christophe Ketelaere 1:14.29 Erwin Harmes 1:12:27
Nadia Claus 1:29.02 Anjolie Engels - Wisse 1:22:29

Christophe Ketelaere 1:14.22 Tim Pleijte 1:11:45
Frédérique Versluys 1:30.44 Frédérique Versluys 1:25:14

Michel Schrier 1:16.17 eijte 1:13:01
Frédérique Versluys 1:32.41 Annemie Danneels   1:28:29

2014:

2015:
Tim Pl

2

Foto: Tekst10



Simon de Feyter b.v.

Laat ons het afval

 doet u de race

www.simondefeyterbv.nl

rloonwe k-, transport-,

 handelsbedrijf  en

 recyclingwerken.

VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

¥ afvoeren van groenafval, grond, puin, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, hout, ijzer enz.

¥ kraan- en laadschop verhuur

¥ plaatsen en ophalen van portaalcontainers

¥ plaatsen en ophalen van haakarmcontainers

¥ slopen en opruimen onroerend goed

¥ verhuren en transporteren containers 5 tot 40 m3

¥       verhuur kunststof rijplaten











CARWASH
 op het industrieterrein Deltahoek 9 in Breskens
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SP CIALITE NE ITE
Harde Broodjes

Ov nkoek ne e
B luss no e

Molen r db oo

Boulevard de Wielingen 4
4506 JH Cadzand-Bad
    0117-391704

Woensdag en Donderdag gesloten









Elan

CAFÉ - RESTAURANT
Boulevard de Wielingen 3
Cadzand-Bad
Tel: (0117) 39 13 62

STRANDPAVILJOEN
Zwinstrand - Retranchement
Tel: (0117) 39 19 75







Verhuur van luxe woningen en appartementen

Verkoop - Taxaties - Advies o.z.

Boulevard de Wielingen 34 - 4506 JJ Cadzand-Bad
Tel. 0117-39 14 33                  www.vanakker.com



Blv de Wielingen 74 / 

tel.:  0117 - 392298    

www.dehorizon.nl / @: info@dehorizon.nl 

4506 JL   Cadzand-Bad

Het gehele jaar geopend!
Duinlaan 1, 4506 JN Cadzand-Bad

Tel. 0117 - 391514

Voogdt Verhuur





Isgar Klaver
Prinsestraat 2A
4506 AH Cadzand
0117391075 (t)
0117391036 (f)
www.klaverbv.nl
info@klaverbv.nl

Klaver Administratie & Advies B.V.
biedt complete administratieve
dienstverlening voor
bedrijven en particulieren

* Fiscale Aangiftes
* Loonadministraties
* Advisering
* Jaarrapportages

BAKKERIJ FINESSE
Boulevard de Wielingen 56

4506 JL CADZAND-BAD

Tel. 0117/39 20 33

www.bakkerij-finesse.nl

Adverteerders 
bedankt voor jullie steun !

Leden van AVdeW
vergeet de adverteerders niet !



Noorddijk 3
4506 JE Cadzand
tel: 0117-391854 

Elke dag geopend vanaf 9:00 uur

De Sporthal van Cadzand - Meer dan sport!
 

www.desporthal.com

Binnen en buitensporten 
Klim en klautermiddagen voor de kids
Cultuur
Muziek 
Gezellige bar



Vliegerwinkel Montezza
Cadzand-Bad

Boulevard de Wielingen 8
0117-391818

montezza@zeelandnet.nl



Heeft u nieuwbouw- of 
verbouwplannen?

Wij helpen u graag met het verzorgen van 
uw tekeningen en berekeningen.

Wij verzorgen de complete benodigde stukken voor uw bouw 
inclusief eventuele vergunningsaanvraag, zoals o.a.:

l Advisering qua mogelijkheden bestemmingsplan;
l Bouwkundig en bouwfysisch advies;
l Constructief advies (sterkteberekeningen);
l Toetsing bouwbesluit 2012;
l Energieprestatie berekeningen;
l Funderingsadvies;
l Bouwbegeleiding.

Voor meer informatie: Ing. V.A.O. (Vincent) Calon
VAC Engineering bv | Buys Ballotstraat 8-202 | 4507 DA Schoondijke

T: +31 (0)117 40 18 12 | E: info@vacengineering.nl | I: www.vacengineering.nl
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Hoofdsponsor 
Natuurlopen 

2015 - 2016

Hoofdsponsor 
Natuurlopen 
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