
Weekje Zeeuws Vlaanderen 

Wij, Johan en Carla hadden het plan op gevat om een weekje naar Zeeuws 

Vlaanderen te gaan. Beiden hadden we de laatste week van april vrij, dus 

dan moest het gebeuren. 

We waren al eens eerder in de 

buurt van Cadzand geweest en 

waren daar op een dorpje gestuit 

met de naam: Retranchement. 

Al snel waren we het eens, daar 

wilde we meer van weten, dus daar in de buurt moest het gaan gebeuren. 

We wilde graag een kampeerplek met eigen sanitair en kwamen uit bij 

camping Den Molinshoeve. 

We kregen aldaar een plaats toegewezen van ruim 200m2. Wel moesten we 

van de eigenaresse op één lijn gaan staan met de andere caravans, dit 

volgens haar, in verband met de privacy. 

Aangekomen op onze plek, stonden er inmiddels 3 caravans, maar niet op 

een rij. 

Onze buurman had zijn caravan een 4 meter naar voren verplaatst. In 

verband met de privacy, vertelde hij. Door de harde wind, wilde hij aan de 

korte kant van zijn caravan zitten, echter hadden de buren de wasmolen op 

hun dissel staan, met ondergoed eraan. 

Onze buurman, wilde niet met zijn neus in de onderbroeken zitten en had 

zijn caravan dus verplaatst naar voren. 

Wij, altijd wel in voor een geintje, besloten met de buurman mee te gaan en 

zette onze caravan in lijn met die van hem. 

Jammer genoeg was de campingeigenaresse het er niet mee eens en 

moesten we de volgende dag alsnog de boel verplaatsen. 

 



We hebben heerlijk zonnig weer 

gehad, alleen met erg veel wind. 

Gelukkig bleken we in het bezit te zijn 

van 2 windschermen (wisten we niet 

meer), die boden uitkomst. Vooral 

Johan heeft veel gewandeld, het 

strand van het natuurgebied ‘Het 

Zwin’ was op ca 900 meter van de 

camping en het strand van Cadzand 

ongeveer 2 km. 

Samen hebben we ‘de wallenroute’ 

gelopen door Retranchement.  

Je staat daar letterlijk met 1 been in 

België. 

Een bezoekje aan Brugge, Sluis, 

Cadzand en Breskens mochten ook niet ontbreken. 

Zeker voor herhaling vatbaar, maar dan met een beetje minder wind en ’s 

nachts wat warmer!! 

Fijne vakantie groetjes van Johan en Carla Nederhof 
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