
Cadzand
De zomer van 1967



Wilko zoekt 

zijn vader



Wilko’s moeder is 19 jaar oud en kampeert met 

vriendinnen in Zeeuws Vlaanderen.

1967

Zij verblijven in Cadzand 

op Camping Welgelegen.



Zij ontmoet hier een jongen uit Brabant.

Hij kampeerde  ook met vrienden

op Camping Welgelegen 

in Cadzand



Deze “jongen” uit Brabant is nu 62-68 jaar oud. 



Als na de vakantie blijkt dat Wilko’s moeder zwanger is, 

besluit zij haar baby af te staan ter adoptie.

Wilko wordt geadopteerd door de familie Vermuë in Borssele.





Deze naam kreeg Wilko van zijn 

biologische moeder.

Dat kan met zijn vader te maken hebben.



Camping Welgelegen ontstond al in 1937 op een weiland 

achter de duinen, doordat een stel jongelui vroeg 

of ze daar een tent mochten neerzetten.



In de jaren ´60 was Camping Welgelegen een grote 

en succesvolle familiecamping geworden. 

Er kwamen vooral veel vakantiegangers uit Brabant.



Kinderen uit deze families 

kunnen Wilko’s vader 

ontmoet of gekend hebben:

Op Camping Welgelegen kwamen families uit 

Tilburg, Breda, Roosendaal en omgeving, 

maar ook uit Den Bosch.

Zandee 

Van Oirschot

Van der Kerkhove 

De Beer

Priem 

Bieze

Kent u meer families die op deze camping kwamen?



Wilko heeft zijn moeder één keer ontmoet.

Zij staat niet open voor verder contact.Zij staat niet open voor verder contact.



Zij heeft hem verboden  contact te zoeken met zijn 

halfzus en halfbroer, die niet weten van zijn bestaan.halfzus en halfbroer, die niet weten van zijn bestaan.



Wilko kent niemand van zijn eigen familie.

Niet van moederskant en niet van vaderskant.Niet van moederskant en niet van vaderskant.



De enigen in zijn leven 

met wie hij verwant is,

zijn z’n eigen kinderen.

Vaak hoort hij, dat zijn kinderen op hem lijken.



Wilko vraagt zich af of hij ook op zijn vader lijkt.

Hij hoopt dat iemand familietrekken herkent 

in de volgende foto’s: 



Wilko

4 jaar oud



Wilko 

10 jaar oud



Wilko 

16 jaar oud



Wilko 

20 jaar oud



Wilko 

41 jaar oud



Kwam u in de jaren ’60 op Camping Welgelegen?

Kampeerde u in Cadzand met familie of vrienden?

Kunt u Wilko helpen?



Bel voor tips of inlichtingen

035-6950775

of mail naar

info@iemandzoeken.nl



Wilt u Wilko zelf zijn verhaal horen vertellen?

Kijk naar het filmpje op www.elsleijs.nl


