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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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Kaai 2 - 4511 RC Breskens - +31(0)117 385380
info@dedukdalf.com - www.dedukdalf.com  Alle dagen open !

Voor dagelijks vers brood en broodjes
Koningsbrood – westvlaamsboerebrood 
groese bruine / tripel-pain de Campagne
Dagelijks ruim assortiment koffiekoeken

Vanaf 1 april t/m oktober elke zondag open !

!

BAKKERIJ LEURGANS 
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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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Voor een sfeervol hapje en drankje aan zee...
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www.marcinbeaufort.nl 0031 652302188

opslag van vissersbootjes en reparatie 
 
A. J. de Putter 
Erasmusweg 9
4506 AA Cadzand
T. 0117 - 391342
E. aputter@zeelandnet.nl

Strijdersdijk 9
4506 HR Cadzand
Tel. 0117-391497

www.dehoogtecadzand.nl
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Supermarkt Cadzand
Boulevard de Wielingen 38, 4506 JK Cadzand
Tel. (0117) 391440 E-mail: leenhouts@despar.info

7 dagen per week geopend 

voor alle dagelijkse boodschappen, zoals:
 • vers gebakken brood en broodjes
 • verse groente en fruit
 • vers vlees
 • dagverse zuivelproducten
 • overige kruidenierswaren

ook kunt je bij ons terecht voor:
 • pre-paid kaarten voor mobiele telefoons 
 • bezorg- en maaltijdservice Eet smakelijk!
 • slijterij Duinplein

elke week
nieuwe
aanbiedingen!

we hopen je snel in onze 
winkel te mogen begroeten!Supermarkt 

Cadzand

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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Boulevard de Wielingen 32 4506 JJ Cadzand-Bad
Tel.: 0117-39 14 33 www.vanakker.com

Mariastraat 28
Cadzand-dorp

Info of afspraak :
0117-391712
06-55345402
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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!

• 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
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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
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Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van 
de dorpsraad, stuur dan uw email adres naar 

info@dorpsraadcadzand.nl en u krijgt onze nieuwsbrief



info@zeeuwseevenementen.nl • T 06-23732494

 

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 
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Voerman Groen
al meer dan 25 jaar sterk in groen

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

hoveniers
groot groen
houtsnippers
bestratingen
beplantingen
grondwerken
verhuur
gladheidsbestrijding

vhg
vereniging

van hoveniers en
groenvoorzieners
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Maandag t/m zaterdag geopend

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 
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Wilt u op de hoogte blijven 
van de activiteiten van 

de dorpsraad, stuur dan
uw email adres naar 

info@dorpsraadcadzand.nl 
en u krijgt onze nieuwsbrief

De dorpsraad dankt 
alle adverteerders 

voor hun deelname 
aan

‘t Kezantenaortje

dankzij hun 
bijdrage is het 

mogelijk  om de 
dorpskrant in stand 

te houden.
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Inzaaien 
bijenmengsel bij de 
dorpsboomgaard 

Cadzand dorp


