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Een Koninklijk Ommetje 
Maak een Koninklijk ommetje door Zandvoort en beantwoord onderweg de 10 vragen. De route 
loop je in een klein uurtje en gaat door het dorp en over de boulevard. Natuurlijk houd je tijdens de 
wandeling rekening met de huidige coronaregels en let je goed op met oversteken!  
 
Veel plezier! 
 
Startpunt: 
Het startpunt is bij het Louis Davidscarré. Maar je kan natuurlijk vanaf elk punt op de route 
beginnen. Veel plezier en succes! 
 
Route: 
1. Start op het Louis Davidscarré 1, je loopt over het plein richting de Cornelis Slegersstraat op 

het gebouw staat wat voor fabriek er vroeger in het gebouw zat. 
- Schrijf dit op bij 1 

 
2. Loop via de Cornelis Slegersstraat naar de Grote Krocht en ga daar naar rechts en loop richting 

de rotonde. Loop naar het Raadhuis en tel daar de traptreden van het bordes . 
- Schrijf dit op bij 2 

 
3. Steek over richting de Hema en loop naar rechts. Je komt langs een kerk. Hoeveel jaar staat 

deze kerk er al? 
- Schrijf dit op bij 3 

 
4. Loop de Kerkstraat in loop naar boven,  

ga aan het einde rechts en steek via het zebrapad over.  
Hoe heet de ijswinkel die op de hoek zit? 
Stop bij de ijswinkel voor een stempel op deze route. 

 
Loop naar de Rotonde langs de vrijheid fotoborden met gedichten van de scholen.  
Kijk op de Rotonde bij het strand naar links en naar rechts. Je ziet aan beide kanten een 
strandtent Hoe heten ze?  
- Schrijf dit op bij 4 

 
5. Loop richting Bouwes Palace aan de rechterkant zie je een beeld staan van Sissi de keizerin 

van Oostenrijk. Wie heeft dit beeld gemaakt? 
- Schrijf dit op bij 5 

 
6. Wanneer je bij het Fenemaplein uitkomt, loop dan langs de oude visserman die op het bankje 

zit de trappen omhoog, welke kleur heeft de lange muur waar je langsloopt?  
- Schrijf dit op bij 6 



 

 

 
Een Koninklijk Ommetje – SVNFZ – www.koningsdagzandvoort.nl 2 
 
 

7. Loop verder en ga via de linker trap naar beneden, steek over en ga onder het flatgebouw door 
naar de Zeestraat. Loop aan de rechterkant naar beneden en neem de tweede straat rechts. Dit 
is de Brugstraat. Onderaan deze straat ga je naar links de Prinsenhofstraat in. Loop met de bocht 
mee en ga naar rechts de Pakveldstraat in. Je ziet hier een winkel. Hoe heet deze winkel? 
- Schrijf dit op bij 7 

 
8. Loop iets door en ga meteen linksaf het de weg/voetpad in, hier is het Jan Snijerplein. Wat voor 

speeltoestellen zie je hier? 
- Schrijf dit op bij 8 

 
9. Loop naar de Rozenobelstraat en ga hier rechtsaf en dan gelijk linksaf de Gasthuisstraat in. Je 

loopt nu het Gasthuisplein op en daar zie je een café. Hierop staat het wapen van Zandvoort. 
Teken dit na of maak er een foto van. 
- Teken dit bij 9 

 
10. Loop naar de Kleine Krocht en ga hier in en aan het einde ga je linksaf de Haltestraat in. Je 

ziet aan de linkerkant een groot terras, dit was Café Neuf. Wat was dit vroeger voordat het 
een café werd? 

- Schrijf dit op bij 10 
 

11. Loop door tot aan de derde straat en ga naar rechts, dit is de Kanaalweg. Loop door tot het 
einde en steek over naar het parkeerterrein. Loop langs het parkeerterrein richting het LDC en 
steek over bij het zebrapad. Loop nu langs de Mariaschool en je bent weer bij het begin. 

Heb je alle antwoorden? Lever deze uiterlijk 6 mei in om kans te maken op een lekker prijsje! 
via email: secretariaat@koningsdagzandvoort.nl of in de brievenbus: Flemingstraat 358, Zandvoort  
 
Antwoorden: 
1) 

 
2) 

3) 
 

4) 

5) 
 

6) 

7) 
 

8) 

9) – Tekening in het vak hieronder 10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naam:______________________   Telefoonnummer of email:__________________________ 
 
Adres:________________________________________________________________________ 
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