
1, 2 EN 3 JULI 2022
GASTHUISPLEIN, ZANDVOORT

OPENINGSTIJDEN

Vrijdag 1 juli 17.00-22.30

Zaterdag 2 juli 15.00-22.30

Zondag 3 juli 15.00-21.30



Al jarenlang werkt Ovec Multiservice met groot plezier aan
diverse las- en constructiewerken voor klanten in heel
Nederland. Naast grote, gecompliceerde staalconstructies 
verrichten we ook reparaties en het kleinere brand- en laswerk. 

We zijn in deze regio bekend door het dak van De Poort van Bloe-
mendaal welke bestaat uit een gecompliceerd frame met koperen 
belegging. Ook de start- en finishboog van Circuit Zandvoort komt 
uit onze werkplaats. De boog was een uitdaging door de vele me-
ters spanwijdte, maar natuurlijk is ook deze klus geklaard naar volle 
tevredenheid van onze klant.

Heeft u ook een leuke opdracht? Wij draaien onze hand daar niet 
voor om. Bel of mail ons. Wij denken graag met u mee.

Basisweg 27  I  1043 AN Amsterdam
T 020-6118506  I  www.ovec-multiservice.nl



OPENINGSTIJDEN

Vrijdag 1 juli 17.00-22.30

Zaterdag 2 juli 15.00-22.30

Zondag 3 juli 15.00-21.30

GENIET VAN HEERLIJK ETEN EN LEUKE OPTREDENS!

Beste bezoekers,

Welkom bij de eerste editie van Wereldse Smaken in Zandvoort!
Wij zijn Tim en Martin, uw gastheren van dit weekend.
We hebben een heel gezellig weekend voor jullie in petto met heerlijk 
eten, lekkere drankjes, leuke optredens en diverse street-acts op het
oudste en mooiste plein van Zandvoort: het Gasthuisplein.

De organisatie ligt in handen van Edwin Sibbel, Bas Lammers en John 
Zwiers en we willen deze heren graag bedanken voor eindelijk weer een 
leuk evenement in Zandvoort én natuurlijk voor de uitnodiging.

Mochten jullie vragen hebben; Wij zijn het hele weekend aanwezig.
Spreek ons gerust even aan.

We wensen iedereen veel plezier!
Hopelijk tot volgend jaar!

Word nu Vriend van het lekkerste evenement
van Zandvoort en ontvang een tegoedkaart

Foto: Zandvoortse Courant - Piet Bom

v.l.n.r. Bas Lammers, John Zwiers, Edwin Sibbel

Scan de QR-code om € 100,00 te betalen voor

Vriend van Wereldse Smaken 2022.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 22 juli 2022.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=04VfoZ

2VT9qc0-D_qmXxeQ



Auto Strijder in Zandvoort is een merkonafhankelijk
autobedrijf waar u terecht kunt voor nieuwe en jonge
occasions. Het eerlijke advies, de uitgebreide kennis,
de kwaliteitsproducten en de vlotte service zorgen ervoor
dat u zich hier helemaal thuis voelt.

Ons familiebedrijf is daarnaast voorzien van een professionele
werkplaats, waar u terecht kunt voor al uw auto-onderhoud,
reparaties en andere auto gerelateerde werkzaamheden.
Als voormalig servicepartner van Volkswagen zijn wij voornamelijk 
gespecialiseerd in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda, maar ook 
andere merken hebben geen geheimen voor ons.

Op onze website leest u meer over onze historie en de diensten die 
wij aanbieden. U bent van harte welkom om langs te komen.

Burg. v. Alphenstraat 102  I  2041 KP Zandvoort
T 023 5714565  I  www.autostrijder.nl



GENIET VAN HEERLIJK ETEN EN LEUKE OPTREDENS!

ALGEMENE INFORMATIE
Dit festival is gratis toegankelijk en vindt plaats van vrijdag 
1 t/m zondag 3 juli op het mooiste plein van Zandvoort, het 
Gasthuisplein. Op Wereldse Smaken staan diverse food 
trucks uit het hele land met kleine gerechtjes uit alle wind-
streken van de wereld. Daarnaast zijn er ook gedurende 
het weekend leuke en verrassende optredens.

BETALEN
Alle betalingen vinden dit weekend plaats via een speciale 
betaalpas. Contante betalingen of betalingen per pin bij de 
foodtrucks en de bar is dus niet mogelijk. Deze pas is te 
verkrijgen bij de kassa’s. U waardeert deze pas op via uw 
telefoon, bij de kassa of een oplaadpunt. Na afloop van 
het evenement of als u de pas inlevert, zal het resteren-
de bedrag worden teruggestort op uw rekening. Uw kaart 
opwaarderen kost 1 euro per keer. U kunt dus het beste 
de kaart opwaarderen met een hoger bedrag, want alles 
wat u niet heeft uitgegeven wordt weer teruggestort op 
uw bankrekening. Meer informatie over het betaalsysteem 
staat op de achterzijde. 

DENK AAN DE BUREN
Een festival zoals Wereldse Smaken vindt plaats midden in 
het centrum van Zandvoort waar ook veel dorpsgenoten 
wonen. Wij zijn hier te gast en willen u daarom vriende-
lijk vragen rekening te houden met de omwonenden. Zo 
houden we het voor iedereen leuk, houden we de overlast 
minimaal én zijn we volgend jaar weer welkom. 

MILIEUVRIENDELIJK
Verdeeld over het festivalterrein zijn er een tal van drank-
uitgiftepunten. Wij proberen zo goed als het kan aan het 
milieu te denken tijdens dit festival en daarom gebruiken 
wij geen wegwerp-plastic. U kunt bij de diverse bars een 
glas kopen. U kunt uw glas het hele weekend omwisselen 
of hervullen. Onze sponsoren hebben speciale Wereldse 
Smaken glazen ontvangen bij hun sponsor-pakket.
Help mee met recyclen en lever de betaalpas in als u
weggaat. Bij de kassa’s staan speciale inlever-boxen.
Als er nog geld op uw pas staat, wordt dat automatisch  
teruggestort op uw bankrekening als u uw pas heeft ge-
koppeld aan uw IBAN. Op de achterzijde staat een uitge-
breide uitleg over het betaalsysteem.

FILM & VIDEO
Natuurlijk zouden wij het leuk vinden als u foto’s of video’s 
maakt gedurende het weekend en deze deelt op social 
media. Vergeet ons daarbij niet te taggen @wereldsesma-
ken, want wie weet wint u een VIP-pakket voor volgend 
jaar! Houdt u bij het posten wel rekening met de overige 
bezoekers en hun privacy?

AANSPRAKELIJKHEID & ALLERGIEEN
Wij zijn niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of vernieling 
van uw eigendommen gedurende het weekend of voor 
ongemakken bij een voedselallergie. Vraag altijd bij de 
deelnemende foodtruck naar de allergenen.

De organisatie bedankt haar adverteerders en onderstaande sponsoren:

Teksten: Wereldse Smaken I Bureau M
Foto’s: Piet Bom (Zandvoort press bv), ondernemers food trucks
Vormgeving: Mischa Suttorp van Bureau M, Zandvoort
Gedrukt door: Paul Milder van MDH Uitgeverij, Doetinchem

Niets uit deze krant mag worden gebruikt zonder
uitdrukkelijke toestemming van de organisatie
Wereldse Smaken Zandvoort en Studio M.
Contact: info@wereldsesmaken.com

DE KLEINE LETTERTJES...



geen 18, geen alcohol



VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

18.00-20.00

18.00-19.00

17.00-18.00

20.00-22.00

19.00-20.00

18.00-19.00

20.00-22.00

19.00-21.00

17.00-22.00

16.00-22.00

16.00-21.00

18.00-22.00

18.00-22.00

17.00-21.00

OPEN VAN 17.00 TOT 22.30 UUR

OPEN VAN 15.00 TOT 22.30 UUR

OPEN VAN 15.00 TOT 21.30 UUR

NEW TIMELESS

ROYAL DICE

FABIANA

MIRIAM VERANO

CONCHITA

CARIBBEAN BAND

ROYAL DICE MET DE DANSERS VAN THE ACADEMY

CARIBBEAN BAND MET DE DANSERS VAN SALSA MOTION

MARTIN & TIM

MARTIN & TIM

MARTIN & TIM

NINA BEEN

MAGIC JACK

COCO POP SHOW

GENIET VAN HEERLIJK ETEN EN LEUKE OPTREDENS!

TIJDSCHEMA
Gedurende het hele weekend zijn er leuke optredens op het podium 
en tussen het publiek. Geniet van de prachtige muziek van Miriam 
Verano, laat u verbazen door de magie van Magic Jack of ga de 
dansvloer op tijdens het optreden van Royal Dice op zaterdag of The 
Caribbean Band op zondag!

Lever uw pas in als u naar

huis gaat. Dezelfde avond

zal het resterende bedrag

teruggestort worden.

Meer info op

de achterzijde.

HELP ONS
RECYCLEN



HET LEKKERSTE WEEKEND VAN ZANDVOORT!

Gasthuisplein 5
Zandvoort

T 023 5718686
www.playincasino.nl Boulevard Barnaart 21 I Zandvoort

T 06 51353653

Voor overheerlijke vismenu’s,
koude visproducten,

lekkere snacks, soft-ijs en meer!

DUITSLAND
LA DEUTSCHA VITA

La Deutscha Vita is een kleine foodtruck, 
maar vergis je niet in de grootte, want 
alles is aanwezig om iedereen tijdens 
Wereldse Smaken te voorzien van de 

smakelijkste Duitse specialitäten! 
‘La Deutscha Vita’ , Geen ‘fingerfood’, 

maar ‘Fingerspitzengefühl’! 
Eet smakelijk!

“Altijd fijn om al die blije gezichten te 
zien na de eerste hap van één van onze 

lekkernijen! Dat is waar je het voor doet.”
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HET LEKKERSTE WEEKEND VAN ZANDVOORT! GENIET VAN HEERLIJK ETEN EN LEUKE OPTREDENS!

Haltestraat 5  I  Zandvoort
T 023-5712174

Voor de nieuwste collectie
(zonne)brillen tot oogmetingen,
contactlenzen en accessoires.

Zichtbaar beter!

NEDERLAND
DE POFFERTJESMAN
Na jarenlange ervaring en liefde voor het 
vak is de Poffertjesman een echte kenner 
geworden als het gaat om het bakken van 
poffertjes! Zowel in binnen- als buitenland 
staan ze op beurzen en festivals en nu dus 
op Wereldse Smaken in Zandvoort!

Sinds 2012 is de Poffertjesman al actief.
De Poffertjesman komt uit een banket/
patisserie familie en daardoor heeft hij
veel ervaring wanneer het gaat om
grondstoffen en het bereiden hiervan.
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AL MEER DAN 25 JAAR
DE SPECIALIST IN 

BINNEN- EN BUITENRECLAME

Middenhavenstr. 56 I IJmuiden
T 0255 - 536292

E info@letterop.com



WELKOM BIJ HET SPORTCAFE
VAN ZANDVOORT!

Kosterstraat 9  I  Zandvoort

HET LEKKERSTE WEEKEND VAN ZANDVOORT!

SPANJE
HERMANOS IBERICO

Bij Wereldse Smaken kun je ook genieten 
van de lekkerste tapas en andere heerlijke 

Spaanse gerechten. Denk hierbij aan o.a. 
een Cone (een puntzakje gevuld met fuet, 
manchego kaas, Ibéricoham of olijfjes) of 

een heerlijk bordje paella van origineel 
Valenciaans recept. De hele dag worden de 

tortilla’s vers gemaakt in diverse smaken. 
Kom genieten van manchego kaas,

salchichon en lekkere ham met stokbrood.  
Wilt u iets lekkers mee naar huis nemen?  

Ook dat is mogelijk!
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We are on a mission to streamline events
and create great experiences for attendees,

organizers, sponsors and staff.

Lever uw pas in als u naar

huis gaat. Dezelfde avond

zal het resterende bedrag

teruggestort worden.

Meer info op

de achterzijde.

HELP ONS
RECYCLEN



GENIET VAN HEERLIJK ETEN EN LEUKE OPTREDENS!

HET WAPEN
DE BAL VAN LODEWYCK
Lodewyck neemt u tijdens Wereldse
Smaken mee in een wereld vol texturen
en smaken. Van smaakvolle, knapperige 
buitenkant van onze bitterballen tot heer-
lijke ragout: een perfect gebalanceerde mix 
van vlees, kruiden en specerijen, rijkelijk en 
verfijnd. Het échte geheim van Lodewycks 
perfecte bitterballen is ons ambachtelijke 
vakmanschap wat onder leiding staat van 
Cuisinier Elal, “De meester van de de
bitterbal”. Komt u ze ook proeven?

HET LEKKERSTE WEEKEND VAN ZANDVOORT!
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HET LEKKERSTE WEEKEND VAN ZANDVOORT!

THAILAND
BANGKOK STREET FOOD

Bangkok Streetfood brengt de Thaise zon 
en glimlach met zich mee naar de eerste 

editie van Wereldse Smaken!

In deze Bangkok Streetfood truck worden 
door de Thaise crew de typisch Thaise
gerechten met veel zorg bereid. Deze 
crew komt allen uit Bangkok waar zij

ervaring opgedaan hebben in het
bereiden van allerlei Streetfood. Geniet 
van vers bereid Thais Streetfood op het 

lekkerste weekend van Zandvoort!
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Wijsman Liftonderdelen bv
van IJsendijkstraat 160e  I  Purmerend

info@wijsmanlifttechniek.nl

Wijsman Lifttechniek bv levert jarenlange ervaring
en kwalitatieve service, maar ook zijn zij leverancier en 

ontwikkelaar van alle produkten die nodig zijn
voor reparaties, waardoor storingen samen met Wijsman 

Liftonderdelen snel opgelost kunnen worden.

7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Stilstand gaat bij ons voor alles!

Kin ahaan
     arroy kab!



HET LEKKERSTE WEEKEND VAN ZANDVOORT! GENIET VAN HEERLIJK ETEN EN LEUKE OPTREDENS!

JAPAN
iJAPAN
Tijdens Wereldse Smaken serveren we 
een heerlijke poke bowl en de populaire 
Sushi Buritto.
iJapan zorgt volledig voor duurzaamheid 
en probeert zoveel mogelijk met lokale 
producten te werken. In de basis zijn al 
onze gerechten vegan en glutenvrij.
Door het aanvullen van het menu met 
een vlees- of viscomponent bepaalt
u uiteindelijk zelf wat u wil. We wensen 
iedereen een super gezellig weekend en 
hopen u te zien! 

Schuitengat 47
Zandvoort, Nederland

+31(0)85-0606071
www.luxuryyachtsspecialist.nl

Hogeweg 19
2042 GD Zandvoort

T 023-7434909
info@vastgoedjournaal.nl
www.vastgoedjournaal.nl

Vastgoedjournaal is het
online informatie- en nieuwsmedium

voor de Nederlandse
vastgoedprofessional
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HET LEKKERSTE WEEKEND VAN ZANDVOORT!

MEXICO
AY CARAY

Proef de smaak van Mexico bij foodtruck 
Ay Caray! Verwacht geen tex-mex, maar 

echt authentieke Mexicaanse streetfood, 
zoals fajitas de pollo, de vegan taco met

champignons en meer!

De gezellige food truck in opvallende 
kleuren is niet over het hoofd te zien.

Geniet van de heerlijke gerechten
die uit deze superleuke food truck komt!

We wensen iedereen een heerlijk
weekend en hopen jullie te zien allemaal!

Swaluëstraat 7
Zandvoort

T 023 5712418
www.enorm.nl/zantvoort

Boulevard Barnaart
(naast Palace Hotel)

Zandvoort

We wensen u een
Werelds weekend!

HELAAS...
ONZE FOOD TRUCK

WAS TE GROOT.
(maar we zijn open tot 20.00 uur

op ons vaste stekkie aan de boulevard)
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HET LEKKERSTE WEEKEND VAN ZANDVOORT! GENIET VAN HEERLIJK ETEN EN LEUKE OPTREDENS!

SURINAME
SANDY’S
De basis van onze keuken is Javaans 
Surinaams. Sandy’s maakt zowel heerlijke 
hapjes als gerechten en volledig
maaltijden, maar bij Wereldse Smaken 
kookt Sandy’s kleine gerechtjes.

Sandy’s probeert de smaakpapillen
te prikkelen door de kwaliteit hoog te 
houden. Niets is te gek. Gelukkig zijn zij 
zich ook bewust van het milieu. Alles 
wordt daarom geserveerd in verantwoord 
en bio afbreekbare servies.
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Claus Sluterweg 311  I  2012 WS  Haarlem
T 08500 45472  I  E via@hansontaxaties.nl

WWW.HANSONTAXATIES.NL

Lever uw pas in als u naar

huis gaat. Dezelfde avond

zal het resterende bedrag

teruggestort worden.

Meer info op

de achterzijde.

HELP ONS
RECYCLEN



FITNESS  I   DANCE  I   SPORTS  I   BUNGEE FITNESS  I   LIFESTYLE

FITNESS  I   DANCE  I   SPORTS  I   BUNGEE FITNESS  I   LIFESTYLE

FITNESS  I   DANCE  I   SPORTS  I   BUNGEE FITNESS  I   LIFESTYLE

Van 2,5 jaar tot 75+ zijn er
diverse danslessen. Denk 
hierbij aan klassiek ballet

en hiphop. Daarnaast zijn er 
ook lessen te volgen als

Spinning, Xco en Bungee Fly.

Kamerlingh Onnesstraat 40
2041 CC  Zandvoort

T 023 7853438
www.zandvoortacademy.nl

HET LEKKERSTE WEEKEND VAN ZANDVOORT!

VIETNAM
DE KEUKEN VAN 

Uit de keuken van het Verre Oosten
komen de lekkerste Vietnamese

gerechtjes, zoals Bahn Mi en loempia’s.
Het team van De keuken van het Verre 
Oosten komen allemaal uit Vietnam en 
koken volgens oud familie recept die al 

generaties worden doorgegeven. 

Wat zullen ze uit hun food truck toveren 
tijdens Wereldse Smaken? We hopen op 

de De Bahn Mi, want dat is onze favoriet. 
Mmmm! Geniet ervan!
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HET LEKKERSTE WEEKEND VAN ZANDVOORT!

Bloemendaalseweg 245a
Overveen

T 023 303 5346
www.fietsenoverveen.nl

GENIET VAN HEERLIJK ETEN EN LEUKE OPTREDENS!

JAMAICA
LITTLE JAMAICA
De gerechten die Joy maakt, smaken
anders dan ander Jamaicaans eten, want 
ze heeft extra elementen toegevoegd.
In Jamaica vind je gerechten uit alle 
windstreken, maar alles draait om smaak. 
Zo maakt zij haar eigen currypasta met 
veertien verschillende kruiden. Ook de 
Jerk Chicken staat uren te marineren.
Ze heeft er ook een vegetarische variant 
met tofu van gemaakt. Benieuwd wat er 
op het menu staat tijdens Wereldse
Smaken? Kom snel langs!
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Boeingavenue 245
Schiphol-Rijk

+31 (0)20 888 79 79
www.magnusgroup.nl

Thorbeckestraat 5
2042 GL Zandvoort

T 023-5715531
www.zandvoortmakelaars.nl

BEHEER

020-8887999 | magnusbeheer.nl | part of the MAGNUS GROUP

Asset, Property & Facility Management

BEHEER

020-8887999 | magnusbeheer.nl | part of the MAGNUS GROUP

Asset, Property & Facility Management

HET LEKKERSTE WEEKEND VAN ZANDVOORT!

ITALIE
GIOMARA

Giovanni maakt dit weekend de lekkerste 
pasta’s klaar voor u, van Linguine aglio e 

olio met scampi’s, Linguine pomodori met 
parmigiano tot heerlijke pizza slices met 

o.a. pulled jack fruit of pulled pork.
Daarnaast hebben ze ook de lekkerste 

koffies, zoals latte macchiato, espresso  
en espresso macchiato en als klap op de 

vuurpijl serveren zij het lekkerste ijsje, 
namelijk slagroomijs met limoncello! 

MMM! lekker genieten bij de
food truck van Giomara!
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HET LEKKERSTE WEEKEND VAN ZANDVOORT! GENIET VAN HEERLIJK ETEN EN LEUKE OPTREDENS!

VEGA
ABSEA
Op deze eerste editie van de Wereldse 
Smaken pakken wij uit met de
allerlekkerste en zelf gemaakte hummus, 
waar wij onder andere mango in verwerkt 
hebben. Word jij al nieuwsgierig?
Proef het op Libanees plat brood of
bestel een heerlijk bowl.

Daarnaast hebben wij nog meer
verrassingen uit de Libanese keuken
zoals onze huisgemaakte zachte falafel.
Om je vingers bij af te likken!
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FITNESS  I   DANCE  I   SPORTS  I   BUNGEE FITNESS  I   LIFESTYLE

FITNESS  I   DANCE  I   SPORTS  I   BUNGEE FITNESS  I   LIFESTYLE

FITNESS  I   DANCE  I   SPORTS  I   BUNGEE FITNESS  I   LIFESTYLE

The Academy is een
compleet fitcentrum met
een zeer uitgebreide fitness,
de innovatieve eGym,
sportieve groepslessen en
de leukste danssschool!

Kamerlingh Onnesstraat 40
2041 CC  Zandvoort
T 023 7853438
www.zandvoortacademy.nl



Wijsman Lifttechniek bv
van IJsendijkstraat 160e  I  Purmerend

info@wijsmanlifttechniek.nl

Wijsman Lifttechniek bv levert jarenlange ervaring en 
kwalitatieve service. Wij beschikken over een eigen 

installatie team, bestaande uit professionele vakmensen. 
Die betrouwbare service is de garantie voor de kwaliteit 

en veiligheid van uw liften.

7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Stilstand gaat bij ons voor alles!

Master Cleaners speelt snel in op de behoeftes en 
wensen van de klant en denken graag mee.

In onverwachte situaties staan ze direct klaar, want 
Master Cleaners is 7 dagen per week en 24 uur per 

dag bereikbaar.

Als wij bij Wereldse Smaken écht
op iemand kunnen bouwen, dan is 

het wel Master Cleaners die
gedurende het hele weekend voor 

ons klaar staan!

Schakelstraat 10  I  1014 AW Amsterdam
T 020 615 8927  I  E info@mastercleaners.nl

I www.mastercleaners.nl



DRANK UITGIFTEN
Geen festival is compleet zonder een
heerlijk koud biertje of ander lekker
drankje. Bij Wereldse Smaken gaan we een 
stukje verder, want wij hebben zelfs een 
heerlijke Biergarten waar je een ijskoude 
Ludwig of Warsteiner kunt bestellen, maar 
ook staat er een heuse Cocktailbar en 
Sangria Bar van Licor 43.

Betalen kan ook bij onze drankafgiften-
punten alleen maar met de Wereldse
Smaken betaalpas die u kunt opladen via 
een app op uw telefoon of bij één van onze 
kassa’s. Bij deze kassa’s staan overigens 
tonnen, waar u bij vertrek uw betaalpas 
in kunt gooien. Het resterende bedrag dat 
nog op uw pas staat, wordt diezelfde avond 
teruggestort op uw rekening.

Wij helpen graag mee aan het beter
milieu, daarom gebruiken wij op het hele 
festival geen wegwerp plastic. U kunt gla-
zen bij de bar kopen en deze hergebruiken 
of inwisselen voor een nieuw en schoon 
glas. Op deze manier blijft het plein zo 
schoon mogelijk én wordt het milieu
zo min mogelijk belast.

Helpt u ook mee de straten
schoon te houden?

GENIET VAN HEERLIJK ETEN EN LEUKE OPTREDENS!

Word nu Vriend van het lekkerste evenement
van Zandvoort en ontvang een tegoedkaart

Scan de QR-code om € 100,00 te betalen voor

Vriend van Wereldse Smaken 2022.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 22 juli 2022.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=04VfoZ

2VT9qc0-D_qmXxeQ

Speel bewust 18+

Hol landcasino.nl

Op vertoon van deze kaart. Geldig 

t/m 30-9-22 in Holland Casino 

Zandvoort, Amsterdam Centrum

en Amsterdam West-Sloterdijk.

Bekijk de entreevoorwaarden 

op hollandcasino.nl

G R A T I S  E N T R E E  
&  E E N  D R A N K J E  

V O O R  2  P E R S O N E N

Speel bewust 18+
Hol landcasino.nl

Op vertoon van deze kaart. Geldig t/m 30-9-22 in Holland Casino Zandvoort, Amsterdam Centrumen Amsterdam West-Sloterdijk.
Bekijk de entreevoorwaarden 

op hollandcasino.nl

G R A T I S  E N T R E E  &  E E N  D R A N K J E  V O O R  2  P E R S O N E N

Lever uw pas in als u naar

huis gaat. Dezelfde avond

zal het resterende bedrag

teruggestort worden.

Meer info op

de achterzijde.

HELP ONS
RECYCLEN



WELKOM OP
HET GASTHUISPLEIN!

www.sensiblemanagement.nl

KENAMJU
Phoenixstraat 13

Haarlem

Sensible Management biedt oplossingen.
Met creativiteit, eerlijkheid en doorzettingsvermoge
 neemt Sensible Management de zorg uit handen

om doelen te bereiken. Of dit nu gaat om Financieel
administratieve zaken, evenement organisatorische

zaken of andere projecten; met de ruime kennis
en ervaring, bent u bij Sensible Management

aan het juiste adres.

WIJ WENSEN AL ONZE KLANTEN
ONTZETTEND VEEL PLEZIER

TIJDENS WERELDSE SMAKEN!



Airforce is al jaren een 
begrip als het gaat om 

kwalitiatief goede kleding, 
zoals shirts, polo’s, maar 

vooral winterjassen.

Airforce heeft verkooppun-
ten in binnen- en bui-

tenland, maar het eerste 
verkooppunt jaren geleden 
was de Zandvoortse winkel 

SACK-TIME. 

Al jaren bedienen zij de
regionale klant op een zo 
goed mogelijke manier. 
Ze verkopen niet alleen 

Airforce, maar ook andere 
merken als NA-KD en Re-
play.  Daarnaast hebben ze 

ook een webshop.

Sack-Time I Airforce
Kerkstraat 27/29

2042 JD Zandvoort
T 023 5712717

www.air-force.com

We zijn er trots op dat

Airforce ons complete team

heeft voorzien van polo’s

voor het hele weekend! 





Maar 5 minuten lopen!   I   Badhuisplein 7   I   2042 JB Zandvoort

Word nu Vriend van

Wereldse Smaken en maak

kans op een compleet verzorgde

avond uit voor 4 personen bij

Holland Casino!

BEDANKT!
We willen onze sponsoren, adverteerders, 
Vrienden, vrijwilligers en gasten bedanken 
voor hun inzet, steun en bezoek.
Ook alle dank aan de food trucks, 
artiesten en natuurlijk de gastheren, Martin 
en Tim. Samen met jullie is dit evenement 
een succes geworden!

Volg ons op social media, want daar worden 
ook alle foto’s en filmpjes gepost die er
gemaakt zijn dit weekend.

Tot volgend jaar!

GENIET VAN HEERLIJK ETEN EN LEUKE OPTREDENS!



Word nu Vriend van het lekkerste evenement
van Zandvoort en ontvang een tegoedkaart

BETALEN BIJ WERELDSE SMAKEN
Betalen tijdens Wereldse Smaken gaat via een betaalkaart
die heel gemakkelijk opgewaardeerd kan worden bij één
van de kassa’s, oplaadpalen of via uw eigen mobieltje.

Het cashless betaalsysteem van Tactile ontzorgt de organisatie, 
maar zal ook bij de bezoekers in de smaak vallen, want een zakje 
bonnen of munten die naderhand niet meer geldig zijn, is bij dit 
systeem verleden tijd.

Opwaarderen kost € 1,- per keer. U kunt ruim voldoende opwaar-
deren, want na inlevering van de kaart of na afloop van het eve-
nement zal het tegoed op de kaart automatisch teruggestort 
worden. Dit kan alleen als de kaart gekoppeld is aan uw IBAN. 
Uw kaart is gekoppeld aan uw IBAN als u bij de kassa een be-
taalkaart haalt en direct opwaardeerd of door de QR-code op de 
kaart te scannen met uw telefoon.

U hoeft dus niet bang te zijn om uw pas op te waarderen met 
een groot bedrag, want wat over is komt automatisch retour.
Lever de kaart in bij de kassa als u weggaat en u ontvangt een 
voucher voor gratis toegang tot de Holland Casino vestigingen in 
Zandvoort en Amsterdam. 

Speel bewust 18+

Hol landcasino.nl

Op vertoon van deze kaart. Geldig 

t/m 30-9-22 in Holland Casino 

Zandvoort, Amsterdam Centrum

en Amsterdam West-Sloterdijk.

Bekijk de entreevoorwaarden 

op hollandcasino.nl

G R A T I S  E N T R E E  

&  E E N  D R A N K J E  

V O O R  2  P E R S O N E N

Speel bewust 18+

Hol landcasino.nl

Op vertoon van deze kaart. Geldig 

t/m 30-9-22 in Holland Casino 

Zandvoort, Amsterdam Centrum

en Amsterdam West-Sloterdijk.

Bekijk de entreevoorwaarden 

op hollandcasino.nl

G R A T I S  E N T R E E  
&  E E N  D R A N K J E  

V O O R  2  P E R S O N E N

REGISTREER

Scan de QR-code om € 100,00 te betalen voor

Vriend van Wereldse Smaken 2022.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 22 juli 2022.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=04VfoZ

2VT9qc0-D_qmXxeQ


