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Het UWV becijferde onlangs dat er zo’n 120 duizend zorgvacatures zijn. 

Waarom? De vergrijzing, de aankomende pensionering van oudere 

werknemers én de tanende belangstelling van jongeren om voor een 

baan in de zorg te gaan. Geen  goede zaak! Want iedereen heeft  vroeg 

of laat goede en professionele zorg nodig. Het liefst met een beetje lief-

devolle aandacht! De zorgorganisaties in onze regio sloegen daarom de 

handen ineen en ontwikkelden onder leiding van branchevereniging 

VBZ, de campagne ‘Jouw toekomst jouw zorg’. 

Een uitdagende klus voor de bij VBZ aangesloten zorginstellingen in 

de regio (waaronder  Kennemerhart waar ik als communicatieadviseur 

werk). Want wat blijkt,  is dat bij jongeren het gevoel leeft dat werken 

in de zorg een hoge werkdruk betekent, een laag salaris oplevert en dat 

het weinig spannend zou zijn. Terwijl ander onderzoek juist uitwijst 

dat werken in de zorg veel dynamischer en inspirerender is dan zij 

denken! En dat jongeren vaak niet weten dat er talloze mogelijkheden 

zijn als zorgprofessional. Van laborant tot verzorgende, van kraamver-

zorgster tot specialist ouderengeneeskunde, van fysiotherapeut tot 

psycholoog en van wijkverpleegkundige tot ergotherapeut. Genoeg 

reden voor een aantal  jonge zorgprofessionals om zich te laten strik-

ken om het gezicht van de nieuwe jongerencampagne te worden. Via 

social media, op posters en via de website mijntoekomstmijnzorg.nl 

laten ze zien dat de zorgsector alles behalve saai is. En dat er naast een 

veelzijdige job in de zorg, er voldoende ruimte over blijft voor leuke 

dingen.  Zo kun je verpleegkundige  Aygun volgen die ook motorrijdt en 

kickboksles geeft, Natasja die in de GGZ werkt, yoga- en pilates les geeft 

en liefhebber van festivals en verre reizen is. Rosanne die naast haar 

werk in de jeugdzorg graag rijdt op haar oldtimer-trekker, verzorgende 

Jerilyn die juist in haar werk haar passie vond en Sophie, werkzaam 

in de gehandicaptenzorg graag op pad gaat met vriendinnen en haar 

honden. Allen ervaren ze de mooie kanten van het zorgvak en dat de 

vaak flexibele roosters uitstekend te combineren zijn met een leuk 

en fijn privéleven.

Hoe verschillend de achtergronden van deze jonge zorgprofessionals 

ook zijn, wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal hart voor de zorg 

hebben en dat het ze aan het hart gaat dat jongeren vaak zo’n 

verkeerd beeld hebben van de zorg. Terwijl jongeren juist zo 

hard nodig zijn om de kwaliteit van zorg in ons land hoog te 

houden. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.mijntoekomst-

mijnzorg.nl  en loop online een tijdje mee met Aygun, Jerilyn, 

Natasja, Rosan en Sophie! 
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De rondleidingen worden verzorgd door Leonardo da Vinci

Tot en met 5 september wordt 

iedere woensdag vanaf 13.00 uur 

een rondleiding gestart bij de Art 

Bou le vard Zandvoort Shop op de 

Bou le vard de Favauge, nabij het 

Schui ten gat. De tour gaat langs 

de beelden die hebben deelgeno-

men aan het EK Zandsculpturen en 

duurt ongeveer een uur. De wan-

deling, die gratis wordt aangebo-

den, wordt heel geanimeerd door 

de grote Italiaanse meester ge-

bracht. Via het Badhuisplein gaat 

de tour richting het Kerkplein, om 

te eindigen op het Gasthuisplein 

bij het Zandvoorts Museum. Meer 

informatie of aanmelden kan bij de 

Art Boulevard Shop. Indien er veel 

belangstelling is, kan een extra 

rondleiding worden aangeboden.

Rondleiding door Da Vinci

Wilt u de ultieme uitleg bij de zandsculpturen weten? Of hoe 

de plakkaten op de Boulevard de Favauge tot stand zijn geko-

men? Gaat u dan op een woensdag mee met de rondleiding 

onder leiding van Leonardo da Vinci in hoogst eigen persoon.

door Nel Kerkman

Twee van de vijf strandpavil-

joens op het naaktstrand zijn re-

cent verkocht; dat zijn Azzurro 

(geen nieuwe naam bekend), 

Captain Cod (voorheen Ajuma, 

nu Bonnie Beach) en strandpa-

viljoen Paal 69, waar de eigena-

ren met ondermeer Marnix Bal 

in 2017 een dancefeest wilden 

organiseren, is overgenomen 

door Paul de Kanter onder de 

naam Bodhi Beach. 

Zonering Natuurstrand
Bij de wisselingen van de 

strandpaviljoens en eigenaren 

op het naaktstrand zet de OPZ 

enkele kanttekeningen. De par-

tij vraagt zich af welke middelen 

het college heeft om het daad-

werkelijk exploiteren van een 

strandpaviljoen of jaarrondpa-

viljoen af te dwingen en te voor-

komen dat er wel strandpavil-

joens worden opgebouwd maar 

niet conform de contractbepa-

lingen worden geëxploiteerd, 

zoals het bij voormalig pavil-

joen Paal 69 al enkele seizoenen 

gebeurt. Een andere prangende 

vraag van OPZ gaat over dat de 

drie strandpaviljoens tegelijk 

(strand)feesten met 750 deel-

nemers per paviljoen, dus in 

totaal voor 2.250 deelnemers, 

kunnen organiseren zonder 

dat daar een vergunning voor 

aangevraagd hoeft te worden. 

Verder stelt OPZ vraagtekens 

bij de lagere pachtprijs op het 

naaktstrand. Inmiddels kan 

men slechts bij strandpaviljoen 

Adam en Eva naakt recreëren, 

zowel op strand als op het ter-

ras. Bij de andere paviljoens 

moet men aangekleed op het 

terras verblijven. Daarom wil 

OPZ graag weten welke voor-

waarden  aan de toekenning 

van een lagere pacht verbon-

den zijn m.b.t. het natuurstrand.

Pachtprijzen
De verschillen in pachtprijzen 

Ouderenpartij maakt zich zorgen 

om ontwikkelingen op naaktstrand
In een ingezonden brief van 15 juli aan het college stelt de Ouderen Partij Zandvoort 

(OPZ) diverse vragen inzake strandpaviljoens. De aanleiding tot de vraagstelling is on-

dermeer de onduidelijkheid over regelgeving en pachtovereenkomsten tussen de drie 

strandzones, die destijds gemaakt zijn in het Kustpact. 

in Zandvoort geven al jaren stof 

tot discussie, zeker in vergelij-

king met die voor het strand. De 

toegestane omvang van strand-

paviljoens werd zeer aanzienlijk 

vergroot van 450 m3, een eis uit 

de jaren voor de eeuwwisseling, 

naar 700 m² tegenwoordig. Een 

vergroting die substantieel zal 

hebben bijdragen aan het be-

drijfsresultaat. Vandaar dat OPZ 

aan het college een verklaring 

vraagt van het verschil van de 

pachtprijzen voor het strand en 

elders in Zandvoort en om een 

vergelijking daarvan met die in 

andere grotere kustbadplaat-

sen. Ook wil de partij weten of 

de pachtprijzen geïndexeerd 

worden. En verder vraagt OPZ 

of de reguliere beschreven ac-

tiviteiten bij zowel de jaarrond-

paviljoens als bij de seizoen-

gebonden paviljoens worden 

gecontroleerd. De beantwoor-

ding van de vele vragen zullen, 

vanwege het zomerreces, nog 

even op zich laten wachten.

Deze print moet eraf maar inmiddels wordt gekeken naar een alternatief

Kroon was met stomheid ge-

slagen, want alles wat hij wil 

is dat de tafel snel schoonge-

maakt kan worden, en dat hij 

dus voor een betere hygiëne 

kan zorgen. Uiteindelijk kreeg 

hij, naar aanleiding van het 

bericht in de Zandvoortse 

Courant van twee weken gele-

den, een gesprek met de wet-

houder. “We hebben twee uur 

met elkaar gesproken, maar hij 

was onvermurwbaar. Er moet 

uniformiteit zijn, zei hij, maar 

Viskraam moet permanent ‘tafelkleed’

van betonnen picknick tafel weghalen

Jaap Kroon, die vorige week de betonnen tafel naast zijn 

mobiele visrestaurant liet bedekken met een moderne 

en hygiënische wrap, is door wethouder Gerard Kuipers 

gesommeerd om die zo snel mogelijk te verwijderen. Ge-

meentelijke handhaving had vorige week grote bezwaren 

tegen het tafelkleed, dat beplakt en dus permanent op de 

tafel zit bevestigd. 

collega’s van mij hebben gaten 

in de tafels laten boren voor pa-

rasols, en niet iedereen heeft 

dat. Dus? Weg uniformiteit”, 

briest Kroon, die het niet eens 

is met de wethouder. 

Telefoontje
“Ik moest de wrap zo snel mo-

gelijk verwijderen, maar het 

bedrijf dat hem geplaatst heeft 

kan niet op stel en sprong ko-

men om de tafel weer ‘wrap-

vrij’ te maken”, aldus Kroon. 

Uiteindelijk moest Kroon zich 

berusten in het besluit, tot hij 

dinsdagmiddag opeens gebeld 

werd door een ambtenaar en 

die had eigenlijk goed nieuws. 

De gemeente gaat namelijk in 

samenspraak met bedrijfscon-

tactfunctionaris Hilly Jansen 

onderzoeken of er mogelijk 

een andere wrap gebruikt kan 

worden. “Ik kan me voorstellen 

dat ze, als ze uniformiteit wil-

len, niet onze wrap met ‘Kroon 

Vis’ daarvoor willen gebruiken. 

Ik hoop dus dat er een andere 

variant kan komen en ik de ta-

fel opnieuw kan laten wrappen. 

Want goed gebruikt wordt de 

tafel zeker”, sluit Kroon af. 


