Persbericht
Zandvoort aan Zee, 13 februari 2017

Desi Schouten is de nieuwe Kinderburgemeester!
Net als de voorgaande jaren was het weer moeilijk om een nieuwe Kinderburgemeester te kiezen. Alle
kandidaten hadden hun best gedaan op een goede motivatie. De twaalfjarige Desi Schouten profileerde
zich in haar brief en in het gesprek als een echte doorzetter met een duidelijk doel voor ogen: kinderen
meer buiten laten spelen. Vanwege het thema van de Kids Adventure Week, buitenspelen, gaf dat doel
de doorslag, waardoor Desi zich in de Kids Adventure Week van 18 tot en met 25 februari
Kinderburgemeester van Zandvoort mag noemen.
Tijdens de Kids Adventure Week staat buiten spelen centraal. Dat kan ook niet anders met zulke
fantastische buitenspeelplekken als het strand, het circuit, de boulevard, het dorp en de natuur. En op al
deze plekken worden supertoffe activiteiten georganiseerd. Wat dacht je van een duinsafari in de
Waterleidingduinen, het pionieren van een schommel op het strand, een freestyle voetbalclinic waar je
de vetste trucs leert, buiten koken met de Kampvuurkok op het Raadhuisplein en als afsluiter van de
week een echte kartbaan op de boulevard! Er is eigenlijk te veel om op te noemen.
Veel van de activiteiten worden door, of in samenwerking met, Zandvoortse ondernemers
georganiseerd. Om alles in goede banen te leiden, is aanmelding voor sommige van de activiteiten
noodzakelijk. Voor meer informatie over de activiteiten kijk je op www.kidsadventureweek.nl.
Op 17 februari om 16.00 uur wordt Desi officieel geïnstalleerd op het gemeentehuis. De eerste officiële
taak als Kinderburgemeester is het doorknippen van het lint op zaterdag 18 februari om 10.00 uur bij
het kantoor van VVV Zandvoort om daarmee de Kids Adventure Week officieel te openen. Daar neemt
zij ook als eerste in Zandvoort het enige echte Zandvoort aan Zee sticker- en kleurboek in ontvangst, die
vanaf de Kids Adventure Week verkrijgbaar is. In de loop van de week zijn er nog verschillende
gelegenheden waar Desi als Kinderburgemeester haar opwachting maakt. Natuurlijk blijft er genoeg
ruimte in haar agenda over om zelf ook aan verschillende activiteiten mee te doen.
Zin in de Kids Adventure Week? = Zin in Zandvoort!

Noot voor de redactie
Graag nodigen wij u uit bij de installatie van de Kinderburgemeester en de opening van de Kids
Adventure week aanwezig te zijn.
Voor meer informatie neemt u contact op met:
VVV Zandvoort Afd. Marketing
Bakkerstraat 2/B
2042 HK Zandvoort aan Zee
Tel: 023-5737933
Marketing@vvvzandvoort.nl

