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deze week

Egmondse talenten
schitteren op NK

Even bellen met...

Ontspannen week als
afsluiting Concours
Hippique

Bergense televisiemakers
scoren met Puberruil
Tv-programma bekroond met internationale mediaprijs
BERGEN - Programmamakers Gert
Berg en Siebe de Steenwinkel uit
Bergen kregen op 10 mei in Berlijn
de prestigieuze ‘Europese TV Media prijs CIVIS 2007’ overhandigd.
De productiemaatschappij Visible
TV van deze twee grote namen in
tv-land won met de KRO de award.
Iets waar de heren beretrots op zijn
maar niet mee te koop lopen. “Het
is een belangrijke prijs en we krijgen veel positieve reacties van diverse partijen. Veel buitenlandse
omroepen zijn geïnteresseerd in
het programma”, aldus Siebe de
Steenwinkel.
De Bergenaren ontvingen met het
programma ‘Puberruil’ de onderscheiding in het kader van integratie en culturele diversiteit. De jury
noemde de vormgeving en inhoud
uitmuntend en het programma
werd bovendien gewaardeerd om
zijn oorspronkelijkheid.
In ‘Puberruil’ wisselen iedere week
twee pubers van gezin. Ze nemen
een week lang elkaars plaats in, ze
Gert Berg (l) en Siebe de Steenwinkel: “Wij maken informatieve programma’s voor een groot publiek” (Foto: Rodi Media - TL)

Hoogwater
Bergen + 15 min
Schoorl + 30 min
Camperduin + 45 min
wo 13 juni............... 3.46 - 16.15
do 14 juni .............. 4.30 - 17.06
vr 15 juni .................5.21 - 17.56
za 16 juni ............. 6.07 - 18.46
zo 17 juni ..............6.56 - 19.29
ma 18 juni............. 7.45 - 20.16
di 19 juni ............ 8.29 - 21.06
Springtij 17 juni

wisselen van ouders, vrienden, hobby’s en school. Ze komen in een
voor hen totaal onbekende leefomgeving terecht. Gert Berg licht toe:
“Met ‘Puberruil’ willen we vooroordelen wegnemen. Een van de aﬂeveringen gaat over een boerenjongen uit Drenthe die voor een week
ruilt met een asielzoeker. De asielzoeker bleek zich makkelijker aan
te passen dan de jongen uit Drenthe. Met een dergelijk programma
bereik je meer dan met een voorlichtingsfolder.” ‘Puberruil’ werd
verkozen uit 700 programma’s uit
24 landen.

Vrienden
“Siebe en ik zijn al ruim twintig jaar
bevriend”, vertelt Gert: “Na mijn
studie aan de School voor de Journalistiek ging ik werken voor Veronica. Na enige tijd presenteerde
ik mijn eigen radioprogramma en
nog iets later was ik verantwoordelijk voor alle informatieve programma’s. Maar het bloed kroop waar
het niet gaan kon. In 1985 vertrok
ik met Siebe naar Zuid-oost Azie.
We vestigden ons in Tokyo als correspondenten voor de Nederlandse
omroep, een landelijk dagblad en
de Belgische publieke zender BRT.

Hierna maakte ik tien jaar lang reportages voor Nieuwslijn en werd
vervolgens gevraagd om voor Neerlands eerste commerciële zender
wekelijks een programma te presenteren. Vijf jaar lang maakte ik
de talkshow Berg. Siebe deed de regie. In 1994 heb ik de productiemaatschappij Visible TV opgezet.
Via Siebe kwam ik in Bergen wonen, een heerlijke plek.”

Sonja Barend
Siebe de Steenwinkel: “Na mijn studie sociologie aan de universiteit in
Utrecht werd ik correspondent in

Woonspecialisten
zie pagina 8 en 9

Uitreiking
Egmondse
Cultuurprijs
EGMOND AAN DEN HOEF
- De Egmondse Cultuurprijs
2007 zal zondagmiddag 17 juniom 16.00 uur in Hoeve Overslot aan de Slotweg uitgereikt
worden. Gebruikelijk is dat de
jaarlijkse cultuurprijs uitgereikt
wordt tijdens de opening van de
Egmondweek. Door omstandigheden kon dat dit jaar niet doorgaan. De Egmondse cultuurprijs
zal nu overhandigd worden tijdens het Slotconcert van de Egmondweek. De Egmondse cultuurprijs bestaat uit het beeld
Ogen op Steeltjes, een geldbedrag van €500, een oorkonde
en de vermelding op “het wapen
van Egmond”. Het beeld Ogen
op Steeltjes zal voor de achtste keer in andere handen overgaan. Stichting Kunst en Cultuur Egmond verzorgt jaarlijks
de organisatie rond de uitreiking
van de cultuurprijs. Het geldbedrag is beschikbaar gesteld door
de gemeente Bergen. Na de uitreiking van de Cultuurprijs zal
Egmondweek 2007 afgesloten
worden met het inmiddels traditionele jazzconcert. Ook dit
jaar zal een Egmondse musicus
op het podium staan. Saxofonist
Fred Berkemeier zal in een verrassende combinatie geïmproviseerde jazz in zomerse sferen
ten gehore brengen.
Parijs waar Gert mij regelmatig opzocht.
Lees verder op pagina 10
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Zit comfort op maat
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Ook voor uw stoffeerwerk
Sliksteeg 12 / Spanjaardstraat
Alkmaar, tel. 072 - 5121479
www.stoelenspecialist.nl

Speciaal voor Vaderdag

Supermooie hang-en kuipplanten
Solanum jasminus (grote hangplant)

nu € 9.95

