
 p Mark en Majlits van Essen gaan op 31 oktober met hun nieuwe tent beginnen aan de derde etappe. 

rika zou gaan, wisten ze al snel. 
Vanwege de redelijk westerse cul-
tuur voelden ze zich daar het meest 
veilig bij. Om de Spaanse taal alvast 
een beetje onder de knie te krijgen, 
zijn zij eerst vier maanden aan het 
werk gegaan op een Spaanse cam-
ping.
Via de moeder van Majlits is het stel 
in contact gekomen met iemand die 

Openbare      
fractievergaderingen

HOLLANDS KROON Verschillende 
raadsfracties houden een openbare 
fractievergadering, ter voorberei-
ding op de raadsvergaderingen van 
1 (regulier) en 6 (begroting) novem-
ber.
 
Senioren Hollands Kroon vergadert 
woensdag 24 oktober in MFA De 
Ontmoeting (zaal Waddenzee) aan 
De Verwachting in Anna Paulowna. 
De avond duurt van 19.30 tot 21.00 
uur. Insprekers dienen zich uiter-
lijk woensdagochtend 24 oktober te 
melden bij fractiesecretaris Peter C. 
Meijer, 0227-503559 of via de mail: 
meijerpc@quicknet.nl.
 
Ook de fractie van het CDA verga-
dert woensdag 24 oktober, in de Cul-
tuurschuur aan het Loggersplein 1 
in Wieringerwerf, aanvang 20.00 
uur. De vergadering is openbaar. 
Ook als u de fractie wilt spreken 
over andere onderwerpen dan de 
raadsagenda, bent u welkom.

in Spanje een nieuwe camping ging 
starten. “Het leek ons goed om hier 
een paar maanden te werken om al-
vast een beetje de Spaanse taal te le-
ren”, vertelt Markt. “Echt succesvol 
was dit niet”, lacht hij. “We hebben 
misschien vijf woorden geleerd.
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Groot fietsavontuur
Manon Wiggers

NIEUWE NIEDORP Al een tijdje wa-
ren Mark en Majlits van Essen aan 
het sparen voor een wereldreis, 
maar dat ze hun leven zo om zouden 
gooien hadden ze van tevoren niet 
gepland.
In 2016 zegden ze hun banen op en 
waren ze klaar om het werkritme 
van 9.00 tot 17.00 uur achter zich te 
laten. Dat hun reis naar Zuid-Ame-

Amnesty International afdeling 
Schagen/Hollands Kroon bestaat deze 
maand 35 jaar en viert dat met een 
jubileumweek p 3

Jaar-
###*I

Woensdag 
17 oktober 
2018

Jaro’s wens in vervulling
De hartenwens van Jaro (5) uit Wieringerwerf 
is in vervulling gegaan. Jaro heeft een 
stofwisselingsziekte en wil niets liever dan 
treinmachinist worden. Dat kon geregeld 
worden, Jaro mocht één dag de trein van de 
Efteling besturen.

p 9

 

Pr
ov

in
ci

e 
N

o
or

d
-H

ol
la

n
d

G
em

. H
ol

la
n

ds
 K

ro
on

M
an

on
 W

ig
ge

rs
   

Licht langs de 
Provincialeweg
VERLAAT De provincie 
Noord-Holland vervangt 
de tijdelijke verlichting 
langs de Provincialeweg 
(N241) tussen Schagen en 
Verlaat door permanente 
lantaarnpalen. De 
werkzaamheden zijn 
inmiddels gestart en 
vinden gefaseerd plaats 
tot en met 16 november. 
De Priggeweg (parallel-
weg) wordt gedeeltelijk 
afgesloten. De hoofdrij-
baan van de N241 en het 
fietspad blijven bereik-
baar.
Van 12 tot en met 16 
november is de Prigge-

weg tussen de Cornelis 
Blaauboerlaan en 
Kanaalweg (N248) 
afgesloten van 7.00 tot 
16.00 uur. Het auto- en 
landbouwverkeer kan via 
de Provincialeweg (N241) 
rijden. (Brom)fietsers 
worden omgeleid via het 
fietspad aan de overkant.
 
Door de lange levertijd 
van de lantaarnpalen was 
tijdelijke verlichting 
aangebracht. Deze wordt 
nu vervangen. Behalve de 
lantaarnpaal bij fietssluis 
De Weel. Deze komt op 
zijn vroegst in december. 
De verlichting langs het 
fietspad ter hoogte van 

de Havenstraat brandt 
tegen die tijd ook. 
 

Campus De Terp
WIERINGERWERF Vorige 
week woensdag is een 
belangrijke stap gezet 
voor Campus De Terp. 
Deze campus omvat drie 
basisscholen, kinderop-
vang, sporthal en 
zwembad. Initiatiefnemer 
Stichting Sport en Welzijn 
Wieringermeer, de 
gemeente en de school-
besturen van het 
basisonderwijs en 
voorgezet onderwijs 
tekenden vorige week de 
intentieovereenkomst om 
de campus te realiseren in 
Wieringerwerf. Het moet 
een plek worden waar 
jong en oud kan sporten, 
leren en ontmoeten. Ook 
de samenwerking met 
het voorgezet onderwijs 
(RSG Wiringherlant) en het 
bedrijfsleven is essenti-
eel.
Op de foto, achter vanaf 
links: Age Miedema van 
SSWW, Marga Hendriks 
van Kappio, John Deckers 
van Kopwerk, José 
Vosbergen van Surplus, 
Alice Hart van Sovon en 
weghouder Mary van 

Gent. Voor: René Rigter 
van Sovon, wethouder 
Theo Groot en Gert Jan 
Veeter van Sarkon.

Elke donderdag in Wieringerwerf in de Terpstraat. Van 8.00 - 14.00 uur.

Het lekkerste fruit en 
 de beste groente!

✃

✃

✃

KNIP UIT! – WAARDEBON – KNIP UIT!
Tegen inlevering van deze advertentie:

½  kg lekker knapperige ELSTARS + 1 ½  kg GIESER 
WILDEMAN roodstovers  + 1 ½ kg beste GOUDREINETTEN 
Alles samen voor 5,00 + ook nog een RODE KOOL erbij! 7 dagen per week open!   

TUIN-, SFEER- & KLUSCENTRUM

Oosterboekelweg 2a, Hoogwoud  |  0226 - 352 197  |  www.deboet.nl

ONZE KERST-KADO-SHOW 
IS BIJNA KLAAR

*  Korting op kunstkerstbomen 
v.a. 120 cm. 5 en 10 jaar garantie. 
Actie geldig t/m 10 november 2018.

ONZE KERST-KADO-SHOW 
IS BIJNA KLAAR

10%
voorverkoop

KORTING* op 

kunstkerstbomen

Kom alvast sfeer proeven!

Graag tot ziens!


