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Meiden van Kennemer College winnen twee prijzen op Girlsday

13

’Best trots op deze prijs’
""

Jonge meiden enthousiast maken voor een
technisch beroep is de
insteek van de jaarlijkse
Girlsday. Bovendien kun
je leuke prijsjes winnen,
bleek dinsdag op het
Kennemer College in
Heemskerk.

Technische
beroepen zijn
een goede keuze

Frenk Klein Arfman
redactie.ken@nhd.nl

Heemskerk # Op 15 april zouden
meiden tussen de tien en vijftien
jaar oud bezoekjes afleggen aan
technische bedrijven, maar voor het
tweede jaar op rij zorgde corona dat
het een online evenement werd.
Een kleine twintig meiden van de
Internationale Schakelklas namen
deel aan Girlsday. Ze kregen een virtuele rondleiding door Tata en konden vragen stellen aan vrouwelijke
medewerkers met technische functies. De anderstalig opgevoede meiden konden ook meedoen aan een
wedstrijd. Ze moesten een poster en
een blikwikkel ontwerpen.
De jury koos uit adik tweeduizend meiden uit de regio tussen
Haarlem en Zaandam, hun prijswinnaars. En de meiden van het
Kennemer College vielen liefst
tweemaal in de prijzen.

Farah Habib met haar prijs. Met rechts van haar de docenten Jacquline Duvalois en Joke Guillot.

Geschiedenisleraar Peter de Heere
en decaan Judith Rijkhoff zijn trots
op hun meiden. De Heere: ,,We hebben volgens mij nog nooit iets gewonnen met dit event, en nu gelijk
tweemaal.’’ Rijkhoff ziet dat het
evenement werkt. ,,Ze reageren er
positief op. En het is natuurlijk eens
wat anders dan een les Nederlands
of rekenen.’’

Hans Nooij van Techport en Tata
reikt de prijzen uit. Een lokaal zit
vol nietsvermoedende meiden. ,,Het
gebeurt niet vaak dat een school
twee prijzen wint’’, spuit Nooij nog
wat slagroom op de taart. Technische beroepen zijn, vindt hij, echt
een goede keuze. ,,Het is allang niet
meer zo dat je alleen lasser of elektricien kunt worden. Er is veel vari-
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eteit. Bovendien is er veel werk in te
vinden en goed mee te verdienen.’’
Een eerste ’verdienste’ krijgen de
meiden als groep uitgereikt: een
blik-robot. Die ze nog wel zelf in elkaar moeten zetten. Daar vallen
meerdere meidenmonden al van
open. De prijs wonnen ze met hun
poster waarop ze ’Meer in blik bewaren is de wereld sparen’ als ’duurza-

me lokroep’ hadden geschreven.
Dan richt Hans het woord tot de
14-jarige Farah Habib. Zij heeft namelijk met haar blikwikkel de individuele eerste prijs gewonnen. En
die keuze van de jury is begrijpelijk,
blijkt als haar wikkel met een beamer wordt getoond. Mooi getekend,
kleurrijk en voorzien van een duurzame boodschap.
Tot ieders verbazing wordt een
nieuwe fiets het lokaal ingereden,
die nu van Farah is. Ze is er zichtbaar
blij mee. ,,Ik heb wel eens vaker iets
gewonnen met tekenen. Maar ik ben
op deze prijs best wel trots’’, vertelt
de in Egypte geboren Farah Ze
woont nu drie jaar in Nederland en
wil binnenhuisarchitect worden.
Hans lijkt dat een goed plan.
Onder de meiden blijkt meer technisch talent te zitten. De 16-jarige
Yusur wil bijvoorbeeld automonteur worden en een ander meisje
chirurg.
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Wij willen u hartelijk danken voor
alle blijken van medeleven in de vorm van
kaarten, telefoontjes, bloemen en huisbezoekjes
na het overlijden van onze lieve

Alie van der Wind - de Koning
FAMILIEBERICHTENPAGINA,
DE MOGELIJKHEDEN
ZIJN DIVERS.

We houden van haar en het is voor ons een grote
troost te weten hoe geliefd zij was.

Met familieberichten.nl
kunt u op een eenvoudige, snelle en
zekere manier uw droevige bericht
samenstellen en plaatsen in uw dagblad
naar keuze.

Piet van der Wind,
kinderen en kleinkinderen
Heemskerk, juni 2021

Overzicht OVERLIJDENSBERICHTEN
Naam overledene
Jelle Bruinsma
Gerardus Jacobus van Rensch
Gerhard Feenstra
Mirella Huipen
Leo Bruin
Fons Baas
Willem Klaassen
Giel Pankras en Jans Pankras-Hobma

Lft/Geb.j.
1950
1938
1941
1970
1964
1968
1941
1941

Plaatsnaam
Medemblik
Bovenkarspel
Andijk
Heemskerk
Beverwijk
Amsterdam
Schiedam
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Uitvaart/Crematie
De uitvaart is in besloten kring
De uitvaart zal in besloten kring op 11 juni plaatsvinden
Afscheid zal in besloten kring plaatsvinden
Afscheid zal in besloten kring op 10 juni plaatsvinden
De begrafenis zal in besloten kring op 11 juni plaatsvinden
De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden
De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden
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