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Scoren met bètavakken op eindexamen
Bergense eindexamentraining voor havo en vwo-leerlingen

Maandmenu maart
Vitello Anders
dun gesneden gebraden kalfsvlees
met aardappelsalade, gerookte makreel,
kappertjes en mayonaise

***

Thaise runderstoof
basmatirijst met paksoi en bosui
of

Fricassee van zeewolf
met kerrie-gembersaus en fusilli
(wokkelpasta)

***
Bread and butter
pudding
met banaan en amaretto

***

Woensdag en donderdag € 22,50
Vrij-, zater,- en zondag € 25,50

Alleen als menu te bestellen

e 3,50 korting p.p.
(Reserveren gewenst)

✃

✃

voor het maandmenu maart
Geldig de hele maand maart, alleen
op woensdag-donderdag en vrijdag

Duinvoetweg 11 • 1871 EA Schoorl
Tel. 072 - 509 13 20 •
www.honkytonk.nl • honkytonk@planet.nl

BERGEN - Om beter voor scheikunde, natuurkunde
en wiskunde te scoren op het eindexamen, kunnen
havo en vwo-leerlingen meedoen aan de Bergense
Eindexamentraining. “Leerlingen scoren met deze
extra training minimaal een punt hoger”, durft de
doorgewinterde scheikundedocent Merel Hoogvliet
te zeggen. De training heeft plaats in het weekend
van 27 en 28 april.
Leerlingen van 5 havo en 6 vwo kunnen meedoen.
De kneep zit ‘m volgens de Bergense vaak in de manier van beantwoorden. “Uit de praktijk is gebleken dat veel leerlingen de stof uiteindelijk wel beheersen, maar tijdens het examen niet de juiste
bewoording gebruiken. Zo vliegen de punten eraf.
De details ontbreken maar daar gaan wij structuur
in aanbrengen.”
Merel is onlangs tot ‘Gouden docent 2012’ benoemd. Ze geeft al jaren deze training en tot op heden honderd procent succesvol. Dit jaar gaat ze dat
voor het eerst uitbreiden met de andere bètavakken.
Dat doet ze bij studiecentrum Bij de Les in Bergen
NH. Leerlingen hoeven nu dus niet meer perse naar
Leiden of Eindhoven. Op de training krijgen de leerlingen hulp van de beste docenten die lesgeven aan
eindexamenkandidaten. “De natuurkunde docent is
bijvoorbeeld cum laude afgestudeerd, begint in september met een nieuw promotieonderzoek en is de
auteur van de bekende examentraining. De leraar die
komt helpen bij wiskunde is auteur van de wiskundemethode getal en ruimte. Ik heb de toppers eruit
gevist”, zegt Merel trots. Tijdens het weekend komt
eerst alle examenstof voorbij welke met opdrachten
wordt beoefend. “De leerlingen krijgen naast de opdrachten ook aan het einde een compleet examen.
Deze wordt door een examinator nagekeken. Aan
het eind van de cursus gaan ze met een ‘echt’ cijfer
naar huis met daarbij nog de juiste tips en trucs om
ook nog de laatste puntjes op de i te zetten. Al met al
wordt alle stof van a tot z doorgenomen en staan de
leerlingen een stuk steviger in het examen.”

Merel Hoogvliet en Aart Wildeboer van studiecentrum Bij de Les. (Foto: Bertil van Beek / RM)

De tweedaagse eindexamentraining
wordt gehouden bij huiswerktraining ‘Bij de Les’ aan de Van Blaaderenweg 10A in Bergen en duurt van
9.00 tot 18.00 uur. De cursus kost
240 euro, inclusief 16 lesuren, dic-

taat en twee keer lunch. Deelnemers
die zich voor 21 maart inschrijven krijgen tien procent korting. Vragen naar
de mogelijkheden en opgeven kan via
merelhoogvliet@quicknet.nl of tel.
06-46047108.

Vrolijke Paasgroet voor
vijftienduizend ouderen
BERGEN - Scholieren van basisscholen en vrijwilligers van de Zonnebloem brengen vijftienduizend paaspakketjes bij ouderen thuis. In 33
verzorgingshuizen door heel Nederland, waaronder in Bergen, beschilderen leerlingen van een basisschool
samen met bewoners van een verzorgingshuis een groot paaskuiken van
bijna anderhalve meter hoog. Woensdag 27 maart gaan leerlingen van de
Van Reenenschool naar Zorgcentrum
De Marke om de pakketjes uit te delen
en om het kuiken te versieren.
Rond feestdagen als Pasen wanneer iedereen met familie of vrienden bij elkaar komt, voelen veel ouderen zich
extra eenzaam en soms zelfs vergeten.
De Riki Stichting wil hier verandering

in brengen en zet daarom 15.000 ouderen in het zonnetje. Zo weten zij dat
er aan hen gedacht wordt. Met deze
jaarlijks terugkerende paasactie wil de
Riki Stichting ook jong en oud dichter bij elkaar brengen en anderen oproepen ouderen in hun omgeving aandacht te geven. Met deze Paasactie
worden mensen bij elkaar gebracht.
Meer dan de helft van de paaspakketjes delen leerlingen van 44 basisscholen persoonlijk uit aan bewoners van
nabijgelegen woonzorgcentra en aan
ouderen in hun privé omgeving. Vrijwilligers van de Zonnebloem brengen
de overige paasattenties thuis bij zelfstandig wonende ouderen. Het huis
en de school die dit kuiken het leukste
versieren winnen een gezamenlijk uitje naar keuze.

‘Nog grootser
Bourgondisch Bergen’

Bourgondisch Bergen kent een zeer succesvolle eerste editie. Het culinaire evenement trok vorig jaar
veel belangstelling en verwacht ook dit jaar veel publiek. (Foto: aangeleverd)

BERGEN - De tweede editie van Bourgondisch Bergen staat voor de deur.
Dit keer wordt het culinaire evenement in en om de Ruïnekerk van
vrijdag 14 tot en met zondag 16 juni
gehouden. Donderdag staat nog als
eventuele extra optie.
Door de vele zeer positieve en leuke
reacties, geeft de organisatie graag een
vervolg aan Bourgondisch Bergen. Tijdens het event kunnen bezoekers genieten van de heerlijkste wijnen en
kennismaken met de ﬁjnste kookkunsten van de verschillende restaurants
uit Bergen en omgeving. De organisatie verwacht een nog beter, mooier
en bourgondischer event neer te zet-

ten. Kaarten à 7,50 euro zijn te bestellen via: info@bourgondischbergen.
nl. Geef hierbij het gewenste aantal
kaarten aan, de gewenste dag(en), het
adres, naam en eventueel de naam van
het bedrijf. Kijk voor meer informatie
op: www.bourgondischbergen.nl (ook
te vinden op Facebook en Twitter).

