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Zo leuk kan huiswerk zijn
Samen huiswerk maken en als 

beloning lekker eten met z’n allen. 

Dat gebeurt elke woensdag middag 

in het Huis van de Wijk aan de 

Susanna dijk. Jongerencoaches, 

studenten van Inholland en ouders 

helpen 45 kinderen met hun huis

werk. Daarna schuift de hele groep 

door naar Huiskamer van de Wijk 

De Singel. Kok Surgel van Langeveld 

(op de foto in het midden) maakt er 

voor iedereen een heerlijke maaltijd 

klaar. ‘We doen dit al jaren zo. Altijd 

volle bak, altijd gezellig.’ En wat is 

het lekkerste dat Surgel kan koken? 

Iedereen zegt hetzelfde: ‘Lasagne! 

Niemand kan het beter maken dan 

Surgel’.

Grote hobby
Surgel kookte als kind al voor zijn 

familie. Nu is hij een enorme kerel 

die met rollende spierballen de 

pannen van de ene pit op de andere 

zet. ‘Dit is mijn grote hobby. Ik kook 

voor wie het maar wil.’ Maar dat 

wisten fijnproevers in IJsselmonde 

allang. Regelmatig kookt hij ook voor 

ouderen in het Huis van de Wijk in 

Lombardijen. En elke maand komen 

buurtbewoners van alle leeftijden 

bij Surgel eten in Huis van de Wijk 

Grote Hagen.

Bijzondere 
bingo
In Huis van de Wijk De Dijk aan 
de Susannadijk staat 14 februari 
een bijzondere bingo op het 
programma: een taalbingo. 
Taalcoach Janine Beem heeft 
het bedacht. ‘Het is bingo voor 
mensen die moeite hebben met 
taal en cijfers.’

Beem: ‘De bingo begint met cijfers 

en daarna lezen we korte verhaaltjes 

voor met cijfers erin. Op deze manier 

werken we spelenderwijs met taal.’ 

Vakantie 
Vrijdag 14 februari draait de taal

bingo om Valentijnsdag. ‘Elk seizoen 

kiezen we een ander thema. Komen

de zomer staat de taalbingo in het 

teken van een vakantie.’ De deel

nemers zijn naar verwachting vooral 

vaste bezoekers van het Huis van 

de Wijk. Maar iedereen is van harte 

welkom. De taalbingo is van 9.30 tot 

12.00 uur. Meedoen kost 2 euro per 

deelnemer. Het Huis van de Wijk is 

een ontmoetingsplek van en voor de 

wijk, waar allerlei activiteiten worden 

georganiseerd. Loop eens binnen!

Gebiedscommissie 
18 februari vergadert 
de gebiedscommissie 
vanaf 19.30 uur in 
theater Islemunda aan 
de Herenwaard 17. 
U bent welkom. Zie 
op www.rotterdam.nl/
ijsselmonde voor de 
agenda.

Meer eb en vloed op  
Eiland van Brienenoord 
Veel mensen kennen het getijdenpark 

op het oostelijk deel van het Eiland 

van Brienenoord. Pal onder de ver

keersbrug hebben eb en vloed er vrij 

spel. De getijdenstroom trekt vissen 

en vogels aan en er groeien bijzon

dere planten. Dat gaat ook gebeuren 

aan de zuid en westkant. 

Vanaf deze maand tot begin 2021 

worden die oevers zo aangepast 

dat eb en vloed er voor meer natuur 

kunnen zorgen. De uitkijkpost Het 

Waterwoud vlak bij de grote vierkante 

vijver wordt daardoor nog aantrek

kelijker voor een bezoekje. Vanaf 

Het Waterwoud kijk je niet alleen uit 

over de Maas, maar straks ook over 

het nieuwe getijdengebied aan de 

westkant van het eiland.

Er verandert meer. De toegangs

brug tot het eiland wordt vervangen 

en er komt een tweede brug bij de 

watersportvereniging. Beide brug

gen moeten volgend jaar klaar zijn. 

Het eiland wordt een onderdeel van 

het Rondje Stadionpark. Zo heet de 

recreatieve wandel en fietsroute op 

RotterdamZuid. De veelzijdige na

tuur van het Eiland van Brienenoord 

is een verrassend onderdeel ervan.

De plannen voor meer natuur op het 
eiland trekken veel belangstelling

Arnoud Verhey

Jongeren leren vak  
in IJsselburgh 
Bezoekers van het restaurant in woonzorgcentrum IJsselburgh in 
de Beverwaard merken dat er iets is veranderd. Jongeren staan er 
regelmatig achter het fornuis en ze serveren, soms nog onwennig, 
lekkere hapjes aan tafel. 

De jongeren leren er om in de horeca 

te werken. Urban Skillsz begeleidt 

hen. Urban Skillsz coacht en traint 

aan het Slangenburghplein ook 

jongeren voor andere richtingen, 

maar de samenwerking met IJssel 

burgh is extra bijzonder. ‘Het gaat 

wat langzamer, maar dat geeft 

niet. Die jongeren moeten het nog 

leren’, vindt IJsselburghbewoonster 

mevrouw Van der Ham. Yassin (16) 

is een van hen. Hij kookt, wast af 

en vult voor raden aan. Eerst volgde 

Yassin speciaal onderwijs. Daar wil 

hij niet meer naar terug. Hij wil een 

vak leren. Zijn collega Gideon (17) is 

vooral van de bediening: ‘Je ziet voor 

wie je het doet. Dat vind ik belang rijk.’ 

Begeleider Sherandel Rosa: ‘Jongeren 

kunnen hier ervaring opdoen en ze 

krijgen een certificaat waarmee ze 

makkelijker een baan kunnen krijgen 

in de horeca.’ Onder tussen snijdt het 

mes voor Yassin aan twee kanten: 

‘Ik kook nu ook regel matig voor mijn 

moeder en drie zussen.’

Gideon bedient graag de 
bewoners van IJsselburgh

Arnoud Verhey
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