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wenst u een
heerlijke
moederdag
De rode loper wordt
uitgerold in Berkel
Centrum
Berkel en Rodenrijs - Op de
Moeder Verwendag op 10 mei
in Berkel Centrum worden
moeders én overige bezoekers
aan het centrum lekker in de
watten gelegd. Speciaal voor
Moederdag wordt de rode
loper voor hen uitgerold.
Die dag hebben de winkeliers
verschillende acties voor Moederdag bedacht. Daarnaast kunnen
bezoekers van het winkelcentrum
tijdens het winkelen genieten van
het muzikale duo Small Talk, deze
vrolijke mannen voorzien de dag

van muzikale klanken. Prachtige
(mannelijke!) modellen trakteren
de dames geheel in stijl op heerlijke
chocolade rosétjes.
Na het struinen door het altijd
gezellige Berkel Centrum kunnen
de dames hun voeten laten verwennen bij de mobiele Fish Spa. Garra
Rufa visjes knabbelen zachtjes de
voeten schoon en zorgen voor een
zijdezachte huid.
Een behandeling van circa vijftien
minuten kost maar € 9,95. Om verzekerd te zijn van een behandeling,
kan men zich aanmelden via info@
winkelcentrum-berkel.nl.

Proeven van de
Chinese taal en cultuur
Bergschenhoek - Leerlingen
van het derde leerjaar van het
Wolfert Lyceum proefden in
acht lessen van de Chinese taal
en cultuur en ontdekten waar
de oosterse en westerse cultuur elkaar prachtig aanvullen.
In korte tijd leerden ze een
beetje Mandarijn en telden
ze tot tien en verder (ook met
Chinese handgebaren). Ze
leerden zichzelf voorstellen,
aangevuld met leeftijd, familie
en waar ze vandaan kwamen.

het herkennen, verstaan en een beetje
spreken. Er werd veel informatie gegeven over de Chinese tradities, familiebanden, land, eten en ongeschreven
regels die alleen bij Chinezen bekend
zijn. De leerlingen gingen ook naar de
Chinese gemeenschap in Rotterdam
om erachter te komen wie ze zijn, hoe
ze hier voor het eerst gekomen zijn
en wat de Chinezen nu doen. Ze bezochten een Chinese supermarkt om
de producten te bekijken en woonden
een Chinese theeceremonie bij. Na
afloop gingen ze zelfs dimsummen, de
ultieme Chinese manier van lunchen.
De cursus was flexibel en veel was af-

hankelijk van de kennis van de leerlingen zelf. De daltonleerlingen konden
Fenmei Hu veel vragen stellen over
alles wat te maken heeft met de Chinese cultuur. De cursus werd afgerond
met een certificaat als aandenken en
alle deelnemers zijn een interessante
ervaring rijker.
De cursus werd gegeven door Fenmei
Hu. Zij is van oorsprong Chinees en
ervaren in lesgeven van de Chinese
taal en cultuur. Afhankelijk van de
evaluatie gaat deze kennismaking
structureel deel uitmaken van de
VVV-uren (Verbreden, Verdiepen en
Verbeteren) van het Wolfert Lyceum.

In deze korte tijd ging het uiteraard
niet om het leren schrijven van de
complexe Chinese karakters, maar om

Rotta 32 jaar
Bergschenhoek – Rotta bestaat
op 10 mei aanstaande 32 jaar
en dat wordt gevierd met een
open dag in het Trefpunt. De
diverse werkgroepen, waaronder Rotta Natuurwerk, Rotta
Jeugdwerk en Rotta Onderzoek,
presenteren zich en vertellen
over hun werkzaamheden.
Interessant is het om de vorderingen te
zien van de mannen van Rotta Actief
bij het werk aan de ronde serre die op

het terrein achter het Trefpunt verrijst
en die vooral dienst gaat doen als ontvangst- en werkruimte voor de jeugd.
Vanzelfsprekend is deze middag ook
Rotta’s huisimker Johan Beckers van
imkerij de Moerbei aanwezig. Hij kan
vertellen over het houden van bijen en
er natuurlijk ook alles van laten zien.
De open dag wordt dit jaar bovendien
opgeluisterd door een mooie tentoonstelling van vogelplaten die gemaakt
zijn in opdracht van ds. Cornelis Noze-

man, ruim 200 jaar geleden predikant
in Moordrecht en net als de Rotta
leden van vandaag, heel erg geïnteresseerd in vogels.
Hij beschikte niet over de fotoapparatuur van nu dus hij liet de vogels
onder andere eerst neerschieten zodat
ze rustig bleven zitten en nauwkeurig
geportretteerd konden worden. Ter
geruststelling: zo doen ze dat bij Rotta
niet meer.
De open dag is van 12.00 tot 16.00
uur aan de Hoeksekade 164, Bergschenhoek.

Ook een theeceremonie maakte deel uit van de kennismaking met de
Chinese cultuur.

