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Koningin voor één dag
Hard werken wordt beloond. Dit gezegde klopte op 29 april voor meer 
mensen in Nederland maar wij keken alleen naar onze eigen Corry Pieter-
son. Op die dag kreeg Corry door Burgemeester Aboutaleb een Konink-
lijke onderscheiding opgespeld nadat hij eerst uitgebreid uit de doeken 
had gedaan waarom zij was genomineerd. Lag het aan ons of bleef hij 
langer stilstaan bij Corry dan bij de anderen? 

Lid in de orde van Oranje Nassau, een welverdiend lintje voor Corry Pieterson: 36 jaar 
bestuurslid van Buurt- en Speeltuinvereniging Terbregge, waarvan 4 jaar als voorzitter, 
en 16 bestuurslid van Terbregge’s Belang. Om nog maar te zwijgen over alles wat zij 
doet in ‘haar’ buurt. Of het nu gaat om collecteren voor Jantje Beton, loten verkopen 
voor Koninginnedag, meehelpen met activiteiten in de Speeltuin, het organiseren van 
de seniorendag of het verspreiden van de buurtkrant, Corry doet het. En dan heb ik 
nog niet eens alles opgenoemd want ook voor haar buurtbewoners zorgt zij goed in de 
vorm van wassen, koken en boodschappen doen. Moet er iemand naar het ziekenhuis 
en moet er een tas worden ingepakt? Dat doet Corry toch? En dan zorgt ze ook nog 
voor haar kinderen en kleinkinderen. 

Na de plechtigheid op het stadhuis was er ’s middags stiekem een 
receptie in de speeltuin georganiseerd speciaal voor Corry. Hier 
kreeg haar buurt de gelegenheid tot feliciteren en kwamen ook 
enkele (voormalige) politici langs. En ’s avonds werd zij getrakteerd 
op een etentje met het bestuur. 

Op 29 april was Corry voor één dag Koningin van Terbregge. 

Martine de Boer

Iedereen bedankt voor mijn onvergetelijke dag dat ik een lintje heb 
mogen ontvangen. Corry
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Contributie
Binnenkort zal de jaarlijkse contributie 
voor het lidmaatschap van de Bewoners-
organisatie Vereniging Terbregge’s Belang 
automatisch van uw rekening worden 
afgeschreven. Dit is een hoger bedrag dan 
u uit de vorige jaren van ons gewend bent. 
Bij de laatste Algemene Ledenvergadering 
is namelijk met algemene stemmen aange-
nomen de contributie te verhogen naar 
€ 10 per jaar.
Gezien de bezuinigingen, waar wij als 
Bewonersorganisatie ook mee gecon-
fronteerd worden, zal deze verhoging u 
niet verbazen. Na jarenlang de contributie 
op € 5 te hebben gehouden zien wij ons 
genoodzaakt een inflatiecorrectie toe te 
passen en prijsverhogingen, waar ook wij 
als vereniging in onze werkzaamheden 
mee te maken hebben, gedeeltelijk door te 
berekenen.
Aangezien dit afgelopen november is 
besloten en de contributie deze zomer zal 
worden geïncasseerd, leek het ons correct 
u hier nog even aandacht voor te vragen.

Het bestuur.

Koninginnedag: 
een dag met een zonnetje
De dag begon vrolijk met een zonnetje. De eerste kinderen kwamen al om 9 uur naar de 
Buurt- en Speeltuin Vereniging Terbregge.  En om 9.30 uur begon de inschrijving voor 
de optocht die om 10.00 uur, met drumband Avalanche voorop, startte. Gelukkig waren 
er, ondanks de meivakantie, heel wat kinderen en ouders. Ook sommige ouders waren 
verkleed (is erg leuk, moeten jullie meer doen!).

Om 11 uur begon de prijsuitreiking. In de categorie individueel won Julia Verkade de 
eerste prijs. Tamar, Thersa en Juda Verhoef wonnen in de categorie groepen. En Jip en 
Siep hadden de mooiste fiets of kar. 

Na de prijsuitreiking startte de minikermis en het rad van fortuin. Het was heel druk en er 
waren heel veel leuke prijzen. ’s Middags vonden de kinderspelen plaats en stond er een 
luchtkussen in de straat .
In de speeltuin leek het wel een reünie van Terbreggenaren, lekker bijpraten onder het 
genot van een hapje en een drankje.

Om 17.00 uur was het tijd voor  de trekking van de grote loterij met prijzen als een tele-
visie, tuinmeubelen, elektrische apparatuur en nog vele tientallen prijzen. Hiervoor onze 
dank aan alle sponsoren die dit samen allemaal mogelijk hebben gemaakt.. 

Om 18.00 uur kon er eerst door de kinderen, maar later ook door de ouderen gedanst 
worden in de disco. Al met al was het een geslaagde Koninginnedag. 

Vrijwilligers: hartelijk dank voor jullie inzet.

Alle overige foto’s kunt u terugzien op de website van BSV Terbregge.

Corry Pieterson



Trekkingslijst Koninginnedag Loterij
Onderstaand een overzicht van de lotnummers waar prijzen op zijn gevallen. Bent u een van de gelukkige 
winnaars? Meld u dan bij Buurt- en Speeltuinvereniging Terbregge. Tegen overlegging van uw lot kunt u uw 
gewonnen prijs in ontvangst nemen. Van harte gefeliciteerd!

Beschikbaar gesteld door: Prijs: Gevallen op lotnummer:
Woninbouvereniging de Goede Woning Monopoly 61
Weyers Doe Het Zelf Houtborenset 183
Rietdekkersbedrijf M.A.G. Vonk Nijntje 231
Circuit Herenmode Poloshirt 261
Rietdekkersbedrijf M.A.G. Vonk Krijtbord 266
van der Sluis BV aannemers Bodywarmer 281
Paul Visser Autohandel Rituals pakket Heren 417
van der Sluis BV aannemers Zaag 484
Woninbouvereniging de Goede Woning Ik kan al tellen 565
Woninbouvereniging de Goede Woning Bordspel Wildlife 567
Kaasboertje Bon t.w.v. € 25 707
Woninbouvereniging de Goede Woning Bordspel Ganzenbord 770
van ‘t Veer Zonwering Lantaarn klein 860
Bos Automaterialen Senseo 931
Fa. Jan Luyt Vrachtwagen + Shovel 993
Hum Tapijt Droogloopmat 1085
Bram Verwey Tuinaanleg & Onderhoud Tuinslang 1117
Hema Streksingel Emmerset 1118
Emdee Electrieciens 2 groene lampjes 1134
Fa. Jan Luyt Kinderservies 1296
Fa. Jan Luyt Stiften met kleurboek 1314
de Fabriek Brasserie Dinerbon € 20,= 1336
Arie Maasland Timmer & Aannemingsbedrijf Dekbed + Hoes 1447
Rietdekkersbedrijf M.A.G. Vonk Gastoestel 1457
van der Sluis BV aannemers Doppendoos 1473
Weyers Doe Het Zelf Doppenset 1547
Hofland Automaterialen Autowasset 1557
MBR Hekwerken Stofzuiger 1574
Circuit Herenmode Poloshirt 1599
Fa. Jan Luyt Barbiedoos met horloge klok en wekker 1675
Thijs Rutten Servies 1696
van ‘t Veer Zonwering Bord met kaarsen 2086
Parfumerie Nouveau Beethovensingel Schort 2115
Wim Struyk Citröendealer Wielsleutel 2116
van der Sluis BV aannemers Vebandtrommel 2129
van der Sluis BV aannemers Bodywarmer 2255
Van Vliet Trucks s Promo pakket 2292
van der Sluis BV aannemers Bodywarmer 2360
Parfumerie Nouveau Beethovensingel Washand Koe + Badschuim 2375
Ben van Veen Onderhouds & Tegelzettersbedrijf Contactgrill 2383
Ommoordsehof Tuincentrum Decoratieset 2558
Woninbouvereniging de Goede Woning Dr. Bibber 2591
Circuit Herenmode Poloshirt 2632
Hum Tapijt Droogloopmat 2634
de Fabriek Brasserie Dinerbon € 20,= 2640
Hum Tapijt Droogloopmat 2724
Graaftrans BV Mp3 speler 2733
Mijndert v.d. Berg Ijzerhandel Bistroset + Kussens 2742
van der Sluis BV aannemers Makita Boormachine 2748
Marco Struyk Loodgietersbedrijf Koffiezet apparaat 2805
Bergse Keurslager Cadeaubon 2815
de Fabriek Brasserie Dinerbon € 20,= 2908
RST Meiser Metaalhandel Digitale fotolijst 2920
Weyers Doe Het Zelf Proffesionele kwastenset 2962
van der Sluis BV aannemers Bodywarmer 2966
Parfumerie Nouveau Beethovensingel Pareo 3002
Wim Struyk Citröendealer Sleepkabel 3025
Forest Metal Group Stoomstrijkijzer 3055
de Fabriek Brasserie Dinerbon € 20,= 3056
Piet Hordijk Autoped 3068
Bram Verwey Tuinaanleg & Onderhoud Tuinslang 3082
Cees v.d. Welle Kinderfiets 3101
Mijndert v.d. Berg Ijzerhandel Tuinbank + kusssens 3155
MBR Hekwerken Hapjespan 3298
van der Sluis BV aannemers Snoeischaar 3362
Maestro Tabac 1 doos Lego 3418
Parfumerie Nouveau Beethovensingel Pareo 3505
Hofland Automaterialen Lampen & Zekeringen set 3545
van der Sluis BV aannemers Sensor buitenlamp 3643
Arnold Iburg Fysiotherapeut ook voor Dryneedling TV met ingebouwde DVD speler 3649
Hema Streksingel Jip en Janneke zwembad 3652
Woninbouvereniging de Goede Woning Mastermind 3684
Wim Struyk Citröendealer Brandblusser 3724
Facet Eetcafe Dinerbon € 50,= 3785
Hum Tapijt Droogloopmat 3786
Co Dalm Onderhoudsbedrijf Badjas 3833
Fa. Jan Luyt Bal 3860



info@hvandersluis.nl

Huttendagen
Op 12 en 13 juli gaan we weer timmeren met de kids. De kin-
deren kunnen dan zelf een hut timmeren die ze daarna mogen 
schilderen en versieren. Na deze 2 dagen mag, als het mogelijk 
is de hut mee naar huis. Voor het hout, spijkers en verf wordt 
gezorgd. Wij vragen wel alle kinderen zelf een hamer mee te 
nemen. Ook vragen wij of er/de (groot)ouders mee willen hel-
pen om een en ander veilig te laten verlopen. Tussen de mid-
dag wordt er natuurlijk ook gegeten met z’n allen. Voor leden is 
deelname gratis, aan niet leden vragen wij een vergoeding van 
€ 5,= voor eten en drinken.

Locatie: Buurt- en Speeltuinvereniging Terbregge, Landstraat 9.

Vrijwilligers gezocht
Op 10 september wordt er een viswedstrijd voor kinderen geor-
ganiseerd in Terbregge. Om dit tot een groot succes te kunnen 
maken, is er nog behoefte aan vrijwilligers. Viservaring is niet 
vereist. Wij zoeken mensen die  zin hebben om de handen uit 
de mouwen te steken om de vissertjes uit Terbregge een mooi 
dag te bezorgen. 

Interesse? Stuur een e-mail naar 
Helga van Klinken van Thermiek: 
HvanKlinken@thermiek.info of naar 
bewonersorg@terbregge.nl.



4 mei: Terbregge herdenkt
Op 4 mei jongstleden herdachten wij de 
gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en 
oorlogen of gevechtshandelingen die in 
de jaren daarna hebben plaatsgevonden. 
Traditiegetrouw vindt de herdenking in Ter-
bregge plaats bij het monument naast de 
Irenebrug. En wie zoveel jaar na de oorlog 
nog denkt dat de oorlog compleet vergeten 
is en er geen 2 minuten stilte vanaf kan, 
komt in Terbregge bedrogen uit. Wat een 
belangstelling! Ieder jaar zien wij het aantal 
belangstellenden toenemen. En er komen 
ook veel kinderen, niet in de laatste plaats 
doordat groep 7 van de Heijbergschool het 
monument heeft geadopteerd. 

Het monument waar de herdenking ieder 
jaar wordt gehouden, is in april 2000 ont-
huld. Het is van de hand van kunstenaar 
Hans Leutscher en heet ‘En wij volgen de 
gang van hun volharding’. Het monument 
is een gedenkplaats voor oorlog, vrede 
en vrijheid, zowel in het heden als het 
verleden. Maar bovenal is het opgericht ter 
nagedachtenis aan drie Terbregse verzets-
mensen waarvan er twee zijn omgekomen 
in de Tweede Wereldoorlog. Deze mannen 
waren Nicolaas van der Valk, Abraham van 
den Bos en Dirk van der Kooij. 

Nicolaas Jan van der Valk werd geboren 
op 22 november 1875 in Holwerd (Fries-
land). Al snel verhuisde de familie Van der 
Valk naar Capelle aan den IJssel waar de 
vader van Nico hoofd werd van de lagere 
school. Nico ging naar de normaalschool 
(de huidige Pabo) waarna hij onderwijzer 
werd in Schoonrewoerd. Daar leerde hij 
Petronella Hoogeraad kennen waarmee 
hij later zou trouwen. Ze verhuisden naar 
Scheveningen en kwamen later in Terb-
regge terecht waar hij onderwijzer werd op 
de lagere school. 

Maar Nico van der Valk was niet alleen 
onderwijzer blijkt uit de jaargids 1938 van 
Hillegersberg. Meester Valk, zoals hij ook 
wel werd genoemd, was tevens Secretaris 
van het Groene Kruis, penningmeester 
van de vereniging voor ziekenhuisverple-
ging, voorzitter van woningbouwvereniging 
“de Goede Woning”, bestuurslid van de 
vereniging voor Volksbelangen en adviseur 
van de Oranjevereniging Terbregge. En dit 
is slechts een greep uit al zijn nevenfunctie 
want hij bekleedde er nog veel meer. 

De allerbelangrijkste nevenfunctie van 
Nico van der Valk was natuurlijk die van 
oprichter en tevens eerste voorzitter van 
bewonersorganisatie Terbregge’s Belang 
in 1918. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat Nico van der Valk in de volksmond ook 
wel bekend stond als de burgemeester 

van Terbregge. Hij was in ieder geval een 
prominente inwoner van Terbregge die in 
1938 met pensioen ging. 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was 
Nico van der Valk, samen met zijn kinde-
ren, nauw betrokken bij het verzet tegen 
de Duitse overheersing. Door zijn vele re-
laties heeft hij veel jonge Terbreggenaren 
weten te behoeden voor de Duitse kampen 
en hebben velen, door zijn hulp, weten te 
vluchten. Tevens verzorgde hij bonkaarten 
voor hen die ervan verstoken waren. Zijn 
zolder was een opslagplaats voor wapens 
en er stond ook een Engelse zender.

Zijn enorme bekendheid ging hem parten 
spelen want ook de Duitsers kregen in de 
gaten hoe groot zijn invloed was. Op 29 
juli 1944 werd Van der Valk opgepakt. Zijn 
kinderen wisten uit handen van de bezetter 
te blijven. Via kamp Amersfoort werd Van 
der Valk overgebracht naar het concentra-
tiekamp Sachsenhausen. Maar Van der 
Valk werd vrijgesproken en men mocht 
hem ophalen in Duitsland. Er was zelfs al 
een auto met benzine geregeld. Maar door 
Dolle Dinsdag, werden de concentratie-
kampen door de Duitsers volkomen van de 
buitenwereld afgesloten. Niemand kwam 
er meer uit. Uiteindelijk is Meerster Valk 
op 26 januari 1945 van uitputting en door 
gebrek aan medicijnen overleden. Hij werd 
69 jaar oud.

Abraham van den Bos werd op 19 april 
1918 geboren. In 1936 kwam Bram van 
den Bos op 18-jarige leeftijd als kwekeling 
op de school met de Bijbel in Terbregge. 
Hij was toen al fel anti-NSB. Zo kocht hij in 
datzelfde jaar alle toegangskaarten voor 
Lommerijk waar door de NSB toespraken 
zouden worden gehouden. Samen met 
Dirk van der Kooij, geboren op 25 septem-
ber 1918, ging hij aan het begin van de 
oorlog in het verzet. Maar deze samenwer-
king mocht niet lang duren. Al in 1942 werd 
Dirk van der Kooij opgepakt en op trans-
port gezet naar een concentratiekamp. 

Na het vertrek van Dirk van der Kooij nam 
Bram zijn illegale werk over. Maar ook 
Bram werd al snel door de Duitsers ge-
zocht. Als hij les gaf op de Heijbergschool 
stond er een leerling op de uitkijk zodat 
Van den Bos, in geval van onraad, snel 
kon vluchten. In 1943 werd het te gevaar-
lijk voor hem en moest hij tijdelijk onderdui-
ken. Op 20 juni 1944 sloeg het noodlot toe. 
Tijdens het drukken van illegale bladen zo-
als het dagblad Trouw bij drukkerij Wege-
ling in Kralingseveer werd hij gearresteerd 
en weggevoerd naar Vught. Na een zwaar 
verhoor werd Bram van den Bos opgeslo-
ten in een isoleercel. Op 11 augustus 1944 
werd hij door de Duitsers gefusilleerd. 

Na de oorlog kreeg de familie Van den Bos 
een brief van Koningin Wilhelmina waarin 
zij haar dank uitsprak voor alles wat Bram 
van den Bos tijdens de oorlog had gedaan. 
Hij kreeg postuum een Koninklijke onder-
scheiding

Dirk van der Kooij werd aanvankelijk ook 
tot de doodstraf veroordeeld maar door 
toedoen van zijn goede advocaat werd 
deze straf omgezet in een gevangenschap 
van 12 jaar. Hij overleefde de verschrik-
kingen van het concentratiekamp maar zijn 
leven zou nooit meer hetzelfde zijn. Nadat 
hij jarenlang niet over zijn ontberingen kon 
praten, heeft Dirk van der Kooij op verzoek 
van Henk Dijkxhoorn in 1970 in de Alexan-
derkerk toch over zijn oorlogservaringen 
verteld. Dirk van der Kooij overleed op 30 
mei 1994.

Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de 
herdenking

Een eerbetoon vanuit de lucht. Met dank aan de heer  In ‘t veld



Wist u dat…
In de vorige Nieuws uit de wijk deden wij een oproep voor ‘leuke 
anekdotes of aparte weetjes’.

Nautilus aan de Rotte

Niet alleen de Heijbergschool viert haar 
125-jarig bestaan. Ook Nautilus mag zich 
gezegend voelen met deze prachtige leef-
tijd. De roeivereniging werd 1 januari 1886 
opgericht en op 23 maart 1890 volgde het 
Koninklijk Besluit tot goedkeuring. Vanaf 
1921 vestigde Nautilus zich aan de Rotte.

Mevrouw R. de Joode zond, naar aanlei-
ding van onze oproep, het boekje Nautilus 
aan de Rotte in waarbij zij opmerkte: ‘Mijn 
roeivereniging heeft al weer een paar jaar 
geleden Terbregge beschreven vanaf het 
water.’ Hoog tijd dus dat wij gehoor geven 
aan haar oproep en nu eens stilstaan bij al 
die roeiers die dagelijks langs Terbregge 
roeien op weg naar Het huis met de Ham, 
de School met de bijbel, De Burgemeester 
en verder. Voor roeiers bekende keerpun-
ten. Maar hoe komt men aan deze namen?

Er zijn vele markeringspunten voor de roei-
ers van Nautilus als men stroomopwaarts 
roeit. Zo zijn er de Prinsenmolen, gebouwd 
in 1648, de zustervereniging de Koninklijke 
Roei- en Zeilvereniging de Maas, de molen 
met de naam De Vier Winden, gebouwd in 
1776, en natuurlijk de Irenebrug, gebouwd 
in 1939 en vernoemd naar prinses Irene 
die in dat jaar geboren is.

In regel steekt de meefietsende coach 
daar de Rotte over om het  volgende stuk 
aan de noordzijde mee te fietsen: aan die 
kant kan men namelijk langer zicht hebben 
op de roeiende ploeg, vandaar.

Aan het einde van het rechte stuk Rotte, 
vlak na de hoge fiets- en voetgangersbrug, 
de Varenbrug, stonden vroeger aan bak-

boord 2 arbeiderswoningen. In één daar-
van heeft, tijdens de Tweede Wereldoorlog 
de bekende schilder Chabot gewoond. 
Verderop in de z-bocht liggen de Huizen 
met de ham (aan bakboord). Er gaan vele 
verhalen de ronde over het ontstaan van 
de naam Huizen met de ham. Een daarvan 
is: een boer ‘met een dronken kont’ zou de 
huizen voor een ham hebben verkocht. De 
meest serieuze is, dat de naam ‘hamhui-
zen’ al in het begin van de 17e eeuw ge-
noemd wordt ten tijde van de Tachtigjarige 
oorlog. Er vonden toen veel plunderingen 
plaats. Door het aanbieden van een ham 
zouden de bewoners destijds de Span-
jaarden hebben kunnen overhalen om hun 
huis niet in brand te steken. Als herinnering 
zou met later een ham in de muur hebben 
aangebracht.

Er doen vele verhalen de ronde, een ding 
is in ieder geval zeker; het is een bekend 
keerpunt voor roeiers.

Doorroeiend komt men aan bakboord 
langs een boerderij, gebouwd in 1884. Op 
de palen van het hek staat de spreuk: 

Te wonen bij het nuttig vee
Gelijk als Vader Jacob dee
Het land te bouwen is mijn lust
Mijn hart en zinnen zijn bewust

Als roeier is het niet te zien, maar de mee-
fietsende coach kent dat hek ongetwijfeld.

Doorroeiend, komt, na de bocht, de be-
roemde School met den bijbel. Ook weer 
een bekend keerpunt. Die naam stond met 
ijzeren letters boven de ramen. Compleet, 
met het huis voor de bovenmeester er 
naast! Nadat de school, bij gebrek aan 

leerlingen, een aantal jaren geleden werd 
opgeheven, heeft het gebouw nog een tijd 
dienst gedaan als buurthuis.

Verder roeiend passeert men nummer 56 
(in een mooie, uit Frankrijk afkomstige 
stenen lijst) aan bakboord met er naast 
Het Raam. Dat is een bungalow met een 
dermate groot raam op ooghoogte dat men 
zichzelf ziet roeien!

We passeren restaurant de Lindehoeve. 
Tot de jaren ‘80 waren in oude panden 
diverse kleine bedrijven gevestigd. Alles 
werd gesloopt en er werd vervolgens een 
restaurant gebouwd. De naam verwijst 
naar de zes lindebomen die voor het ge-
bouw staan.

Verderop, nadat men onder de Rotteban-
brug is doorgevaren, aan het einde van het 
volgende rechte stuk is aan de overkant 
een café met daarnaast het Huis van de 
Burgemeester. Weer zo’n bekend keer-
punt. De naam Huis van de Burgemeester 
is meer een eretitel dan een feit. Vele ge-
neraties Paul hebben in dit huis gewoond, 
maar geen van de Paulen is ooit burge-
meester geweest. Wel is de familie Paul in 
het dorp Oud Verlaat (waar we inmiddels 
zijn gearriveerd) altijd een bekende naam 
en de familie leverde vele voorzitters van 
onder andere de Oranje Vereniging en de 
school en de commandant van de vrijwil-
lige brandweer. Zelfs de laatste echte 
burgemeester van Oud Verlaat had het, als 
hij over dat huis sprak, over het kasteel of 
het huis van de Burgemeester. 

Uit: Nautilus aan de Rotte, gaan we naar 
De Burgemeester of naar De spoorbrug?



Het zou jammer zijn, als je zo´n kamp zou moeten missen, gewoonweg, omdat je niet 
weet dat het er is. Daarom vertellen we nog maar eens over de kampen die Stichting 
Kampwerk Terbregge in de zomer en in de herfst organiseert. Het zijn weken waarop 
je de hele dag bezig bent met leuke, actieve, avontuurlijke en sportieve activiteiten. Het 
gaat dan vaak om spelen die alleen maar kunt doen als je met meer kinderen bent of 
omdat de omgeving van het kamp er beter geschikt voor is dan thuis. 

Een kamp is een week weg met zo´n dertig leeftijdsgenootjes. Elke dag staat weer iets 
anders op het programma. Favoriet op kamp is levend stratego, een actief bosspel. Ook 
een speurtocht, sport- en speldag en een themadag staan op het programma. Er is vol-
doende te eten en de kookstaf maakt in ieder geval iets klaar dat je meestal wel lust. 

Dit jaar wordt het kinderkamp (7 tot en met 11 jaar) gehouden in Oosterbeek, het tie-
nerkamp (11 tot en met 14 jaar) in Nunspeet en het herfstkamp (7 tot en met 11 jaar) in 
Harderwijk. 

Het kinder- en het tienerkamp worden gehouden van 6 tot 13 augustus. Het kamp in de 
herfst van 15 tot en met 21 oktober. 

Het kinder- en het herfstkamp kosten € 125, het tienerkamp €135. Natuurlijk is er veel 
meer te vertellen over onze kampen. Ook willen ouders graag weten hoe het er op kamp 
aan toe gaat en aan wie ze hun kind toevertrouwen. Een gesprek vooraf met de kamplei-
ding kan natuurlijk altijd plaats vinden. 

In alle gevallen komt de leiding kennis maken als een kind voor het eerst met ons mee 
op kamp gaat. Meer informatie op www.sktweb.nl of bij de familie Herselman, Terbregse-
weg 52, 010-4215355. Zij hebben ook uitgebreide informatiefolders klaar liggen.

Jammer als je zo´n kamp zou 
moeten missen



Colofon
Terbregge - Nieuws uit de wijk wordt uitgegeven door de Bewo-
nersorganisatie Vereniging “Terbregge’s Belang” (KvK nummer 
40343386) en verschijnt maximaal zes maal per jaar. De uitgave 
geschiedt ten behoeve van bewoners en verenigingen in Terbreg-
ge. De oplage bedraagt 1700 exemplaren per nummer.
Terbregge - Nieuws uit de wijk wordt in Terbregge gratis huis-aan-
huis verspreid. Tevens kan hij worden opgehaald in de Buurt- en 
Speeltuinvereniging Terbregge, Landstraat 9, of worden toege-
stuurd tegen een vergoeding van € 6,81 portokosten per vereni-
gingsjaar. Dit bedrag moet worden overgemaakt op bankrekening-
nummer 31.18.91.772 van de Bewonersorganisatie Terbregge’s 
Belang, bank Rabobank-Capelle.
Kopiëren is toegestaan met bronvermelding.
Eindredactie: Terbregge’s Belang
Redactie-adres: Bergse Linker Rottekade 294-d
 3056 LJ Rotterdam
 E-mail: bewonersorg@terbregge.nl
 Website: www.terbregge.nl

Drukkerij JP Offset Duiven  |  026 369 63 60

Aanmelding lidmaatschap Terbregge’s Belang
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de 
Bewonersorganisatie Vereniging “Terbregge’s Belang”, 
KvK nummer 40343386
Hij/zij gaat er mee akkoord dat Terbregge’s Belang tot 
wederopzegging of tot beëindiging van het lidmaatschap 
eenmaal per jaar de door de Algemene Ledenvergadering 
bepaalde contributie afschrijft van de hieronder door hem/
haar vermelde bank- of girorekening.
De contributie bedraagt € 10,- per jaar

Naam:   
…………………………………………………………….
Adres:   
…………………………………………………………….
Postcode en Plaats: 
…………………………………………………………….

De contributie mag eenmaal per jaar worden 
afgeschreven van:
Bank-/girorekeningnummer:  
……………………………………………….
Rotterdam d.d.:  
……………………………………………….
Handtekening:
……………………………………………..

Inleveradres:
F.H. Schuit
p/a Bergse Linker Rottekade 294-d
3056 LJ Rotterdam
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Ook ‘s avonds en op zaterdag geopend!

Humanitas zoekt gezins-
maatjes, moeders met tijd!
Humanitas zoekt voor  Home-Start vrijwilligers die zich in willen 
zetten als maatje in gezinnen waar het even niet lekker loopt 
en waar tenminste één kind 6 jaar of jonger is. Heeft u een paar 
uur per week tijd over, bent u positief ingesteld en weet u dat 
opvoeden best pittig kan zijn?  Bent u moeder of vader, oma of 
opa of iemand die het gezinsleven goed kent en een steuntje 
in de rug wil zijn? Vindt u het leuk om iets voor een ander gezin 
te betekenen? Bel dan voor informatie naar R’dam Noordelijke 
Maasoever: 010-265 39 30 of  R’dam Zuid: 010-4196193 of kijk 
op www.humanitasjeugdhulpverlening.nl of www.home-start.nl. 
U krijgt een training vooraf en reiskosten worden vergoed. 

Mei/juni 2011 start er weer een training 

Er zijn nog plaatsen vrij. 


