
De laatste resten ran Nieuw-Tcrhroggo 
verdwijnen 

Opspuiting voor de uitbreiding 
der begraafplaats in Crooswijk 

Wat eens een vriendelijk landelijk 

buurtje was waar boeren en tuinders 
met hun arbeiders vreedzaam samenwoon 
den aan den ingang van den polder Prins 

Alexander vaai de Rotte was door de na 

dering der groote stad eerst en later door 

de woonscheepjes in de buurt en het 

woonwagenkamp verworden tot een rom 
melige voorstads-nederzetting Toch was 
er nog iets pittoresks aan overgebleven 
toen de sloopers daar begonnen doch 
langzamerhand is alles langs den Nieuw 
Terbrcgschcn weg verdwenen op een en 

kei schuurtje na 

De weg zelf lag er echter tot dusver 

nog even hobbelig en hobbelig als in 

onze jongensjaren toen hij een belang 
rijk onderdeel vormde van de gebruikc 
lijke wandeling door den polder Nu ech 

ter is het einde gekomen Men heeft dezen 
winter een nieuwen weg gelegd meer 
langs de Ceintuurbaan en deze wordt 
thans bestmat zoodat binnenkort het ver 

keer over dit nieuwe wcgvak geleid kan 

worden en de oude weg afgesloten 
Men is dien tengevolge begonnen met 

den bouw van een pompstationrietje en er 

worden reeds aanstalten gemaakt om al 

wat nog aan Nieuw-Terbregge herinnert 
te bedelven onder de baggerspecie welke 

thans in zoo groote kwanta uit onze nieu 

we havens wordt gebaggerd dat men blij 

is met eiken hoek terrein waarop men 
weer een behoorlijke hoeveelheid bergen 
kan 

Zoo verandert dus de toegang naar den 

polder Prins Alexander geheel en van het 

verleden blijft niemendal over Trouwens 
ook aan de overzijde van de Rotte ziet 

men de groote stad meer en meer opdrin 
gen en het zal nog wel eenige jaren du 

ren alvorens men met de uitvoering van 

het nog altijd niet vastgestelde boschplan 
tot aan de Rotte is genaderd strak 

brengt de aanleg van de nieuwe grooto 

uitbreiding der begraafplaats in Croos 

wijk toch weer een flink stuk plantsoen 
in deze omgeving en de aloude wandeling 
zal er dan niet minder fraai om zijn go 

worden Voorloopig echter zal ook dnnr 

aan de Rotte weer een dier typische brok 
ken wildernis ontstaan welke als noodzfi 

kelijk kwaad de opspuitingen vergezellen 
Waar het hier een vrij groot terrein be 

treft zullen er ondertusschen weer heel 

wat kubieke meters baggerspecie kunnen 
worden geborgen 

De heer E Haokee te Polsbroek 
is benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan 

de Chr School te Kralingsche Veer 

Tegen de tram gereden 
Op den Noordsingel bij de Jacob Cats 

straat is gistermiddag de 2l-jarige mej 

C G Bierens wonende in de Kerstant 
v d Berglaan te Hillegersberg met haar 

rijwiel legen een motorwagen van lijn 10 

der R E gereden Het meisje viel en 

hjeef bewusteloos liggen Met de auto v 

den Geneeskundige Dienst is zij naar het 

Ziekenhuis aan den Bergweg gebrachi 
waar bleek dat zij een hersenschudding 
had bekomen 

Van f e vriende n 	 
De 29-jarige Duitsche zeeman T K 

kwam vannacht na een gloeiend fuiftocht 
je aan den wal tot de minder aangename 
ontdekking dat een van zijn Duitsche 
vrienden hem had bestolen voor een be 

drag van �96 Naar dezen �vriend wordt 
nu een onderzoek ingesteld 

Tegen 23 Juni is voor vier da 

gen in dienst opgeroepen de groot-verlof 
ganger der lichting 1928 P Klaaszen be 

hoorende tot het 6e regiment infanterie 
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