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Notulen ledenvergaderingen “Terbregge’s Belang” vanaf Mei 1939 

t/m 29 November 1976.  

 

Uitgewerkt door Janny van den Berge-Groenhuis juli/augustus 2017. 
 
 
Ledenvergadering 
Bespreking waaraan verschillende leden deelnamen. De heer Schouwink stelde voor de bus 
door te trekken tot den Oude Dijk of het Hofplein. Dan kunnen reizigers snel in Rotterdam 
zijn. Nu moet men soms een kwartier op de tram wachten bij het overstappen. De Directeur 
van de tram heeft echter vastgesteld dat er geen bus en tram op eenzelfde lijn mogen rijden.  
De heer Poolman merkte nog op dat de bus van Terbregge moet worden gezien als een 
verlengstuk van lijn 14. Of die lijn rendeert doet er niet toe. Zouden ze moeten worden 
opgeheven omdat ze onrendabel is dan zouden in Rotterdam nagenoeg alle lijnen moeten 
worden opgeheven omdat er maar drie renderen. De voorzitter stelde voor de tram te doen 
doortrekken tot onder aan de Molenlaan bij den Molen.  
De heer Schouwink zeide dat er dan veel beter een lijn gelegd kan worden tot over de 
nieuwe brug. Ale aanwezigen vinden dit een ideale oplossing en zouden dien wensch liefst 
zoo gauw mogelijk in vervulling zien gaan als de nieuwe brug gereed is. Daarna werd het 
leggen van een nieuwe losplaats besproken daar de oude gedoemd is te verdwijnen. Eenige 
aanwezigen zouden deze nieuwe losplaatst in den “krommen hang” willen maken. Anderen 
hebben daartegen bezwaar. De winkeliers en bewoners van den krommen hang zijn reeds 
gedupeerd door het verplaatsen van de brug en zij mogen niet ten tweede male gedupeerd 
worden omdat nu eenmaal een losplaats tusschen de bestaande huizen met zijn rommel van 
opslag niet aantrekkelijk is. 
De heer van Drunen stelde voor bij de bewoners van de “krommen hang” persoonlijk 
inlichtingen in te winnen over hun wenschen.  Vervolgens werd een commissie van drie 
gevormd bestaande uit de heeren J.H. Schouwink, T.H. Poolman en G. Hooijmeijer, die bij B 
en W de belangen van Terbregge naar voren zullen brengen. 
Rondvraag 
Gekomen zijnde bij de rondvraag verzoekt den heer Hooijmeijer het bestuur te trachten of er 
niets aan te doen is, het timmeren op Zondag door de woonschuitbewoners tegen te gaan. 
Den Heer Poolman brengt onder de aandacht het strooien van zand bij gladheid. De 
voorzitter antwoordt dat deze klachten aan de diversen instanties zullen worden 
overgebracht. Daar er verder niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering.  
 
Ledenvergadering gehouden Woensdag 24 Mei 1939 in Café van H. van Driel. Aanwezig zijn 
met het Bestuur 18 leden.  
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. In zijn openingswoord spreekt hij 
er zijn teleurstelling over uit dat deze jaarvergadering zoo slecht is bezocht, welke oorzaak 
dit heeft is moeilijk vast te stellen. Hij is er echter van overtuigd dat de vereeniging de volle 
symphatie der leden heeft. Er is in het afgeloopen jaar weer naar diversen instanties 
geschreven, wat nader uit het jaarverslag zal blijken. 
Notulen 
Hij verzoekt eerst voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secretaris leest de 
notulen, welke daarna goedgekeurd worden.  
Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken brengt de secretaris ter tafel welke allen worden voorgelezen, doch 
geen punt van bespreking uitmaakten. 
Jaarverslagen 
Vervolgens brengt de secretaris versla guit over het afgeloopen jaar. De voorzitter dankt de 
secretaris voor zijn jaarverslag, waaruit is gebleken dat in het afgeloopen jaar de vereeniging 
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getracht heeft voor Terbregge en omgeving al datgene te verbeteren wat noodig is gebleken. 
Hierna volgt het verslag der penningmeester, waaruit blijkt dat de financiële positie der 
vereeniging goed is. De voorzitter dankt ook de penningmeester voor al zijn werk en zijn 
goede beheer. Hij verzoekt de vergadering of men zich met deze verslagen kan vereenigen. 
Daar niemand het woord vraagt, worden beide verslagen goedgekeurd. 
Verslag commissie 
Thans volgt het verslag der Commissie tot nazien der boekhouding 1938. De voorzitter dankt 
de Commissie voor hun werk. 
Benoeming Commissie 
Door de voorzitter worden als leden der commissie voor het nazien der boekhouding 1939 
aangewezen K. de Bruin en H. v.d. Sluis. 
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Bestuursverkiezing 
Vervolgens is punt 7 der agenda aan de orde welke luidt Bestuursverkiezing. Bij de eerste 
stemming kregen F.H.C. Luid 14, C. Combee 13 en F. Snijders 1 stem zoodat de beiden 
aftredenden bestuursleden zijn herkozen. Op de vraag der voorzitter of beiden hun 
benoeming aannemen, antwoorden zij bevestigend.  
Speelgelegenheid 
Vervolgens bespreekt de voorzitter de speelgelegenheid voor de jeugd omdat de jeugd 
steeds op straat zich bevindt, tot last soms van de bewoners  is, en dikwijls aan gevaar bloot 
staat. Verschillende leden spreken hierover hunne meening uit. De heer Hooijmeijer 
bespreekt het verschil tusschen een dorp en een stad, wat dezen speelgelegenheid betreft, 
moet toch wat door de Gemeente gedaan worden. Tenslotte kan de vergadering er zich 
mede vereenigen dat aan de Gemeente door het bestuur een verzoek zal worden gericht. De 
voorzitter deelt mede dat de wijze waarop dit practisch worden worden uitgevoerd nader zal 
worden besproken.  
Opening nieuwe brug 
Ter sprake komt verder de Opening der nieuwe brug.  
De voorzitter deelt mede dat de nieuwe brug zijn voltooiing nadert, waarschijnlijk zal half Juli 
de officiële opening plaats hebben. De vereeniging zal ook daar aan moeten mede werken 
en op welke wijze zal dit moeten geschieden. Verschillende leden geven hieromtrent hunne 
meening weer, waarna wordt besloten dat de vereeniging hare medewerking tot een 
eenigzins feestelijke opening gaarne verleent mitst het initiatief daartoe uitgaat van het 
Gemeentebestuur. 
Rondvraag 
Tenslotte Punt 10 der Agenda Rondvraag 
Den heer K. de Bruin klaagt over het vele vuil wat bij hem op straat niet regelmatig door de 
Gemeente Reiniging wordt weggehaald.  
Den heer A. de Bruin deelt mede dat de Schoeieng aan de Rotte nabij zijn woning stuk is.  
Den heer A. Dullaard vraagt verbetering der weg voor de 16 Huizen.  
Den heer H. Versluis bespreekt de boezem der Polder Prins Alexander, meer in laten van 
Water is noodzakelijk, daar deze boezem zeer leeg en vuil is. 
Den heer A. de Ridder deelt mede dat de Polder plannen heeft een tweede duiker te maken. 
De voorzitter deelt mede dat bij de diverse instanties dit onder de aandacht zal worden 
gebracht.  
Den heer Hooijmeijer deelt mede dat gezien de geringe opkomst de leden hunne plichten als 
lid weinig kennen. Meer belangstelling zal men moeten toonen. Om de band te versterken 
stelt hij voor uit de Vereeniging en naast de Vereeniging een Bestuursvereeniging te 
stichten. Verschillende leden nemen aan deze bespreking deel. Tenslotte deelt de voorzitter 
mede dat het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering dit zal bespreken. Daar er 
verder niets meer aan de orde is dankt de voorzitter de leden voor hun opkomst en sluit de 
vergadering.  
 
Ledenvergadering gehouden Dinsdag 28 November 1939 in Café J. van Drunen. Aanwezig 
zijn met het Bestuur 12 leden.  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. In zijn openingswoord spreekt hij 
zijn teleurstelling uit over de geringe opkomst welke oorzaken dit zijn is moeilijk vast te 
stellen. Hij herinnerde aan het droeve heengaan van den Heer J.H. Schouwink den 10 
September 1939. Veel is door hem in de vereenging gedaan. Wij allen zijn daar dankbaar 
voor. Zijn nagedachtenis zal bij alle Terbreggenaren blijven voortbestaan, inzonderheid bij de 
Vereening Terbregge’s Belang. Vervolgens deelde de voorzitter mede dat de Vereeniging 
Terbregge’s Belang d.d. 5 September 1939 een vergadering heeft belegd met het 
onderwerp: Het vervullen van vrijwillige dienst en hulpverleening in buitengewone 
omstandigheden. Vele mannen en vrouwen hebben zich opgegeven voor diverse diensten . 
Een ambtenaar der Gemeente Hillegersberg woonde deze vergadering bij en gaf 
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verschillende inlichtingen en heeft zich verder met het uitwerken dezer plannen belast. 
Nadere gegevens zijn hieromtrent nog niet aan de adressen der opgegevenen ontvangen.  
Hij verzoekt voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secretaris leest de notulen 
welke na een opmerking van den heer de Ridder worden goedgekeurd. De secretaris brengt 
de ingekomen stukken ter tafel. Een schrijven van B en W van Hgb betreffende Sport- men 
Speelterreinen waarin wordt medegedeeld dat deze aangelegenheid aanhangig is bij de 
betrokken commissie uit den Gemeenteraad welke binnenkort rapport bij het college zal 
uitbrengen.  
Op het verzoek van de vereeniging om voortaan de kostwinnersvergoeding in het 
Gymnastieklokaal ook te doen uitbetalen werd gunstig beschikt. Voor velen belanghebbende 
uit Terbregge en omgeving is dit een ware uitkomst. Wat de reisvereeniging betreft deelt de 
voorzitter mede, gezien de bijzondere omstandigheden, dit voorloopig te laten rusten. 
Besproken wordt de slechte toestand waarin de L. Rottekade verkeert. Gebleken is dat voor 
deze geheele verbetering nog geen gelden beschikbaar zijn. Meerdere leden dringen aan de 
vele gaten zoo veel mogelijk te laten dichtmaken. Besproken wordt nog het ongeval hetwelk 
bij de Nieuwe Brug heeft plaats gehad. Verschillende leden geven hieromtrent hunne 
meening. De muur opmetselen, banken plaatsen of een hekwerk op de muur. De voorzitter 
deelt mede dat de Gemeente reeds zoekt een afdoende maatregel te treffen. Na een korte 
pauze vangt de Voorzitter zijn lezing aan voor het onderwerp Terbregge voorheen en thans. 
Uitvoerig besprak spreken de toestanden van voorheen. De verlichting bestond uit 
petroleumlantaarns er was geen andere verlichting. Gas en waterleiding waren er niet. 
Evenmin electrisch licht. Alles was er prementief. Langen tijd is er voor gewerkt in alles 
verbetering te krijgen. Wat niet altijd meeviel, daar Terbregge altijd door de dagelijks Bestuur 
der Gemeente Hillegersberg wat achteraan kwam en werd gesteld. Gelukkig bestaat dat nu 
niet meer en alles is de laatste jaren veel verbeterd. Waaraan de Ver. Terbregge’s Belang 
veel toe heeft bijgedragen. Naar aanleiding dezer lezing werden door enkele leden 
verschillende vragen gesteld welke door den Heer v.d. Valk werden beantwoord.  
Vervolgens werd d.d. 11 april 1940 een vergadering belegd, waar als spreker optrad den 
Wethouder van Sociale Zaken den Heer J. Spronkers met het Onderwerp: Wat is er te doen 
in het belang van onze Kleine Boeren en Tuinders. De heer Spronkers heeft op een 
duidelijke wijze uiteengezet  welke weg door boeren en tuinders moet worden gevolgd om in 
het genot te worden gesteld van de door het Rijk toegekende vergoedingen. Daarop volgde 
een zeer geanimeerde bespreking. De voorzitter bedankte de heer Spronkers voor de 
behandeling van dit ingewikkelde onderwerp en meende daar de vereeniging beantwoord 
aan art. 4 der Statuten hiermede op sociaal en maatschappelijk gebied de belangen der 
leden te hebben behartigd. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
 
Jaarvergadering gehouden Donderdag 1 augustus 1940 in Café van H. van Driel. Aanwezig 
zijn met het bestuur 11 Leden.  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. In zijn openingswoord deelt hij 
mede, dat de groote gebeurtenissen oorzaak zijn, dat deze jaarvergadering later als 
gewoonlijk wordt gehouden. De opkomst vindt hij teleurstellend, doch een klein aantal kan 
toch evenzoo zakelijk zijn. Vervolgens besprek hij de toestand in de oorlogsdagen, veel is er 
door de leden en bewoners van Terbregge gedaan om het leed te verzachten van diegenen, 
die zwaar getroffen waren en allen uit Rotterdam kwamen om onderdak enz. Gelukkig is ons 
buurtschap Terbregge gespaard gebleven en hij sprak de hoop uit dat wij allen in de 
toekomst ook gespaard zullen blijven. Hij heeft hiermede de vergadering geopend en 
verzoekt de secretaris voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secretaris leest de 
notulen welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd. Daarna brengt de secretaris zijn 
jaarverslag uit, hetwelk getuigd dat in het afgelopen jaar het bestuur actief is geweest. 
Daarna brengt de penningmeester zijn jaarverslag uit waaruit blijkt dat er nog een batig saldo 
is. De voorzitter dankt beiden voor hun verslagen en verzoekt de vergadering of zij zich met 
deze verslagen kunnen vereenigen. Niemand verlangt het woord, zoodat beide verslagen 
goedgekeurd worden. Namens de controlecommissie deelt de Heer A. de Bruin mede dat 
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alles bij den penningmeester in orde is bevonden. De voorzitter dankt de commissie voor 
hun werk. Hij benoemt daarna een nieuwe commissie bestaande uit de Heeren. Vervolgens 
is punt 6 der Agenda aan de orde. Bestuursverkiezing in de vacature wijlen den Heer J.H. 
Schouwink. De voorzitter stelt als candidaat den Heer P. van Hillegen, daarna wordt over 
gegaan tot stemming. Bij de eerste stemming krijgt P. van Hillegen 7 stemmen, P.H. de Bie 2 
stemmen, J. Hooijmeijer 1 stem zodat de heer P. van Hillegen is gekozen. Daar het nieuw 
gekozen bestuurslid niet ter vergadering aanwezig is zal hij hiermede in kennis worden 
gesteld.  
Vervolgens verkiezing wegens aftreden van de Heeren v/d Valk en Houweling. Bij de eerste 
stemming krijgen N.J. v/d Valk 8 stemmen, C. Houweling 6 stemmen, P.H. de Bie 3 
stemmen, J. Hooijmeijer 1 stem, J. Snijders 1 stem, Blanco 1 stem zoodat de beiden 
aftredenden zijn herkozen. De voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen in hem gesteld 
en geeft de verzekering alles te zullen doen in het belang der vereeniging en tot verbetering 
van Terbregge en omgeving. Den heer C. Houweling zal van zijn herbenoeming bericht 
worden gezonden. Punt 8 luidt voorstel van het Bestuur tot verbreding der L. Rottekade 
benoorden Terbregge. 
De voorzitter licht toe dit voorstel uitvoerig toe. Daarna volgde een gedachtenwisseling waar 
verschillende leden aan deel namen. Tenslotte kan de vergadering er zich wel mede 
vereenigen, de medewerking van de Polder Prins Alexander te verzoeken tot verwezenlijking 
van dit plan. 
Tenslotte volgt de rondvraag. Den heer de Bie besprak de mogelijkheid tot demping van de 
sloot langs den Terbregscheweg. Wellicht zou dit in werkverschaffing kunnen gebeuren. De 
minder aangename lucht zou dan vanzelf verdwijnen. De heer de Waal besprak verbetering 
van het plein aan de Terbregscheweg over de nummers 85/91. De voorzitter antwoord dat 
het Bestuur hiervan nota zal nemen en met de betrokken instantie’s eens om inlichtingen zal 
verzoeken.  
De busdienst kwam nog ter sprake waarbij werd opgemerkt dat zoo nu en dan het op tijd 
rijden wel iets te wenschen overliet.  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
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Jaarvergadering gehouden Vrijdag 30 mei 1941 in Cafe van J. van Drunen. Aanwezig zijn 
met het Bestuur 17 leden.  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, inzonderheid den Heer Spronkers, 
welke als spreker dezen avond zal optreden. In zijn openingswoord heet hij tevens welkom 3 
bezoekers niet-leden, welke naar hij hoopt als lid zullen toetreden. Hij deelde mede dat het 
bestuurslid den Heer C. Combee zijn functie had beschikbaar gesteld en stelde voor, 
namens de vergadering hem te bedanken voor al hetgeen hij voor de vereeniging had 
gedaan en hem het beste toe te wenschen. Hij vind het jammer dat de opkomst niet aan de 
verwachtingen heeft voldaan, toch zal men trachten dat de naam Terbregge zal blijven 
bestaan in het onderdeel van de Groote Gemeenschap alhoewel men het kleine niet altijd zal 
kunnen handhaven, al zouden de ouderen dit ook willen. Deze vergadering is 2 ledig, eerst 
zal het huishoudelijke worden afgewerkt en daarna zal den Heer J. Spronkers spreken over 
de toekomstige annexatie en heeft Terbregge een toekomst. Hiermede is de vergadering 
geopend en hij verzoekt de secretaris voorlezing der notulen der vorige vergadering. De 
secretaris leest de notulen welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd. Daarna brengt 
de secretaris zijn jaarverslag uit hetwelk getuigd dat in het afgeloopen jaar het bestuur actief 
is geweest. De penningmeester brengt zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt dat er nog een batig 
saldo is. De voorzitter dankt beiden voor hun verslagen en verzoekt de vergadering of zij zich 
met deze verslagen kunnen vereenigen. Niemand verlangt het woord, zoodat beiden 
verslagen worden goedgekeurd. In de kascommissie worden benoemd de Heeren H. v/d 
Sluis en H. de Bruin. Vervolgens is punt 4 aan de orde Bestuursverkiezing wegens periodiek 
aftreden van de Heeren A.C. de Ridder, C. v/d Waal Sr. En P. v. Willegen. Bij de eerste 
stemming krijgen de Ridder 16 stemmen, de Waal 15 stemmen en v. Willegen 16 stemmen 
zoodat alle aftredenden met een groote meerderheid zijn herkozen. De voorzitter vraagt of zij 
allen hunne benoeming weer aannemen waarop zij bevestigend antwoorden. In de vacature 
C. Combee wordt gekozen den Heer P.J.H. de Bie, welke zijn benoeming eveneens 
aanneemt. De voorzitter deelt vervolgens mede dat hiermede het huishoudelijke der agenda 
is afgewerkt en verzoekt de vergadering de aandacht voor den spreker van deze avond den 
Heer J. Spronkers, welke hij hiermede het woord verleend.  
De heer Spronkers begint met de vraag, heeft Terbregge met de nieuwe grenswijziging een 
toekomst. Is Hillegersberg reeds lang een woongemeente van Rotterdam ook Terbregge zal 
dit in de toekomst worden. Bestaan er plannen in Rotterdam nu groote verkeerswegen aan 
te leggen, zoo zal de L. Rottekade een groote breede weg worden en de Prins Alexander 
verbinden. Rotterdam zal zijn uitbreiding dan ook in deze omgeving gaan zoeken. De 
verbinding met de Rotte naar de Maas heeft ook veel aandacht. Vervolgens besprak spreker 
uitvoerig aan de hand van kaarten hoe Rotterdam zal worden. 3 groote verkeerswegen 
zullen komen dewelke Noord en Zuid, Oost en West met elkaar verbinden. 3 groote pleinen 
zullen komen en alle verbindingen zullen breeder en grooter worden als voorheen. Nieuwe 
spoorwegplannen bestaan er en de veemarkt zal meer in de richting van Terbregge komen. 
Na nog uitvoerig verschillende perspectieven te hebben besproken besluit hij zijn rede en 
spreekt de hoop uit dat de naam Terbregge zal blijven voortbestaan en dit landelijke 
gedeelte van Rotterdam een groote toekomst tegemoet mag gaan. 
De voorzitter dankt den Heer Spronkers voor zijn uitvoerig betoog en duidelijke uiteenzetting. 
De vergadering heeft hiermede zijn kennis vergroot wat betreft de toekomst van Terbregge. 
Enkele leden stellen de spreker nog vragen welke door hem worden beantwoord. Tenslotte 
aan de rondvraag gekomen zijnde wordt door enkele leden hiervoor gebruik gemaakt. Daar 
er niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering.  
 
Jaarvergadering gehouden Woensdag 3 Juni 1942 in Cafe v. Driel B.L. Rottekade 299. 
Aanwezig zijn met het Bestuur 11 leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Teleurstellend is het dat de 
opkomst zoo gering is, doch een kleine vergadering kan toch zakelijk zijn. De vereeniging 
welke 30 Mei 1918 werd opgericht en volgend jaar 25 Jaar zal bestaan is altijd van zijn 
bestaansrecht verzekerd geweest, menigmaal werd bij verschillende instanties wat bereikt. Is 
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Terbregge nu een zeer klein onderdeel van de Groote Gemeenschap Rotterdam en zal de 
vereeniging bij de Autoriteiten te Rotterdam nog niet zoo’n bekendheid genieten, toch zal als 
dit nodig mocht blijken, de vereeniging steeds de belangen bepleiten van het buurtschap te 
Terbregge. Hij wekt de leden op mede te werken dat de vereeniging in ledental zal groeien. 
Hiermede is de vergadering geopend en hij verzoekt de secretaris voorlezing der notulen der 
vorige vergadering. De secretaris leest de notulen welke zonder opmerkingen worden 
goedgekeurd. Daarna brengt de secretaris zijn jaarverslag uit hetwelk getuigd dat in het 
afgeloopen jaar het bestuur actief is geweest. De penningmeester brengt zijn jaarverslag uit 
waaruit blijkt dat er nog een batig saldo is. De voorzitter dankt beiden voor hun verslagen en 
verzoekt de vergadering of zij zich met deze verslagen kunnen vereenigen. Niemand 
verlangt het woord zodat beiden verslagen worden goedgekeurd. 
In de Kascommissie wordt benoemd den Heer Boeter. Punt 5 der agenda luidt 
mededeelingen. De voorzitter deelt mede dat het Bestuur een verzoek tot den Directeur v/h 
Postkantoor te Rotterdam heeft bericht om een avondpostbestelling in de kom van 
Terbregge. Meerdere malen komt het voor dat brieven te laat worden ontvangen waardoor 
allerlei moeilijkheden ontstaan. Hierover ontstond een levendige discussie. Ter sprake komt 
desnoods geen middagpost en wel een avondpost. De voorzitter merkt op dat wanneer geen 
avondbestelling wordt ingevoerd, tevens verzocht is gelegenheid tot afhalen van de 
correspondentie aan het Poststation te geven. Tenslotte kan de vergadering zich er mede 
vereenigen af te wachten hoe de beslissing zal uitvallen. Vervolgens is aan de orde 
bestuursverkiezing aftredend de Heeren F.H.C. Luit en P.H.H. de Bie. De vergadering stelt 
voor deze heeren bij acclematie te kiezen, niemand heeft hiertegen bezwaar, zoodat beide 
Heeren zijn verkozen. Beiden danken de vergadering voor het vertrouwen en zullen trachten 
al datgene te doen wat de vereeniging van hun eischt. Vervolgens leidt de voorzitter in wat 
ius het doel der vereeniging volgens Art 4 der Statuten. Uitvoering werd dit door hem 
besproken waaruit blijkt dat altijd met dit Art 4 rekening is gehouden en altijd een neutraal 
Standpunt is ingenomen en nooit in een richting is werkzaam geweest. Men heeft dan ook 
wanneer dit noodig mocht zijn de noodige maatregelen genomen. Tenslotte volgt de 
rondvraag. Den Heer v. Willegen merkt op dat op ons leden de plicht rust middelen te 
beramen het ledental op te voeren daar eenige achteruitgang is te constateeren. Vroeger 
was er nog een propogranda commissie doch deze bestaat niet meer, wat jammer is zoo de 
Heer de Waal opmerkte daar deze goed werk heeft verricht. Tenslotte wordt besproken de 
luchtbeschermingsdienst en vooral de schuilkelders. De heer Vogelenzang merkt op te 
verzoeken tot plaatsing van een schuilkelder aan de Molenlaan tussen het bebouwde 
gedeelte en de R. Rottekade. Met dit voorstel kan de vergadering zich vereenigen. De 
voorzitter deelde mede dat een verzoek zal gericht worden om plaatsing van een 
schuilkelder. Daar er verder niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering.  
 
Jaarvergadering gehouden Dinsdag 1 Juni 1943 in Cafe van Drunen. Aanwezig zijn met het 
Bestuur 15 leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij had verwacht een betere 
opkomst te mogen constateren, daar de vereeniging 25 jaar bestaat. Had het Bestuur 
oorspronkelijk plannen opgebouwd, dit feit feestelijk te zullen herdenken, is later besloten, 
gezien de tijdsomstandigheden hiervan af te zien. Hiermede is de vergadering geopend en 
hij verzoekt de secretaris voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secretaris leest 
de notulen, welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd. Daarna brengt de secretaris 
zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt dat het afgeloopen jaar een rustig jaar is geweest. De 
penningmeester brengt zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt dat er nog een batig saldo is.  
De voorzitter dankt beiden voor hun verslagen en verzoekt de vergadering of zij zich met 
deze verslagen kunnen vereenigen. Niemand verlangt het woord zoodat beiden verslagen 
worden goedgekeurd. Vervolgens is aan de orde Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de 
Heeren N.J. v/d Hulk en C. Houweling. Bij de eerste stemming wordt gekozen den Heer N.J. 
v/d Hulk. Bij de tweede stemming wordt gekozen den Heer Vogelzang. De voorzitter vraagt 
of den Heer Vogelzang zijn benoeming aanneemt. Den Heer Vogelzang dankt de 
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vergadering voor het vertrouwen en neemt zijn benoeming aan. De voorzitter brengt dank uit 
aan den Heer Houweling voor al hetgeen hij veel jaren voor de vereeniging heeft gedaan en 
nu geen deel meer uitmaakt van het Bestuur. Vervolgens geeft de voorzitter een historisch 
overzicht over het 25 jarig bestaan der vereeniging. Uitvoerig wordt alles medegedeeld hoe 
het vroeger te Terbregge was. Was 150 jaar gelden Tenbrugge (zoo het toen werd 
genoemd) geheel door brand verwoest, is later dit weer langzaam hier en daar opgebouwd, 
doch papiermolens en kleine fabrieken keerden niet meer terug.  
Het Gem. Beheer liet voor Terbregge ook vroeger wel wat te wenschen over. Er was geen 
gas, waterleiding noch electrischetijd of telefoon, slechte wegen enz. Door dit alles werd het 
inniatief gekomen een vereenging te stichten om te trachten overal verbeteringen te zien te 
krijgen. Veel is dan ook door het Bestuur bereikt waar namen als Koop, v/d Torre en Bans 
niet mogen worden vergeten. Deze Heeren hebben vroeger veel voor de vereeniging 
gedaan. Ook een busverbinding kwam tot stand waaraan namen als Spek, v. Drunen en de 
Bruin zijn verbonden. Overal waar nodig was, heeft de vereeniging zich voorgespannen om 
verbeteringen aan te brengen. Het Bestuur kan dan ook met voldoening terug zien wat deze 
25 jaren is bereikt voor Terbregge en omgeving. Hiermede eindigde de Voorzitter zijn 
historisch overzicht. Alvorens over te gaan tot de rondvraag vraagt den Heer v. Willegen het 
woord. Hij deelde mede, naar aanleiding van het historisch overzicht door de Voorzitter 
gegeven, dat een punt is vergeten en welk de Ziel van Terbregge’s Belang de spil, diegeen 
die altijd heeft gevochten voor de vereeniging hartelijk dank te zeggen voor al hetgeen hij 
voor de vereeniging heeft gedaan. Na een applaus dankt de voorzitter voor deze hartelijke 
woorden. Den Heer Hiekes vraagt het woord. Hij vindt dat het niet bij woorden mag blijven. 
De voorzitter, onze jubilaris, die 25 jaar deze functie herdenkt moet een stoffelijk blijk van 
waardering hebben. Hij heeft ons aller sympatie, redenen waarom hij voorstelt hem een 
cadeau aan te bieden. Dit voorstel vindt direct ondersteuning, zoodat een commissie wordt 
aangewezen bestaande uit den Heeren de Ridder, Vogelzang en Boeter welke zullen 
trachten dit besluit uit te voeren. De voorzitter is buitengewoon dankbaar uit de vergadering 
dit te mogen hooren. Namens de Ver. Wenscht den Heer Slieker hem toe nog vele jaren 
voorzitter te mogen zijn.  
Tenslotte is aan de orde de rondvraag. Den Heer Huisman bespreekt de slechte toestand 
van de Heining der nieuwe woningen en door andere leden de slechte toestand der L. 
Rottekade. De voorzitter antwoord, dat indien dit mogelijk mocht zijn, dit onder de aandacht 
zal worden gebracht. Daar er verder niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de 
vergadering. 
 
Jaarvergadering gehouden Woensdag 21 Juni 1944 Cafe H. v. Driel. Aanwezig zijn met het 
Bestuur 12 leden.  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Het Bestuur is voltallig, doch de 
leden zijn niet in groote getale opgekomen. Dit is dan onze 26 jarige jaarvergadering. Ook 
het afgeloopen jaar hebben geen schokkende gebeurtenissen plaats gehad. Is op het 
ogenblik de toekomst nog onzeker, wij hopen dat wij later weer kunnen beantwoorden aan 
de statuten. Hiermede is de vergadering geopend en hij verzoekt de secretaris voorlezing 
der notulen der vorige vergadering. De secretaris leest de notulen welke zonder 
opmerkingen worden goedgekeurd. Daarna brengt de secretaris zijn jaarverslag uit, waaruit 
blijkt dat het afgeloopen jaar een rustig jaar is geweest. De penningmeester brengt zijn 
jaarverslag uit, waaruit blijkt dat er nog een batig saldo is. De voorzitter dankt beiden voor 
hun jaarverslagen en verzoekt de vergadering of zij zich met deze jaarverslagen kunnen 
vereenigen. Niemand verzoekt het woord zoodat beide verslagen worden goedgekeurd. 
Vervolgens is aan de orde Bestuursverkiezing. Periodiek aftreden zijn de Heeren A.C. d. 
Ridder, C. v/d Waal, P. van Willigen. Bij de eerste stemming krijgen alle 3 leden 10 stemmen 
zoodat zij met groote meerderheid zijn gekozen. De voorzitter vraagt of zij allen hun 
benoeming aannemen. Zij antwoorden bevestigend en danken de vergadering voor het 
vertrouwen. Punt 5 der agenda luidt Luchtbescherming. De Voorzitter verzoekt den Heer 
Vogelzang dit punt nader toe te lichten. Den Heer Vogelzang voldoet gaarne aan dit verzoek 
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en is dankbaar ten eerste dat de Ver. Ook de vrijwillige luchtbescherming haar steun heeft 
verleend. Zeer uitvoerig licht hij de luchtbescherming in zijn geheel nader aan de vergadering 
toe. Daaruit blijkt dat Blok 9 zeer actief steeds werkzaam is. Blok 10 laat nog al wat te 
wenschen over. Tevens komt de wenschelijk naar voren om de Terbregsche Weg en 
omgeving ook in de vrijwillige luchtbescherming te betrekken, hetzij met een oprichting van 
een nieuw Blok of te combineren met Blok 10. Tenslotte wordt het voorstel aangenomen aan 
het Hoogd der Luchtbescherming te Rotterdam een verzoek te richten over deze besproken 
zaak. Den Heer Vogelzand deelt tenslotte nog mede dat 3 leden zijner afdeeling zijn 
geslaagd voor het diploma E.H.B.O. en dat bij een gehouden oefening met 
handbrandspuiten der blokken Terbregge de eerste prijs daar behaalde, hiermede eindigde 
den Heer Vogelzang zijn beschouwing. De voorzitter dankt den Heer Vogelzang voor zijn 
duidelijke uiteenzetting waaruit gebleken is dat Blok 9 met hun leider en leden geheel voor 
hun taak zijn berekend en het doel der Luchtbescherming is hiermede voldoende 
aangetoond. Tenslotte is aan de orde de rondvraag. Opgemerkt wordt door eenige leden dat 
den Heer de Bie zich misschien zoonoodig zou kunnen belasten met de vorming van een 
nieuw blok der Luchtbescherming v/d Terbregscheweg. Niets meer aan de orde zijnde sluit 
de voorzitter de vergadering.  
 
Jaarvergadering gehouden Maandag 29 October 1945 Cafe J. v. Drunen. Aanwezig zijn met 
het Bestuur 23 Leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Helaas moeten wij onze geachte 
voorzitter wijlen den Heer N.J. v/d Valk hier midden. De gemoedelijke sfeer welke hij als 
voorzitter steeds wist te scheppen is niet meer. De Vereeniging Terbregge’s Belang was 
hem lief, zeer veel heeft hij gedaan, hij moet vervangen worden, doch hem te evenaarden 
zal niet meevallen. Zijn verdienste kwamen nog meer naar voren toen hij 25 jaar voorzitter 
was. Spontaan werd toen het besluit genomen hem een stoffelijk bewijs van hulde aan te 
bieden, bestaande uit een oorkonde, voorstellende het heden en verleden van het 
Buurtschap Terbregge. Gaarne hadden wij deze oorkonde hem persoonlijk willen aanbieden. 
Doch toen de pijnlijke zekerheid kwam, dat hij in handen onzer vijand was overleden was dit 
niet meer mogelijk. Deze oorkonde is den 20 October 1945 overgedragen aan Mevr. v/d 
Valk, door het bestuur en de commissie. Wij kunnen zijn nagedachtenis het beste eeren door 
voort te gaan om de belangen van het Buurtschap Terbregge te blijven behartigen. Het was 
een zware slag voor de Vereeniging en een tweede slag dreigde het bestuur te treffen, 
namelijk de ziekte van onzen secretaris. Gelukkig is dezen weer hersteld en kan deze weer 
ter vergadering komen. Mogen dit bij elkaar de rede zijn dat onze jaarvergadering zoo laat 
wordt gehouden. Hiermede is de vergadering geopend en geef ik het woord aan de 
secretaris voor het lezen der notulen. De secretaris leest de notulen welke zonder 
opmerkingen worden goedgekeurd. Daarna brengt de secretaris zijn jaarverslag uit, waaruit 
blijkt dat dit jaar veel door het bestuur is gedaan en het ledental in stijgende lijn is. De 
penningmeester brengt zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt dat er nog een batig saldo is. De 
voorzitter dankt beiden voor hun jaarverslagen en verzoekt de vergadering of zij zich met 
deze jaarverslagen kunnen vereenigen. Niemand verzoekt het woord zoodat beiden 
verslagen worden goedgekeurd. Vervolgens is aan de orde bestuursverkiezingen. Periodiek 
aftreden van de Heeren P.J.H. de Bie en F.H.C. Luit en voorziening in de vacature van wijlen 
den Heer N.J. v/d Valk. De voorzitter stelt voor punt 4 en 5 te combineren. De vergadering 
gaat hiermede accoord zoodat overgegaan wordt tot stemming. Bij de eerste stemming 
krijgen F.H.C. Luit 18 stemmen en P.J.H. de Bie 13 stemmen. De Heer v Baarle kan zich 
evenals enkele andere leden hiermede niet vereenigen, omdat ook op bestuursleden 
stemmen zijn uitgebracht die reeds deel uitmaken van het bestuur. De vergadering besluit 
over te gaan tot een nieuwe vrije stemming. Bij deze stemming behaalden F.H.C. Luit 20 
stemmen, J. Hooijmeier 12 stemmen zoodat 2 bestuursleden zijn gekozen. Op de vraag der 
voorzitter of beiden hun benoeming aannemen antwoorden zij bevestigend. Zij danken de 
vergadering voor het vertrouwen. Bij de derde stemming behaalt J.v. Baarle 12 stemmen 
zoodat deze ook gekozen is en zijn benoeming aanneemt.  
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Punt 6 is aan de orde, alvorens over te gaan wordt de oorkonde aan de vergadering ter 
bezichtiging rond gegeven. De voorzitter deelt mede dat de commissie de boeken der 
penningmeester niet heeft nagezien, wat jammer is. Verzocht zal worden dit alsnog te doen. 
In de nieuwe commissie worden benoemd de Heeren A.J. v. Senns en H. v., Noord.  
Punt 7. De voorzitter licht dit punt uitvoering aan de vergadering toe. Alle bewoners moeten 
weten wat door de vereeniging wordt gedaan. Het ledental moet zeker uit 3 cijfers bestaan. 
Hoe grooter het aantal leden des te meer kracht gaat van de vereeniging uit. De voorzitter 
leest een opgestelde circulaire voor welke aan alle inwoners zal worden uitgereikt. Hiermede 
kan de vergadering zich vereenigen. Diegenen die lid worden krijgen 2 kaarten voor de te 
houden feestavond. Voor verspreiding stellen zich beschikbaar de Heeren A. Dullaard, H. 
Huisman, J.P. Dullaard. De voorzitter verzoekt de vergadering, het bestuur te machtigen, 
deze feestavond in elkaar te zetten. Medegedeeld kan reeds worden dat den Heer A.J. van 
Senns een film zal vertonen over Indie. De vergadering kan zich hiermede vereenigen. De 
voorzitter leest een 4 tal brieven voor, gericht aan diverse instanties, door het bestuur 
verzonden waaruit duidelijk blijkt hoe actief het bestuur steeds is.  
Tenslotte is aan de orde de rondvraag. Den Heer v. Senns brengt onder de aandacht te 
trachten een gelegenheid voor de verkoop van visch te krijgen. Den Heer de Bij heeft, zoo hij 
mededeelde, hiervoor reeds zijn best gedaan. Opgemerkt wordt dat ingeval er in Terbregge 
een vischhandel of winkel zou zijn dit vanzelf gemakkelijker zou gaan. Den Heer v. Drunen 
weet een uitstekende gelegenheid aan de L. Rottekade 351. Het bestuur is dankbaar voor 
deze inlichtingen en zal trachten iets te doen. 
Aan de orde is benoeming van een voorzitter. Den Heer v. Senns stelt voor de wn voorzitter 
den Heer v. Willigen bij acclematie te kiezen. Niemand heeft hiertegen bezwaar zoodat den 
Heer P. van Willigen tot voorzitter wordt gekozen. Den Heer v. Willigen dankt de vergadering 
voor het vertrouwen en zal zijn best doen voort te gaan op den weg welke wijlen v/d Valk 
heeft gebaand. Het zal wel eens moeilijk zijn doch rekent op de steun van de andere 
bestuursleden. 
Geklaagd wordt over de Ommoordscheweg welke slecht is, opruiming van prikkeldraad a/d 
Terbregscheweg en de klok in de Alexanderkerk. Het bestuur zal met deze klachten rekening 
houden. Den Heer Hooijmeier stelt de vraag over het standbeeld voor wijlen den Heer N.J. 
v/d Valk en A. Bos. De voorzitter zet dit uitvoering uiteen waaruit blijkt dat deze commissie 
geheel buiten de Vereeniging Terbregge’s Belang het plan heeft opgevat en daarvoor gelden 
heeft ingezameld. In hoeverre zij daarin geslaagd is is ons niet bekend. De Heer Hooijmeier 
is hiermede voldaan. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
 
Jaarvergadering gehouden Donderdag 27 Juni 1946 Cafe H. v. Driel. Aanwezig zijn met het 
bestuur 29 Leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij had een grootere opkomst 
verwacht daar de vereniging nu een zeer groot aantal leden telt. De propaganda, het vorig 
jaar gevoerd, is een succes geworden. De feestavond is goed geslaagd, het was een middel 
om het aantal leden uit te breiden. De vereniging is echter geen ontspanningsvereniging 
maar stelt zich ten doel de stoffelijke en cultureele belangen der leden te behartigen, doch 
des te grooter de vereniging hoe meer kracht daarvan uitgaat. Dit is dan ook meerdere 
malen gebleken, wanneer men bij Gemeentelijke Bureaus met verzoeken aankwam. 
Hiermede is de vergadering geopend en hij verzoekt de secretaris voorlezing der notulen der 
vorige vergadering. De secretaris leest de notulen welke zonder opmerkingen worden 
goedgekeurd. Daarna brengt de secretaris zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt dat dit jaar veel 
door het bestuur is gedaan en het ledental tot 294 is gestegen. De voorzitter dankt de 
secretaris voor al het werk, hetgeen hij het afgelopen jaar heeft verricht. De groote 
uitbreiding van het ledenaantal bracht veel werk met zich mede, maar altijd was alles in orde. 
De voorzitter vraagt of de vergadering zich met dit jaarverslag kan verenigen. Niemand 
verzoekt het woord zoodat dit jaarverslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van dit 
jaarverslag neemt de voorzitter het woord. Hij wil dieper ingaan over het aandenken van den 
Heer H. Noordermeer. Uitvoerig zet hij uiteen hoe dit tot stand is gekomen. Het bestuur had 
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reeds plannen gemaakt, doch er gingen stemmen op uit de leden en bewoners dit grootscher 
te doen. Een comitee werd gevormd met enkele dames, er werden gelden ingezameld en 
hier ziet u het resultaat, een prachtig schilderij, voorstellende de Oude Brug te Terbregge 
werd den Heer Noordermeer aangeboden. Er werd contact gezocht met de politie en deze 
zou ook van zijn belangstelling doen blijken. Den 28 Febr. 46 is dit schilderij door het bestuur 
namens de vereniging den heer Noordermeer overhandigd, hierbij werden door den 
voorzitter hartelijke afscheidswoorden gesproken. Namens de politie sprak den Inspecteur 
Boswijk, welke den Heer Noordermeer een plichtsgetrouw ambtenaar noemde en in 
bezettingstijd een slechte politie was onder de NSB Burgemeester van Rotterdam. De 
voorzitter brengt namens den Heer Noordermeer allen hartelijk dank voor hunne 
medewerking en de getoonde vriendschap, waardoor dit afscheid voor hem en zijn vrouw 
onvergetelijk is geworden. De penningmeester brengt zijn jaarverslag uit waaruit blijkt dat er 
nog een batig saldo is. De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn goed beheer. 
Punt 5 luidt verslag commissie tot het nazien der boeken. Den heer v Noord geeft de 
vergadering een uitvoerig verslag over de boekhouding vanaf 1942 en volgende jaren en 
verklaart mede namens den Heer v Senns dat alles is orde is bevonden. De voorzitter dankt 
den heer v Noord voor deze financiele uiteenzetting waarmede ook de vergadering zich kan 
verenigen. Tot leden der nieuwe commissie worden benoemd de Heeren G. Pieters en H.J. 
Jansen. Plaatsvervanger de Heer H. Kervel.  
Punt 7 bestuursverkiezing de Heeren v Noord en Hoogd stellen voor de aftredenden bij 
acclamatie te herkiezen. Daar niemand zich hiertegen verzet worden de Heeren H.L. 
Vogelzang en G. Hooijmeier bij acclamatie herkozen. De voorzitter zou bijna vergeten den 
Heer A. Dullaard bode der vereniging ook dank te brengen voor al hetgeen hij in hetr 
afgelopen jaar voor de vereniging heeft gedaan. Besproken wordt een ingekomen stuk v/d 
Heer B. Alders. Dit betreft de bus welke bij aankomst te Hillegersberg niet direct naar het 
beginpunt rijdt. De voorzitter antwoord dat hij dit reeds onderzocht heeft en dat gebleken is 
dat de chauffeurs direct naar het beginpunt moeten rijden. Den Heer Alders verzoekt het 
bestuur te trachten om op de bus ook overstapjes te krijgen. Op het ogenblik kan men alleen 
maar kaartjes a 10 cent krijgen. De voorzitter deelt mede dat het bestuur hier aandacht aan 
zal schenken. Bij de rondvraag wordt gewezen op het snel rijden van auto’s in de kom van 
Terbregge en gevraagd een maximum snelheid voor dat gedeelte te krijgen. Een badhuis 
wordt ook dringend nodig geacht. Ook een ontspanningslokaal te Terbregge is dringend 
noodig. Het aanleggen van een plantsoen om de Molen en plaatsen van enkele banken zou 
worden toegejuicht. De voorzitter zal met deze verzoeken en klachten rekening houden en 
met het bestuur bespreken de mogelijkheid om hieromtrent iets te bereiken valt. Daar er 
verder niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Jaarvergadering gehouden Maandag 30 Juni 1947 des avonds 8 uur in Cafe S.H. van Lent. 
Aanwezig zijn met het bestuur 23 Leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Als is de opkomst niet zoo groot 
toch hoopt hij dat deze vergadering een zakelijk karakter zal dragen. Hiermede is de 
vergadering geopend en hij verzoekt de secretaris voorlezing der notulen der vorige 
vergadering. De secretaris leest de notulen, welke zonder opmerkingen worden 
goedgekeurd. Daarna brengt de secretaris zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt dat telkens als 
het nodig is, het bestuur actief is, en trachtte waar nodig verbeteringen aan te brengen. Met 
dit jaarverslag kan de vergadering zich verenigen. De penningmeester brengt zijn jaarverslag 
uit, waaruit blijkt dat er nog een voordelig saldo is, hoewel de gegeven toneelavond door de 
geringe belangstelling nog al geld heeft gekost. Met dit jaarverslag kan de vergadering zich 
eveneens verenigen. De voorzitter dankt beiden voor hun jaarverslagen en voor al het werk, 
hetgeen het laatste jaar is verricht. De voorzitter doet vervolgens eenige mededelingen wat 
het bestuur het afgelopen jaar heeft bereikt en nog voornemens is te doen. Het 
distributielokaal is behouden gebleven te Terbregge. Het invoeren van overstapjes op de 
buslijn Hgb.-Terbregge werd niet ingewilligd. De heer Hoeve merkt hierna op of de tram het 
recht heeft dit tarief te heffen. De voorzitter deelt mede dat de tarieven der bussen in studie 
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zijn zoodat men maar moet afwachten. De voorzitter geeft een uiteenzetting van de 
Wijkraden welke te Rotterdam worden geinstalleerd. Daar Terbregge een stadsdeel is met 
eigen karakter zou het zeker nodig zijn dat ook ingezetenen hierin zitting krijgen. Met dit 
voorstel kan de vergadering zich verenigen. Het snelverkeer op de Terbregseweg heeft ook 
de aandacht v/h bestuur doch er is geen maximum snelheid, hoewel bij de school toch zeker 
borden geplaatst moeten worden. Hierover wordt door de vergadering van gedachten 
gewisseld en zoo het bestuur reeds geschreven heeft om te verzoeken de sloten te dempen 
en een trottoir aan te brengen, zal op antwoord worden gewacht. Breedvoerig wordt 
besproken de personele belasting welke in Terbregge hoger blijkt te zijn dan in 
Hillegersberg. Verschillende leden geven hierover hun mening te kennen. Getracht zal 
worden de juiste instantie te vinden welke hierover besluit en waar men hierover zou kunnen 
reclameren. Hiermede zijn de mededelingen met hun beschouwingen geeindigd en gaat men 
over tot punt 5 der agenda. Van de kascommissie een brief ingezonden dat alles in orde is 
bevonden. De voorzitter dankt de commissie voor hun werk. Tot leden der nieuwe commissie 
worden gekozen de heer A. Hoeve en T. Bax.  
Punt 7 luidt bestuursverkiezing. Plaats maken H. Noordeman. Uit de vergadering komen 
stemmen de 3 aftredenden bij acclamatie te herkiezen. Daar niemand zich hiertegen verzet 
worden zij opnieuw bij acclematie herkozen en nemen hun benoeming aan. Daarna moet 
een voorzitter gekozen worden, hetwelk geschied bij acclematie, waartegen niemand zich 
verzet, zoodat de heer v. Willigen opnieuw als voorzitter is gekozen. Tenslotte is men aan de 
rondvraag gekomen waar door velen gebruik van gemaakt wordt. De Heer Hoeve brengt 
naar voren het 30 jarig bestaan der vereniging. Om dit goed voor te bereiden zou nodig zijn 
een regelingscommissie zoonodig een garantiefonds om daaruit de kosten te kunnen 
bestrijden. Hierover wordt van gedachten gewisseld en algemeen kan de vergadering zich 
wel met dit voorstel verenigen. Het bestuur zal later met voorstellen komen. De Heer 
Pietersen bespreekt de mogelijkheid om van alle verenigingen te weten de Oranje Ver. , 
Buurtver. één grote grote vereniging te maken. De voorzitter betreurt het, dat er 1 Oranje 
Ver. En 2 Buurtver. Zijn, doch gezien het neutrale karakter der Ver. Terbregge’s Belang moet 
deze op zichzelf staan en kan men niet tot een fusie geraken. De heer v/t Hof deelt ook deze 
mening daar de mooie doelstelling der vereniging hierdoor zou te niet gaan. De heer 
Dullaard zou gaarne een IJsclub te Terbregge willen zien. Zou Terbregge’s Belang zich daar 
niet eens voor willen inspannen om deze op te richten. Hierover wordt van gedachten 
gewisseld waardoor kwam vast te staan dat dit niet op de weg v/d Ver. ligt. Ingezetenen van 
Terbregge moeten zelf dit maar trachten te verwezenlijken. De heer Alders maakt het 
bestuur attent, als de wijkraad er eenmaal is naar voren te brengen het gemis van een 
badgelegenheid en speelplaats.  De voorzitter zegt toe dat dit de aandacht zal hebben. De 
Heer A. Dullaard maakt het bestuur opmerkzaam dat het gedeelte Spiegelnisserweg vanaf 
Terbregseweg tot de spoorovergang zeer slecht is. De voorzitter zal het Polderbestuur 
verzoeken of daar wat aan gedaan kan worden. De heer Huisman en Alders delen mede dat 
er achter Lans een sloot ligt welke men een stinksloot zou kunnen noemen. De Bewoners 
van het nieuwe gedeelte hebben daar veel last van vooral in de zomer. Zij verzoeken of het 
bestuur daar zijn aandacht aan wil schenken. Tenslotte wordt nog gesproken over het 
gedenkteken voor wijlen de heer v/d Valk. De heer Huisman is bekend, dat deze plannen 
geheel buiten de Ver.Terbr.Belang zijn omgegaan wat hij betreurt, doch zoo hij gehoord 
heeft van deze commissie komt er toch eenige vooruitgang in de plannen en de vorm van 
een gedenknaald. Daar er verder niets meer aan de orde is, dankt de voorzitter de leden 
voor hun opkomst in het welslagen van deze vergadering. 
 
Buitengewone ledenvergadering gehouden 11 Maart 1948 ’s avonds 8 uur in Cafe H. v. 
Driel. Aanwezig zijn met het bestuur 21 leden.  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, inzonderheid de spreker v/d deze 
avond de Heer J. Spronkers, die ondanks zijn drukke werkzaamheden, toch bereid 
gevonden is deze avond de Wijkgedachten nader uiteen te zetten. Hij deelde mede dat het 
bestuur besloten had een buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen in verband, dat 
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ook in Hgb Schiebroek een wijkraad zal worden geinstalleerd. Er zijn overal glasbiljetten 
opgehangen met richtlijnen, waaruit blijkt dat elke vereniging candidaten naar voren kan 
brengen. Zal de instelling der wijkraad eenmaal een fiet zijn, dan zullen talrijke vragen naar 
voren komen en zullen wij menschen daarin moeten hebben, die Terbregge en omgeving 
kennen, want telkens blijkt dat men in Rotterdam niet voldoende op de hoogte is van de 
toestanden te Terbregge. Hiermede is de vergadering geopend en geeft hij het woord aan de 
Heer J. Spronkers.  
De Heer Spronkers dankt het bestuur voor de uitnodiging om op deze avond te mogen 
spreken over de Wijkgedachten. Hij begint zijn rede dat men de Wijkraad niet moet zien als 
een politiek instrument. Zij is om de sociale en culturele belangen van de gemeenschap te 
behartigen en te dienen. Het Gemeentebestuur van zoo’n grote stad als Rotterdam met een 
machtig leger van ambtenaren welke moeten zorgen voor telefoon, tram, onderwijs, 
volkshuisvesting enz kunnen onmogelijk alles overzien nu er diverse randgemeenten zijn 
bijgekomen. In verband hiermede nam Burgemeester Oud, zijnde de eerste Burgemeester 
die met deze plannen is gekomen, het besluit de instelling van Wijkraden voor de 
randgemeenten. Deze wijkraad voor Hgb Schiebroek zal 23 leden tellen. Zij kan geen 
besluiten nemen, doch de Gemeenteraad en het college van B en W adviseren. Aan deze 
raad wordt door de Gemeente een ambtenaar als secretaris toegevoegd. De vergaderingen 
zijn openbaar en worden in het hulpbureau gehouden en zullen minstens 6 maal per jaar 
worden gehouden. Zoo’n wijkraad krijgt vanzelf zijn eigen karakter, men ziet het als een klein 
parlement die over verschillende zaken welke zich voordoen in Hgb Schiebroeken Terbregge 
kan beraadslagen. 
Nadat de Heer Spronkers verder uitvoerig met allerlei voorbeelden de Wijkgedachte nog 
nader uiteenzette, wekte hij allen op het Gemeenschapsleven met elkaar te blijven dienen en 
sprak de wens uit dat de Wijkraad het zijne moge bijdragen tot bloei van Hgb Schiebroek en 
Terbregge.  
De voorzitter dankt de heer Spronkers voor zijn grote rede en deelt mede dat een oogenblik 
gepauzeerd zal worden, waarna de vergadering eventueel nog vragen kan stellen naar 
aanleiding van deze rede. 
Nadat de pauze is geeindigd stellen enkele leden nog vragen welke de Heer Spronkers 
beantwoord. Vervolgens is aan de orde aanwijzing candidaten v/d Wijkraad. De voorzitter 
vraagt de Heer Spronkers acht U het van eenig nut candidaten te stellen. De heer Spronkers 
antwoord dat hij persoonlijk het nut er niet van in ziet, omdat de Burgemeester als richtlijn 
voor de samenstelling der Wijkraden uitgaat van de politieke stromingen in de Gemeente ter 
plaatse. De Heer Noordermeer stelt de vergadering voor het Dagelijks Bestuur candidaat te 
stellen, welk voorstel door eenige leden wordt ondersteund. De Heer Alders kan zich hier 
niet geheel mede verenigen zoodat tenslotte besloten wordt tot stemming over te gaan. Bij 
deze stemming behaalden de Heer v. Willigen 21 stemmen, de Heer de Ridder 21 stemmen 
en de Heer Luit 18 stemmen zodat toch de Dagelijks Bestuur met een meerderheid 
candidaat is gesteld. 
Vervolgens is aan de orde de bespreking van de herdenking van het 30 jarig bestaan. De 
voorzitter zet uitvoerig uiteen welke plannen het Bestuur voornemens is doen. Er zal alle 
Leden met hun Dames een Feestavond in het Gymnastieklokaal worden aangeboden, voor 
een goed gezelschap zal gezorgd worden. Hij deelt mede dat dit hoge kosten met zich mede 
brengt. Hij vraagt de vergadering of deze soms andere ideeën hieromtrent hebben. De heer 
v Lent komt met het voorstel of het niet mogelijk is alle Leden te bezoeken en vragen of zij 
niet iets kunnen missen ter bestrijding van de kosten. De Voorzitter vindt dit een prachtig 
idee en vraagt de vergadering of er soms leden zijn die zich hiervoor beschikbaar willen 
stellen. De Heer v Lent, Dullaard, Snijders en Ignatius geven zich hiervoor op. De Voorzitter 
dankt deze Heren voor hun bereidwilligheid, waaruit weer blijkt dat zij met de vereniging 
medeleven. Bij de rondvraag oefent de Heer G. Sonneveld critiek uit op het Bestuur dat zij 
feestavonden belegd net voor de Oranje Vereniging een feestavond wilde geven en ziet daar 
voor de Oranje Ver. eenige schade in. De Voorzitter antwoord dat men één ding niet moet 
vergeten en de Ver. Terbregge’s Belang niet verwarren met de Oranjevereniging. Hij ziet 
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daarin geen concurrentie en de feestavond van de Oranje Vereniging zal eveneens wel 
slagen. Daar er verder niets meer aan de orde is sluit de Voorzitter de vergadering en dankt 
nogmaals de Heer J. Spronkers en hoopt als de vereniging nogmaals een beroep op hem 
doet hij weer bereid zal zijn over het een of ander onderwerp te willen spreken.  
 
Jaarvergadering gehouden Donderdag 22 Juli 1948, des avonds 8 uur in Cafe H. v. Driel. 
Aanwezig zijn met het Bestuur 28 Leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet alleen welkom, inzonderheid de nieuwe leden, 
welke tot de vereniging zijn toegetreden. Hij hoopt dat ook zij, evenals de oudere leden zich 
thuis zullen voelen in de vereniging en mede zullen werken aan een hechte 
gemeenschapsvorming. Terbregge heeft door zijn uitzonderlijke ligging een eigen karakter, 
zijn er naast de Terbreggenaren ook vele Rotterdammers komen wonen toch zal dat karakter 
naar wij hopen behouden blijven. Het bestuur heeft steeds één open oog voor de behoefte 
welke zich voordoet en voelt de verantwoordelijkheid welke meer dan ooit nodig is nu er een 
wijkraad voor Hgb, Terbregge en Schiebroek zal komen. De vereniging is geen 
amusementsvereniging en hij hoopt dat alle leden daar van doordrongen zijn. Hij besluit zijn 
openingswoord en hoopt te mogen rekenen op de werkzaamheid der leden, dat een ieder er 
toe mogen bijdragen de vereniging nog groter te maken.  
Hij verzoekt de Secretaris voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secretaris leest 
de notulen welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd. 
De Secretaris brengt zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt dat de vereniging steeds in een 
behoefte voorziet en het Bestuur waar dit nodig mocht zijn steeds actief is. 
De penningmeester brengt zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt dat er nog een batig saldo is. De 
Voorzitter vraagt de vergadering of zij zich met deze jaarverslagen kunnen verenigen. Daar 
niemand het woord verlangt dankt hij beiden voor deze verslagen en voor al het werk, 
hetwelk zij het laatste jaar hebben verricht. Punt 4 der agenda luidt mededelingen. 
De voorzitter begint zijn mededelingen met een uiteenzetting over de wijkraad. De wijkraad is 
een adviserend lichaam en is werkzaam in het belang der Gemeente en bezit geen 
zelfstandigheid. Er worden verschillende plannen besproken en wordt over die plannen een 
advies ingestuurd bij B en W. Een badhuis is dringend nodig doch waar zal dit moeten 
komen. De tarieven der bus, de bewoners van Schiebroek hebben hetzelfde antwoord 
ontvangen als de Ver. Terb. Bel. De tarieven zijn nog in studie, de telefoonaansluiting, welke 
nog steeds op zich laat wachten. De radio-distributie nog maar 2 stations voor hetzelfde 
tarief waar men in Rotterdam 4 stations voor heeft. De technische storingen welke dikwijls 
plaats hebben, veroorzaakt door het bovengrondse net.  
U ziet vergadering enkele dingen welke ik opnoemde die onze volle aandacht hebben en 
welke wij naar voeren kunnen brengen in de wijkraad. Door de vergadering wordt voor deze 
mededelingen van gedachten gewisseld en de vergadering spreekt de hoop uit dat het 
Bestuur succes mogen hebben.  
Punt 5. Verslag commissie v/h nazien der boeken. Van deze commissie is een schrijven 
binnengekomen dat zij de boeken en bescheiden hebben gecontroleerd en in orde 
bevonden. De Voorzitter dankt de Commissie voor hun werk en benoemd in de nieuwe 
Commissie de Heren J. Rijsdijk en J. v/d Valk, welke hun benoeming aannemen. 
Punt 7 luidt bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van de Heren F.H.C. Luit en Jac. 
V. Baarle. Uit de vergadering komen stemmen op de aftredenden bij acclamatie te 
herkiezen. Daar niemand uit de vergadering zich hiertegen verzet worden zij beiden opnieuw 
bij acclamatie herkozen en nemen hunne benoeming aan. 
Punt 8. Aan de orde is de rondvraag, hiervan wordt door enkele leden gebruik gemaakt. 
Geinformeerd wordt naar de Personele Belasting daar Terbregge nog steeds is ingedeeld in 
de 4e klas. De voorzitter deelt mede dat een andere indeling in studie is. In IJsselmonde zijn 
hieromtrent ook al pogingen aangewend, men zal echter nog geduld moeten hebben hoewel 
deze kwestie ook in de Wijkraad gebracht zal worden. Bij schrijven van een bewoner v/d 
Stoopweg over de verlichting aldaar heeft het bestuur daar al zijn aandacht aan geschonken. 
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De Linker Rottekade naar grens Zevenhuizen heeft steeds nog geen aansluiting op de 
waterleiding. 
Het bestuur zal de mogelijkheid onderzoeken. De heer Alders klaagt over de stinksloot welke 
zich ander zijn woning bevindt. Hij vraagt of de volksgezondheid daar niets aan kan doen. De 
meningen lopen uiteen, wie hiervoor moet zorgen. Het bestuur zal dit nog eens 
onderzoeken. Daar er verder niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering met 
dank aan de leden voor hun opkomst.  
 
Jaarvergadering gehouden Vrijdag 9 September 1949 des avonds 8 uur in Cafe S.H. Lent. 
Aanwezig zijn met bestuur 22 leden. 
Namens het bestuur heet de voorzitter allen welkom met de mededeling dat 3 bestuursleden 
nog niet aanwezig zijn, van de Heer Vogelzang was bericht van verhindering binnen 
gekomen. Hij moet deze vergadering een verontschuldiging doen doch vertrouwt dat zij deze 
zullen aanvaarden. Volgens de statuten moet deze in de maand Mei gehouden worden doch 
het bestuur had besloten, in verband de zomermaanden minder geschikt zijn om 
vergaderingen te houden, deze in September te houden. Hij vindt het jammer dat de 
opkomst niet zoo groot is, te meer daar op deze vergadering juist de gemeenschappelijke 
belangen kunnen worden besproken. Hij betreurt het dat het ledenaantal eenigszins terug 
gelopen is hoe meer leden toch, hoe meer kracht er van de vereniging kan uitgaan. 
Hiermede is de vergadering geopend en bij punt 8 der agenda zal hij verder mededelingen 
doen. Hij verzoek de secretaris voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secretaris 
leest de notulen, welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd. De secretaris brengt zijn 
jaarverslag uit, waaruit blijkt dat de vereniging ook dit jaar weer verschillende resultaten heeft 
behaald en nog steeds voor Terbregge en omgeving in een behoefte voorziet. De voorzitter 
dankt de secretaris voor dit jaarverslag alsmede voor al het werk, hetgeen in het afgelopen 
jaar door hem is verricht. De Heer J. Rijsdijk lid v/d commissie voor het nazien der boeken 
deelt mede dat de boekhouding en de daarop betrekking hebbende stukken zijn 
gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester brengt zijn jaarverslag uit waaruit 
blijkt dat er nog een voordelig saldo is. De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn werk 
over het afgelopen jaar. In de commissie voor het nazien der boeken voor het nieuwe jaar 
worden benoemd, de Heren A.T. Martens en H. v/d Boom. 
Vervolgens is punt 8 aan de orde zijnde mededelingen. 
De voorzitter zet uitvoerig uiteen op welke wijze de uitleenpost der Gem. Bibliotheek te 
Terbregge tot stand is gekomen toen bleek dat hij een schoollokaal af wilde staan om 
boeken uit te geven en hij geheel belangeloos dit werk wilde doen, hetgeen door de 
gemeente op hoge prijs werd gesteld, toen waren de moeilijkheden opgelost en kan 17 Sept. 
1950 hiermede worden begonnen. De voorzitter hoopt dat er veel gebruik van zal worden 
gemaakt en de vergadering betuigt zijn instemming met deze uitdeel.  
Wat de personele belasting betreft zoo deelde voorzitter mede zal voor Terbregge en 
omgeving een betere klasse indeling komen en wel van de 4e klas in de 2e klas hetgeen 
waarschijnlijk dit nieuwe belastingjaar zal ingaan. Dit betekent dan een verbetering voor de 
bewoners hier ter plaatse. 
De verkeerscommissie uit de wijkraad had ook de aandacht v/d Terbregseweg, om een 
rijwielpad aan te brengen, doch voorlopig zal er geen verandering worden aangebracht daar 
dan de sloten zullen moeten worden gedempt. Het uitbreidingsplan ten noorden van de 
Molenlaan en Terbregge is nog niet klaar, wat hiermede misschien in verband staat.  
Tenslotte bespreekt de voorzitter het probleem en de baldadigheid der jeugd, welke 
middelen zullen moeten worden aangewend. In Rotterdam is men bezig een vrijwillige 
stadswacht in het leven te roepen, doch voor Terbregge zal dit niet zoo gemakkelijk gaan. 
Door de vergadering wordt hierover uitvoerig van gedachten gewisseld. Het ergste is dat 
men hier geen verenigingsgebouw of een lokaal heeft waar men de jeugd kan bezighouden. 
Dit bezwaar is niet zoo gemakkelijk op te lossen. Uiteindelijk wordt een commissie uit de 
vergadering gekozen welke zal trachten de jeugd op de een of andere manier bezig te 
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houden. In de commissie hebben zitting de Heren J. Rijsdijk, A.T. Martens, D.A. Hoppezak 
en T. Ignatius. 
Punt 9 luidt de rondvraag. De Heer Kool brengt naar voren dat een rioolput bij hem niet in 
orde is. De Heer Dullaard klaagt dat de radio zoo slecht is. De heer Rijnhoudt klaagt nog 
steeds over de stinksloot achter zijn woning. De heer Hoppezak deelt mede dat bij de brand 
van Romein a/d B.L. Rottekade 390 de brandspuit daar niet kon komen daar de polder 2 
palen op de rottekade had gezet. Gewezen werd om een verkeersbord te plaatsen hoek 
Molen en BRR Kade en hoek Ommoordseweg en Terbregseweg. De Heer Dullaard vraagt of 
de bwoners aan de BLR Kade richting Zevenhuizen al aangesloten zijn op de waterleiding. 
De Heer v. Boven heeft de vraag gesteld over de telefoonaansluitingen a/d Terbregseweg en 
dat de overweg v/h spoor slecht verlicht is. De voorzitter antwoordt de vragensteller dat de 
secretaris al deze klachten en verzoeken genoteerd heeft en het bestuur zal diverse 
instanties aanschrijven en deze klachten en verzoeken onder het oog brengen met deze 
mededeling kunnen de leden zich verenigen. 
Daar er verder niets meer aan de orde is, dankt de voorzitter de leden voor hun opkomst en 
voor de goede zakelijke vergadering welke deze avond heeft plaats gehad en hiermede sluit 
hij deze vergadering. 
De aftredende bestuursleden de Heren H.L. Vogelzang en G. Hooijmeier werden bij 
acclamatie herkozen. 
 
Jaarvergadering gehouden Woensdag 18 October 1950, ’s avonds 7.30 uur in het Cafe van 
H. v. Driel. Aanwezig zijn met bestuur 30 leden. 
Namens het bestuur heet de voorzitter alleen welkom. Hij spreekt zijn voldoening uit dat 
deze jaarvergadering goed bezet is. Alle leden die trouw altijd hun contributie betalen had hij 
ook allen graag hier eens gezien, zoodat zij zouden kunnen horen wat de vereniging het 
afgelopen jaar heeft bereikt. Hiermede is de vergadering geopend. Hij verzoekt de secretaris 
voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secretaris leest de notulen, welke zonder 
opmerkingen worden goedgekeurd. De secretaris brengt zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt dat 
de vereniging ook dit afgelopen jaar nog steeds in een behoefte voorziet voor Terbregge en 
omgeving. De voorzitter dankt de secretaris voor zijn jaarverslag alsmede voor al zijn werk 
het laatste jaar verricht. 
De voorzitter doet enige mededelingen. Hij deelt mede dat het uitdelen van boeken zeer 
gunstig is, gemiddeld 140 stuks per week. De prijs bedraagt nu 8 c per week. Uitvoerig zat hij 
uiteen de vrije tijdsbesteding voor de jeugd. Dit probleem is zeer moeilijk. Vroeger scheen de 
uitzonderlijke taak van het gezin te bestaan o.a. uit de kinderen bezig te houden, doch in de 
tijd waarin we nu leven, is dit anders. Vorig jaar werd een commissie benoemd welke dit 
probleem zou proberen op te lossen. Helaas heeft dit geen kans van slagen gehad. Er is 
echter uit voortgekomen een speeltuinvereniging welke zal trachten de jeugd op allerlei 
manieren bezig te houden. Jammer is het dat men niet over een goed gebouw kan 
beschikken. Toch ziet hij in de toekomst wel, dat als er medewerkers zullen zijn, de jeugd 
bezig gehouden zal kunnen worden.  
Hij deelt mede dat aan de vuilnisbelt aan de Terbregseweg naast nr. 90 niet veel gedaan kan 
worden. De huurder Moerman heeft hem verteld dat hij alles zoo netjes mogelijk zal houden. 
Besproken wordt door hem tenslotte nog de uitgezonden brieven en de daarop ontvangen 
antwoorden. Het radionet te Terbregge zal in de toekomst verbeterd worden. Een bord a/d 
Ommoordseweg werd door de ANWB niet nodig geoordeeld. De slechte toekomst v/d 
L.Rottekade richting Zevenhuizen vond nog geen oplossing. Hiermede wordt overgegaan tot 
punt 5 der agenda. 
De heer H. v. Boom, lid v/d commissie tot nazien der boeken deelt mede dat de boekhouding 
en de daarop betrekking hebbende stukken door de commissie in orde zijn bevonden. 
Aanbeveling zou het verdienen als er een ledenlijst aanwezig zou zijn. De voorzitter dankt de 
commissie voor hun werk. De penningmeester brengt zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt dat er 
nog een batig saldo is, waarmede de vergadering zich kan verenigen. De voorzitter dankt de 
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penningmeester voor al het werk het afgelopen jaar door hem verricht. In de commissie tot 
het nazien der boeken worden benoemd de Heren B.J. v. Tilburg en J. Rijsdijk.  
Punt 8 luidt bestuursverkiezing. De voorzitter de Heer P. v. Willigen is ook periodiek 
aftredend. Daar de voorzitter door de algemene vergadering moet worden gekozen stelt de 
heer Dullaard voor eerst de voorzitter bij acclamatie te kiezen. Daar niemand ter vergadering 
zich hiertegen verzet, wordt de Heer P. v. Willigen tot voorzitter herkozen. Hij dankt de 
vergadering voor het vertrouwen in hem gesteld. Vervolgens wordt overgegaan tot verkiezing 
van 3 bestuursleden, A.C. de Ridder en C. v/d Waal aftredend en herkiesbaar en voor de 
Heer G. Hooijmeier welke wegens vertrek heeft bedankt. Overgegaan wordt tot stemming. 
Bij de eerste stemming kregen A.C. de Ridder 23 stemmen, C. v/d Waal 22 stemmen en H. 
Huisman 19 stemmen, zoodat allen met een meerderheid zijn gekozen. Op de vraag van de 
voorzitter of zij hunne benoeming aannemen antwoorden zij bevestigend.  
Punt 9 luidt de rondvraag. De voorzitter deelt mede dat de verlichting aan het einde van de 
Ommoordseweg kan verwacht worden. De Heer A. de Bruin zou gaarne bij de bushalte een 
wachthuisje zien. De Heer Dullaard een betere verlichting van de klok in de Alexanderkerk. 
De Heer A. v/d Linden een betere straatverlichting nabij de R.Rottekade vlakbij het 
Boterdorpse Verlaat. De Heer v/d Meer een parkeerverbod voor auto’s nabij de L.Rottekade  
voor Cafe v. Driel. De heer v/d Boom een rijwielpad langs de Terbregseweg. De Heer 
Ignatius stelt voor dit alles onder de aandacht v/d wijkraad te brengen. De voorzitter 
beantwoordt deze verzoeken en klachten dat het bestuur dit zal bespreken en zal trachten 
verbeteren te verkrijgen. De Heer v. Driel dankt de vereniging Terbregge’s Belang voor de 
belangstelling bij zijn jubileum van de Brandweer. De vrijwillige brandweer is te Terbregge 
steeds actief. Deze groep 98 is op het gehouden concours de beste gebleken en heeft dan 
ook de eerste prijs behaald. De samenwerking is goed en de Heer v. Driel hoopt dat de 
Vrijwillige Brandweer te Terbregge, indien nodig, steeds op de daadwerkelijke steun van 
Terbregge’s Belang mag blijven rekenen, zooals dit altijd is geweest. De voorzitter dankt de 
Heer v. Driel en vindt het voor Terbregge van groot belang dat er een parate brandweer is. 
Hier volgt de pauze. Daarna heet de voorzitter welkom de Heer Dr. H.F. Geul, algem-
secretaris van de Rotterdamse Gemeenschap, welke als onderwerp had gekozen: Wat 
beoogt de Rotterdamse Gemeenschap en kan haar werk ten nutte komen ook aan onze 
gemeenschap. Uitvoerig zet spreker uiteen wat de Rotterdamse Gemeenschap ten doel 
stelt, hetgeen ik hier in grote lijnen zal schrijven.  
Zij wil gaarne samenwerken op cultureel en sociaal terrein met alle verenigingen welke in 
Rotterdam zijn gevestigd een zoogenaamde overkoepeling. Zij kunnen dan moeilijke 
problemen oplossen en van advies dienen. Zij kunnen voor de jeugd films laten vertonen en 
voorstellingen in de Schouwburg organiseren. Ook in de vacantie tracht zij zoo veel mogelijk 
de jeugd bezig te houden. De vacatiebesteding heeft haar volle aandacht. Alleen betreurt 
spreker het dat er ook in Rotterdam veel te weinig gebouwen en lokalen zijn om de jeugd 
onder te brengen. Om te bereiken dat deze er zullen komen, zullen de mensen eerst zelf 
kapitaal moeten vormen, waarna de gemeente dan misschien wel bij zal springen. Daar de 
Gemeente Rotterdam zoo groot is heeft de Rotterdamse Gemeenschap door dat er tal van 
verenigingen bij hun zijn aangesloten een overzicht wat er zoo al leeft in de Grote Stad. De 
contributie bedraagt f 5 per jaar per 100 leden.  
De vereniging Terbregge’s Belang is al jaren werkzaam om het algemeen belang van het 
platteland en de buurtschap Terbregge te bevorderen zoodat spreker niet zou kunnen 
zeggen wat de Rotterdamse Gemeenschap nog voor haar zou kunnen doen. Hij hoopt 
tenslotte dat de vereniging Terbregge’s Belang de gemeenschapszin steeds zal bevorderen 
en zal trachten de mensen van allerlei richtingen tot elkaar te brengen wanneer dit nodig 
mocht zijn om een doel te bereiken. Men kan beter met elkaar dan naast elkaar werken en 
hiermede eindigt dit onderwerp. 
Nadat nog enkele leden naar aanleiding van dit onderwerp enkele vragen hadden gesteld 
welke door de voorzitter werden beantwoord dankte de voorzitter de Heer H.F. Geul voor zijn 
gehouden onderwerp. Dit onderwerp zal voor ons allen toch stof tot nadenken geven en 
indien het nodig mocht blijken kan de Ver. Terbregge’s Belang nu zij contact met de 
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Rotterdamse Gemeenschap heeft gehad altijd van haar diensten soms eens gebruik maken. 
Daar er verder niets meer aan de orde is dankt de voorzitter allen voor hun opkomst en sluit 
hij de vergadering. 
 
Jaarvergadering gehouden Woensdag 24 October 1951 ’s avonds 8 uur in het Cafe van D. 
van Loon. Aanwezig zijn met het bestuur 27 leden. 
Namens het bestuur heet de voorzitter allen welkom. Hij spreekt zijn voldoening uit dat deze 
jaarvergadering nogal goed bezet is, toch zag hij gaarne meer deze leden op deze 
vergadering aanwezig. Het is immers weer de afsluiting van de arbeid van het bestuur voor 
het afgelopen jaar. Uit het jaarverslag zal dan blijken wat er weer bereikt is. Met leedwezen 
moet hij mededelen dat een van de oudste bestuursleden de Heer C. v/d Waal is overleden. 
Een trouw bestuurslid is van ons heengegaan. Ondanks zijn zwakke gezondheid kwam hij 
steeds op de bestuursvergaderingen om de belangen van Terbregge te bespreken. Wij 
zullen hem mede door zijn gemeenschapsgevoel missen doch zijn werk voor Terbregge’s 
Belang zullen wij niet vergeten. Zijn nagedachtenis zal steeds in onze gedachte blijven 
voortbestaan. Wij moeten echter voortgaan in het belang van Terbregge te blijven werken, 
het zal nodig zijn een sterke wijkvereniging op te bouwen en op de bres te staan voor onze 
belangen. Hij betreurt het dat het ledental eenigzins gedaald is, doch hoopt dat dit weer zal 
toenemen, hoe meer leden toch, hoe sterker de vereniging. Hiermede is de vergadering 
geopend. Hij verzoekt de secretaris voorlezing der notulen der vorige vergadering. De 
secretaris leest de notulen welke zonde opmerkingen worden goedgekeurd. Naar aanleiding 
van de notulen worden door enkele leden eenige vragen gesteld. Ten eerste dat het radio-
net nog niet geheel verbeterd is, en voor de 3 gulden contributie maar 2 stations zijn te 
beluisteren. De voorzitter deelt mede dat dengenen die reeds 4 stations kunnen beluisteren 
dit een gunst is. Bewoners van Schiebroek hebben eveneens een verzoek aan de 
Telefoondienst gericht om 4 stations waardoor hij meent dat dit toch in de toekomst wel in 
orde zal komen. Ten tweede: over het plaatsen van een lantaarn aan het B.Verlaat. Dit 
verzoek werd wegens de hoge kosten niet ingewilligd. Het blijft echter de aandacht van het 
bestuur vragen. Hiermede zijn de leden vragenstellers tevreden.  
De secretaris brengt zijn jaarverslag uit waaruit blijkt dat de vereniging ook dit afgelopen jaar 
in een behoefte voorziet voor Terbregge en omgeving. De voorzitter dankt de secretaris voor 
zijn jaarverslag alsmede voor al het werk in het laatste jaar verricht. 
Punt 4 luidt mededelingen. De voorzitter deelt mede dat hij zoo graag in Terbregge een 
toneelvereniging zou zien. Hij stelt de vraag zijn er geen leden van Terbregge’s Belang die 
daar idee in hebben. Hij is zelf wel bereid de leiding daarvan op zich te nemen en hoopt dat 
er liefhebbers voor zijn te vinden. Door de vergadering wordt hierover van gedachten 
gewisseld. Men is het er wel mede eens dat het voor Terbregge wel gewenst zou zijn. Bij 
verschillende gelegenheden zou men dan zijn medewerking kunnen geven. De voorzitter zou 
tenslotte het zeer op prijs stellen wanneer zich liefhebbers zouden aanmelden. 
Punt 5 betreft het verslag voor het nazien der boeken. De commissie deelt bij monde van de 
Heer Rijsdijk mede dat de boekhouding en de daarop betrekking hebbende stukken in orde 
zijn bevonden. Daarna brengt de penningmeester zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt dat er nog 
een voordelig saldo is. Met dit jaarverslag kan de vergadering zich vereenigen. In de nieuwe 
commissie tot nazien der boeken worden benoemd de Heren H.J. v/d Starre en de Heer T. 
Ignatius. Na een ogenblik pauze wordt overgegaan tot punt 8 luidende bestuursverkiezing 
wegens periodiek aftreden v/d Heren F.H.C. Luit en Jac. V. Baarle (beiden herkiesbaar). Uit 
de vergadering wordt een voorstel gedaan deze beiden aftredende bestuursleden bij 
acclamatie te herkiezen. Daar niemand ter vergadering zich hiertegen verzet worden beiden 
opnieuw gekozen. De voorzitter vraagt of zijn hun benoeming weer aannemen, waarna zij 
beiden bevestigend antwoorden en de vergadering danken voor het vertrouwen in hun 
gesteld. 
Vervolgens wordt overgegaan tot verkiezing van een nieuw bestuurslid wegens het 
overlijden van de Heer C. v/d Waal. Bij de eerste vrije steming behaald de Heer J. v. 
Slingerland de meeste stemmen namelijk 13 stemmen. Daar dit echter niet de volstrekte 
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meerderheid is wordt overgegaan tot een tweede vrije stemming. Bij deze stemming behaalt 
de heer J. v. Slingerland 15 stemmen, zoodat deze met een meerderheid is gekozen. Op de 
vraag van de voorzitter of hij zijn benoeming aanneemt antwoord hij bevestigend. Hij dankt 
de vergadering voor het vertrouwen in hem gesteld en zal trachten zijn beste krachten voor 
de vereniging Terbregge’s Belang te geven. Tenslotte volgt de rondvraag waaraan door vele 
leden gebruik van wordt gemaakt. De heer v. Boom klaagt over de tocht langs de 
Terbregseweg welke vooral in de zomer veel stank veroorzaakt wat mede waarschijnlijk 
komt dat enkele stukken reeds gedempt zijn. Zijn inziens zou de oplossing zijn dat de gehele 
tocht gedempt wordt. De Pietersen bepleit het bevorderen van het bouwen van huizen te 
Terbregge en vraagt of de Ver. Terbregge’s Belang daar ook niet aan kan medewerken. De 
heer v.d. Bas verzoekt nogmaals de aandacht voor de radiodistributie. Dit immers laat nog 
maar steeds op zich wachten, waardoor de abonne’s de dupe er van zijn. Door de slechte 
ontvangst mist men soms mooie programma’s. Uit de vergadering wordt ook ter sprake 
gebracht of het wenselijk is de bus op de spitsuren om het kwartier te laten lopen. De Heer 
J.P. Dullaard vindt dat de klok in de Alexanderkerk ’s avonds maar slecht verlicht is en vraagt 
het bestuur of zij dit eens onder de aandacht van de instantie, welke daar over gaat, zou 
willen brengen. Gewezen wordt het bestuur over de beplanting rondom het 
gymnastieklokaal. Om en nabij dit lokaal ziet het er schandalig uit. Verzocht wordt dat hert 
bestuur daar eens over wil schrijven. De Heer v. Baarle bespreekt de slechte toestand van 
de B.Linker Rottekade waar steeds nog niets aan is gedaan. Het is dringend noodzakelijk dat 
deze wordt verbeterd. Ook het politietoezicht wordt door de vergadering besproken. Er is 
slechts maar één agent welke met zooveel werkzaamheden is belast dat het onmogelijk is 
dat hij altijd op straat aanwezig kan zijn. Wat de Rotterdamse Gemeenschap betreft ziet de 
Heer Alders voor aansluiting niet de noodzakelijkheid daarvan in welke mening ook door de 
voorzitter wordt gedeeld.  
De voorzitter antwoord dengenen die van de rondvraag gebruik hebben gemaakt. Hij deelt 
mede dat de eerstvolgende bestuursvergadering de klachten en wensen welke naar vooren 
zijn gebracht zullen besproken worden. Zonodig zal dan aan diverse instanties geschreven 
worden en getracht worden de klachten en wensen van deze vergadering daarin kenbaar te 
maken. Met deze mededeling door de voorzitter kan de vergadering zich wel verenigen. 
Daar er verder niets meer aan de orde is dankt de voorzitter de leden voor hun opkomst en 
sluit de vergadering.  
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Jaarvergadering gehouden Woensdag 12 November 1952 ’s avonds 8 uur in het Cafe D. v. 
Loon. Aanwezig zijn met het bestuur 21 leden. 
Namens het bestuur heet de voorzitter allen welkom. Gaarne zag hij op de jaarvergadering 
meerdere leden aanwezig. Op deze vergadering kan men immers vernemen wat door het 
bestuur het afgelopen jaar is gedaan en welke resultaten zijn bereikt. Tevens zijn de leden in 
de gelegenheid hun wensen en eventuele klachten het bestuur kenbaar te maken want juist 
door deze suggestie kan soms met elkaar wat bereikt worden. Hij hoopt dan ook dat in de 
toekomst de jaarvergaderingen beter door de leden zullen worden bezocht. Hiermede is de 
vergadering geopend en verzoekt hij de secretaris voorlezing der notulen der vorige 
vergadering. De secretaris leest de notulen welke zonder opmerkingen worden 
goedgekeurd. Hierna brengt de secretaris zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt dat ook het 
afgelopen jaar de vereniging in een behoefte voorziet voor Terbregge en omgeving. Met dit 
jaarverslag kan de vergadering zich verenigen, waarna de voorzitter de secretaris dankt voor 
dit jaarverslag alsmede voor al het werk in het afgelopen jaar verricht. 
Punt 4 luidt mededelingen. De voorzitter merkt op dat uit het jaarverslag gebleken is dat het 
bestuur steeds actief is, wanneer er mogelijkheden zijn in Terbregge verbeteringen aan te 
brengen. Komen er van de zijde van de leden klachten over diverse aangelegenheden dan 
worden deze in het bestuur besproken en wordt getracht een oplossing te vinden. Als lid van 
de wijkraad zijnde kan hij daar zijn invloed uitoefenen wanneer er brieven van de Ver. 
Terbregge’s Belang zijn ingekomen. Hij heeft bij ondervinding dat wel degelijk rekenen wordt 
gehouden met het bestaan van onze vereniging en hoopt juist daarom dat de leden elk voor 
zich propaganda maken waardoor nieuwe leden zullen toetreden. 
Vervolgens is punt 5 aan de orde luidende verslag commissie voor het nazien der boeken. 
Medegedeeld wordt dat de boeken en de daarop betrekking hebbende stukken bij de 
penningmeester in orde zijn bevonden. Daarna brengt de penningmeester zijn jaarverslag uit 
waaruit blijkt dat er nog een batig saldo is. Naar aanleiding van dit jaarverslag worden door 
enkele leden vragen gesteld betreffende de gelden welke zijn uitgegeven om de leden in de 
gelegenheid te stellen een feestavond v/d Oranjevereniging bij te wonen. De voorzitter deelt 
mede dat de vereniging gezien haar financiële positie alleen zoo’n feestavond niet kan 
geven, redenen waarom men tot dit besluit was gekomen, waardoor het mogelijk was, dat 
elk lid gratis 2 plaatsbewijzen kon bekomen. Na deze uiteenzetting wordt dit jaarverslag door 
de vergadering goedgekeurd. Tot leden van de commissie voor het nazien der boekhouding 
1952/53 worden benoemd de Heren J. Kamerling en L.V. Dijkshoorn.  
Punt 8 luidt bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van de Heren H.L. Vogelzand en 
H. Huisman (herkiesbaar). Uit de vergadering gaan stemmen op deze beide heren bij 
acclamatie te herkiezen. Daar niemand ter vergadering zich hiertegen verzet worden deze 
beide heren bij acclamatie herkozen. Op de vraag van de voorzitter of zij hunne benoeming 
aannemen antwoorden zij bevestigend. Zij danken de vergadering voor het vertrouwen 
waardoor zij zonder stemming weer zijn herkozen. Tenslotte is aan de orde de rondvraag 
waarvan door sommige leden gebruik van wordt gemaakt. Geklaagd wordt over de stank 
welke het distructiebedrijf in Overschie veroorzaakt hetgeen in Terbregge ook merkbaar is. 
De voorzitter deelt mede dat men bezig is dit volledig te overwinnen en hoopt dat dit ook 
eenmaal zal lukken. Besproken wordt de personele belasting welke in Terbregge hoger is 
dan elders in de Gemeente Hillegersberg. De voorzitter deelt mede dat een herziening van 
deze belasting reeds heeft plaats gehad waardoor Terbregge en omgeving eveneens in de 
eerste klas zijn ondergebracht waardoor voor ons deze belasting lager zal worden en 
sommige groepen geen personele belasting meer behoeven te betalen.  
Daar verder niemand meer iets voor de rondvraag heeft heet de voorzitter de spreker van 
deze avond de Heer J. Spronkers welkom. Hij stelt het zeer op prijs dat de Heer J. Spronkers 
op deze avond voor de vereniging wil spreken over het onderwerp Een blik in het verleden 
en in de toekomst van Terbregge. Uitvoerig zet spreker uiteen hoe het vroeger in Terbregge 
was gesteld. Het veenbedrijf was het voornaamste wat verricht werd. De Polder Prins 
Alexander is daar door ontstaan. De turf werd naar Rotterdam vervoerd en aan de bevolking 
verkocht. De Polder welke overal was uitgeveend heeft men later weer drooggemaakt zoodat 
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veel land weer beschikbaar kwam en hier en daar boerenwoningen werden gebouwd. Van 
liever lee kwam toen het tuindersbedrijf zich vestigen wat steeds meer werd uitgebreid. 
Tuinderswoningen kwamen er en tevens werden er arbeidswoningen gebouwd en zoo 
breidde Terbregge zich steeds uit. Toch heeft Terbregge zijn eigen karakter behouden. In de 
toekomst zullen er hier ook geen woningen met verdiepingen worden gebouwd. De open 
bebouwing wil men dan ook in de toekomst handhaven. Omdat vroeger de bevolking in het 
tuinders en boerenbedrijf arbeid thans is dit geheel anders. De Grote Stad Rotterdam trekt 
veel arbeidskrachten tot zich zoodat vele bewoners in Rotterdam hun werk hebben 
gevonden. Al is Terbregge nu Rotterdam geworden toch blijft het zijn landelijk karakter 
behouden. Doordat de bestuurders van Rotterdam door de annexatie van de randgemeenten 
niet met alle problemen ter plaatse bekend zijn ontstonden er wijkraden. Maar in Terbregge 
bestond deze feitelijk al lang in de vorm van Terbregge’s Belang. Deze vereniging kan er 
veel toe bijdragen om de belangen van dit buurtschap te behartigen. Hij hoopt dat elke 
bewoner hiervan lid zal worden. De voorzitter dankt de Heer Spronkers voor zijn uitvoerige 
rede. Daar niemand meer het woord verlangd sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Jaarvergadering gehouden op Woensdag 25 November 1953 ’s avonds 7.30 in het Cafe D. 
v. Loon. Aanwezig zijn met het bestuur 22 leden. 
Namens het bestuur heet de Heer H.L. Vogelzang 2e voorzitter der vereniging allen welkom. 
Hij had dit liever niet gedaan omdat de oorzaak daarvan is dat de Heer P. van Willigen, onze 
voorzitter, door ziekte verhinder is, hier aanwezig te zijn. Hij hoopt dat hij weer spoedig 
hersteld mogen zijn en dan weer de leiding op zich zal kunnen nemen van onze vereniging. 
Hij vindt het vervolgens jammer dat deze vergadering niet zoo goed bezet is. Hij had veel 
meer leden verwacht mede in verband er een film zal vertoond worden over emigratie 
mogelijkheden. Hiermede is de vergadering geopend en verzoekt hij de secretaris voorlezing 
der notulen der vorige vergadering. De secretaris leest de notulen, welke zonder 
opmerkingen worden goedgekeurd. Hierna brengt de secretaris zijn jaarverslag uit, waaruit 
blijkt dat ook het afgelopen jaar de vereniging in een behoefte voorziet voor Terbregge en 
omgeving. Met dit jaarverslag kan de vergadering zich verenigen waarna de voorzitter de 
secretaris dankt voor dit jaarverslag alsmede voor al het werk in het afgelopen jaar door hem 
verricht. 
Punt 4 der agenda luidt mededelingen. De voorzitter deelt de vergadering mede dat de Heer 
A. Dullaard, bode der vereniging, wegens zijn hoge leeftijd de wens te kennen heeft gegeven 
hem van zijn functie te ontheffen. Gaarne voldoet hij aan dit verzoek en dankt hij deze 88-
jarige voor al het werk wat hij voor de vereniging heeft gedaan. Ter herinnering van dit 
afscheid biedt hij hem namens de vereniging een klein geschenk aan en hoopt dat dit naar 
zijn genoegen mogen zijn en hij nog lang het werk en het bestaan der vereniging zal mogen 
gade slaan. Hierna volgt een hartelijk applaus. Vervolgens stelt hij de vergadering voor de 
Heer H. Voller te benoemen als bode der vereniging waarmede de vergadering zich kan 
verenigen. De voorzitter deelt verder mede dat de verlichting a/d Capelseweg vanaf de 
Hoofdweg tot de grens van Capelle a/d IJssel bijna is gereed gekomen. Deze verbetering 
voor de bewoners aldaar, is een succes wat het bestuur heeft bereikt, wat mede te danken is 
aan de Heer P. v. Willigen welke deze verbetering in de wijkraad heeft bepleit. Tevens deelt 
hij mede dat het bestuur bezig is in Terbregge een receptenbusje geplaatst te krijgen. Na 
deze mededeling ontstond er door de vergadering een gedachtenwisseling, waar duidelijk 
naar voren kwam, dat dit wel gemakkelijk zoude zijn. De voorzitter deelt daarna mede dat dit 
toch niet zoo gemakkelijk zal gaan omdat de receptenbusjes welke vroeger in Hgb geplaatst 
waren zijn weggehaald wegens een concurrentiestrijd. Wij zullen echter het voorlopig maar 
afwachten. Verder deelt hij nog mede dat het gevaar voor voetgangerslangs de 
Terbregseweg in de wijkraad is besproken en toegelicht door de Heer P. v. Willigen zoodat 
verwacht mag worden dat deze weg binnenkort zal worden verbreed en een voetpad zal 
worden aangelegd voor voetgangers. De Heer v. Willigen heeft voor de Terbregse 
gemeenschap eveneens in de wijkraad gepleit voor een nieuwe toegang tot het Kralingse 
Bosch nabij de Veenweg. Uit dit alles blijkt dat het bestuur steeds tracht voor de Terbregse 
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bevolking verbeteringen aan te brengen. Tenslotte stelt hij voor de Heer P. v. Willigen onze 
voorzitter namens bestuur en leden hier in vergadering bijeen een brief te zenden en hem 
daarin een spoedig en volledig herstel toe te wensen. Dit voorstel vindt algemeene 
instemming en wordt door het bestuur en alle leden getekend. Hiermede zijn de 
mededelingen ten einde en volgt punt 5 der agenda. Door de Commissie tot het nazien der 
boekhouding en de daarop betrekking hebbende stukken door hen in orde zijn bevonden. De 
voorzitter dankt de leden der commissie voor hun werk en benoemd een nieuwe commissie 
bestaande uit de Heren H. Noordermeer en J.P. Dullaard. De penningmeester brengt zijn 
jaarverslag uit waaruit blijkt dat er nog een batig saldo in kas is van 430,23. Daar niemand 
over dit jaarverslag het woord verlangt, dankt de voorzitter de penningmeester voor al zijn 
werk in het afgelopen jaar door hem verricht. 
Punt 8 luidt bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van de Heren P. v. Willigen, A.C. 
de Ridder, J. v. Slingerland. De Heer Ignatius stelt voor deze 3 aftredende bestuursleden bij 
acclamatie te herkiezen. Daar niemand ter vergadering zich hiertegen verzet, worden deze 3 
leden opnieuw gekozen. De voorzitter dankt de vergadering voor het vertrouwen in deze 3 
bestuursleden gesteld en daar zij alle zich herkiesbaar hebben gesteld, zullen zij deze 
benoeming zeker aannemen.  
Als laatste punt der agenda volgt dan de rondvraag. Een ingekomen brief welke ter tafel 
werd gebracht door de Heer D. v. Loon wordt niet in deze vergadering behandeld doch zal 
aldus de voorzitter in het bestuur worden behandeld. Gevraagd wordt uit de vergadering of 
de busdienst niet zou kunnen worden doorgetrokken tot Kralingen. De voorzitter antwoord 
dat vroeger reeds stappen zijn ondernomen doch zonder resultaat zoodat hij daar niet veel 
hoop in ziet. Het zal echter de aandacht v/h bestuur blijven. Hiermede is het huishoudelijke 
gedeelte der agenda afgehandeld en volgt een korte pauze. Daarna worden enkele mooie 
films vertoond over emigratie-gebieden. De vergadering heeft daar alle aandacht voor. De 
leden welke niet op deze vergadering aanwezig zijn hebben dan ook veel gemist. De 
vertoning van deze films dankt de voorzitter dengenen die deze films vertoond hebben. 
Tevens dankt hij de leden voor hun opkomst en sluit dan de vergadering.  
 
Jaarvergadering gehouden Dinsdag 16 November 1954 in de Chr. Bewaarschool ’s avonds 8 
uur. Aanwezig zijn met het bestuur 45 leden.  
De voorzitter opent de vergadering en heet alleen welkom in zonderheid de aanwezige 
dames. Het doet hem genoegen ook deze eens te zien op onze jaarvergadering omdat deze 
soms een andere kijk op sommige problemen hebben. Men hoort wel eens wat doet 
Terbregge’s Belang toch voor Terbregge aldus de voorzitter. Deze geeft enkele voorbeelden 
over 1940/45 wat toen door de vereniging is bereikt.  
Er kwam een uitdeelpost v/d centrale keuken de gelegenheid werd open gesteld dat men zijn 
distributiebescheiden in Terbregge kon afhalen een standplaats voor het afhalen van vis 
kwam tot stand. Vervolgens kwam er een uitleenpost v/d bibliotheek welke thans helaas niet 
meer bestaat, omdat er voor mooie boeken te weinig belangstelling bestond, alleen romans 
werden het meeste gevraagd. 
Er kwam een speeltuinvereniging waaraan in het oprichtings stadium het bestuur ook aan 
mede gewerkt heeft. Gelukkig is er nu een actief bestuur zoodat het bestuur daar nu geen 
zorgen meer voor heeft. Toch blijft zij met belangstelling het werk van deze 
speeltuinvereniging gade slaan omdat dit voor Terbregge van groot belang is. Hij deelt mede 
dat zij zoo nodig altijd op de steun van Terbregge’s Belang kunnen rekenen. 
Ik zou nog meer verbeteringen kunnen noemen, doch meen het hierbij te laten. De voorzitter 
hoopt na deze terugblik dat hij wel degelijk het bestaan van Terbregge’s Belang heeft 
aangetoond, dat nog meer bewoners zich als lid zullen opgeven. Hij doet een beroep op de 
aanwezige leden propaganda voor onze vereniging te maken. Hiermede is de vergadering 
geopend en verzoekt hij de secretaris voorlezing der notulen der vorige vergadering. De 
secretaris leest de notulen welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd. Hierna brengt 
de secretaris zijn jaarverslag uit waaruit blijkt dat ook het afgelopen jaar de vereniging in een 
behoefte voorziet voor Terbregge en omgeving.  
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Punt 4 der agenda luidt verslag kascommissie. Deze commissie deelt mede dat zij de 
boeken en bescheiden daarop betrekking hebbende hebben gecontroleerd en in orde 
bevonden. De voorzitter dankt deze commissie en verzoekt Mevr. Pelsma en de heer 
Dirkzwager of zij bereid zijn de nieuwe commissie voor het volgend jaar te willen vormen. 
Deze antwoorden bevestigend dat zij hun benoeming zullen aannemen. Hierna brengt de 
penningmeester zijn jaarverslag uit waaruit het volgende blijkt. Batig saldo vorig boekjaar 
?????. De uitgaven bedroegen ?????? zoodat aan het einde v/h boekjaar er een batig saldo 
was van 262,84. 
Punt 7 der agenda luidt bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van de Heren Jac. v. 
Baarle en F.H.C. Luit (herkiesbaar). Door de vergadering wordt voorgesteld deze beide 
heren bij acclamatie te herkiezen. Daar niemand zich hiertegen verzet worden beide heren 
bij acclamatie herkozen. Op de vraag van de voorzitter of zijn hun benoeming aannemen 
antwoorden zij bevestigend. Zij danken de vergadering voor het vertrouwen in hun gesteld. 
Hierna volgen de mededelingen. De voorzitter het woord nemend deelt mede dat het bestuur 
voornemens is als de vergadering zich daarmede accoord kan verklaren weer een 
feestavond voor de leden te organiseren. Het toneelgezelschap “Prins Alexander” is wel 
weer bereid een toneelstuk voor de vereniging te willen opvoeren. Gezien echter de kosten 
aan dit alles verbonden stelt hij voor de leden 75 c per persoon als intree te laten betalen. 
Hierover wordt door de vergadering van gedachten gewisseld, waarna blijkt dat de 
vergadering zich met deze plannen wel accoord kan verklaren.  
Wat betreft de verlichting aan de Capelseweg is eindelijk tussen de Gem. Capelle e/d IJssel 
en de Gem. Rotterdam een overeenkomst gesloten, waarna nu deze verlichting een feit is 
geworden.  
Doortrekking van het trottoir aan de Terbregseweg heeft de aandacht nog steeds van het 
bestuur alsmede de doortrekking van de bus tot aan de Hoofdweg. Een wachthuisje voor de 
bus is eveneens in het bestuur besproken. Zoo ziet men aldus de voorzitter dat er nog 
allerlei problemen zijn welke voor verbetering vatbaar zijn en eindigt hij zijn mededelingen. 
Hierna volgt een ogenblik pauze waarin door eenige dames de leden gratis koffie wordt 
aangeboden. Hierna volgt dan de rondvraag waarvan door enkele leden gebruik wordt 
gemaakt. Bepleit wordt bij de Irenebrug een stoplicht bij de halte streep. De voorzitter zal dit 
bij avond eens gaan bekijken hoe de verlichting ter plaatse is. Opgemerkt wordt dat als de 
brug wordt geopend aan de brug wel roode lichten branden. Mevr. Pelsma vraagt hoe ver de 
plannen gevorderd zijn voor een wijkgebouw daar dit in Terbregge zoo dringend nodig is. 
Daar deze plannen van de kerk uitgaan vraagt de voorzitter of de Heer A.C. de Ridder 
daarop misschien kan antwoorden. Deze deelt mede dat inderdaad de kerk plannen 
uitgewerkt heeft een wijkgebouw te bouwen hetwelk zal komen hoek Terbregseweg, 
Ommoordseweg. Wanneer echter aan de bouw zal worden begonnen kan hij nog niet 
mededelen. De Heer Pietersen vraagt of het bestuur iets kan mededelen omtrent het afval 
dat van de IJssel in de Rotte terecht komt waardoor het rattengevaar in de Rotte groter 
wordt, hetgeen voor de jeugd, welke in de Rotte dikwijls zwemt gevaar zal opleveren. De 
voorzitter deelt mede dat een ingekomen klacht destijds is doorgestuurd naar de wijkraad 
van Hillegersberg voor afdoening. Daar het over particulier eigendom ging kan deze wijkraad 
het niet objectief behandelen en was het antwoord niet bevredigend. Tenslotte werd het 
bestuur gewezen op de slechte toestand van de  
B. Linker Rottekade tot aan de grens Zevenhuizen. De voorzitter deelt mede dat hier reeds 
bij de Polder Prins Alexander is opgewezen doch resultaten zijn niet bereikt daar men zich er 
mede afdoet dat het een waterkering is. De Heer Schram vraagt als in zijn woongedeelte 
hetwelk onder de Gem. B’hoek behoord eventueel verbeteringen nodig mochten zijn de Ver. 
Terbregge’s Belang ook daar voor kan zorgen. De voorzitter antwoord dat dit ook mogelijk is.  
Hiermede is het huishoudelijke gedeelte ten einde en sluit de voorzitter dit gedeelte. Er volgt 
daarna een pauze. Na deze pauze worden eenige films vertoond, welke wel als geslaagd 
beschouwd mogen worden. Na afloop dankt de voorzitter allen voor hun opkomst en sluit hij 
deze geslaagde jaarvergadering. 
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Jaarvergadering gehouden Dinsdag 29 November 1955 in het lokaal van D. v. Loon. 
Aanwezig zijn met bestuur 25 leden.  
In verband de voorzitter de Heer P. v. Willigen wegens ziekte deze vergadering niet kan 
leiden en de 2e voorzitter de Heer H.L. Vogelzang eveneens verhinderd is deze vergadering 
bij te wonen, besluit het bestuur de leiding te geven aan de secretaris de Heer F.H.C. Luit. 
Deze opent de vergadering en heet alleen welkom. Hij vindt het jammer dat hij dit moet 
doen, liever zag hij op deze plaats de Heer v. Willigen, hij hoopt echter dat deze weer 
spoedig hersteld mogen zijn, zoodat hij de vergaderingen weer kan bijwonen. Hij verzoekt de 
2e secretaris de Heer Jac. v. Baarle voorlezing der notulen der vorige vergadering. Deze 
leest de notulen, welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd. Hierna brengt de 
secretaris zijn jaarverslag uit waaruit blijkt dat de vereniging nog steeds in een behoefte 
voorziet voor Terbregge en omgeving. Ook dit afgelopen jaar heeft de vereniging bij diverse 
instanties zijn klachten kenbaar gemaakt, het ledenaantal bedroeg aan het einde van het 
boekjaar 232, dit aantal zou veel groter kunnen zijn, indien welke bewoner maar meer 
doordrongen was van de noodzaak lid van de vereniging te zijn. Daar niemand het woord 
verlangt over dit jaarverslag wordt dit door de vergadering goedgekeurd.  
Punt 4 luidt verslag kascommissie. Deze commissie deelde mede dat zij de boeken en de 
daarop betrekking hebbende stukken hebben gecontroleerd en in orde bevonden. De 
voorzitter dankt de commissie voor haar werk. De penningmeester brengt zijn jaarverslag uit, 
waaruit blijkt dat er nog een voordelig saldo van 216,28 aanwezig is. De vergadering kan 
zich met dit jaarverslag van de penningmeester verenigen  en de voorzitter dankt deze voor 
het werk in het afgelopen jaar verricht. In de kascommissie voor het nieuwe boekjaar worden 
benoemd de Heer H. v. Noord en de Heer Pelsma welke hun benoeming aannemen. 
Vervolgens is aan de orde bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van de Heren H.L. 
Vogelzang en H. Huisman. De Heer v. Noord stelt de vergadering voor deze beide 
aftredende bestuursleden bij acclamatie te herkiezen. Daar niemand zich hiertegen verzet 
worden beide heren bij acclamatie herkozen. De voorzitter vraagt de Heer Huisman of hij zijn 
benoeming aanneemt. Deze antwoord bevestigend en dankt de vergadering voor het 
vertrouwen in hem gesteld. De Heer Vogelzang welke niet aanwezig is zal van deze 
herbenoeming op de hoogte worden gesteld. Hierna volgt een oogenblik pauze en wordt de 
vergadering een consumptie aangeboden. 
Punt 8 de agenda luidt mededelingen. De voorzitter deelt mede dat het bestuur aan het 
college van B en W verzocht hebben het aanbrengen van een voetpad lans de 
Terbregseweg. Naar aanleiding daarvan delen B en W mede dat het bestaande voetpad zal 
worden verbeterd en aan de zijde der rijweg zal worden afgebakend met witte paaltjes, welke 
20 cm boven de weg zullen uitsteken. Nadat het uitbreidingsplan Terbregge rechtskracht 
heeft verkregen zal worden overwogen het pad tevens te betegelen. Hierover wordt door de 
vergadering van gedachten gewisseld en algemeen vindt men dit antwoord niet afdoende. 
De Heer v. Noord hierna het woord voerende, verzoekt het bestuur de mogelijkheid te willen 
onderzoeken dat de sloten voor de winkels aan de Terbregseweg zullen worden gedempt en 
wijst op het zeer drukke verkeer. Mevr. Pelsma zag gaarne dat ook de sloten van 
particulieren zouden worden gedempt. De Heer v. Noord zou ook wel de ANWB willen 
inschakelen om te trachten verbeteringen voor de Terbregseweg te verkrijgen. De voorzitter 
antwoord dat het bestuur de betreffende instanties hierover zal aanschrijven en deze 
klachten naar voren zal brengen. Vervolgens wordt nog gesproken over een feestavond 
gezien echter de kosten en de weinige belangstelling daarvoor op deze vergadering wordt 
besloten deze niet te houden. Geinformeerd wordt naar het verenigingsgebouw. De Heer de 
Ridder antwoordt hierop dat als alles meeloopt over een jaar aan deze plannen wel zal zijn 
begonnen. 
Tenslotte volgt de rondvraag. De Heer v. Noord bepleit een betere verbinding met de bus of 
doortrekking van de tram. De Heer Dullaard voor een beter politietoezicht vooral ’s avonds 
met de jeugd. De Heer Kuijl de mogelijk voor een zwembad daar alles nu in de Rotte zwemt 
met alle gevaren daaraan verbonden. Hij wijst op de ziekte van Weijl. Door eenige leden 
wordt geklaagd dat vele mensen hun katten kwijt raken en dat men geen dader daarvoor kan 
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vinden. De Heer J. Hoogt brengt het gevaar naar voren dat de oude boerderij van de Heer 
Houweling bijna in elkaar valt en de jeugd maar aan het slopen is. Mevr. Pelsma stelt voor 
een lijst ter tekening aan de bewoners van de Terbregseweg voor het dempen van de sloten, 
alsmede voor een beter busverbinding b.v. doortrekking tot aan het begin van de Hoofdweg 
of rechtstreekse verbinding met het stadscentrum. Opgemerkt wordt nog het aanbrengen 
van een witte streep op de straat bij de brug. De voorzitter gehoord hebbende deze klachten 
en verzoeken deelt mede dat hij dit in het bestuur zal bespreken en dan daarna brieven 
hieromtrent zal insturen waarmede de vergadering zich kan verenigen. De Heer v. Noord 
berzoekt het bestuur als er antwoorden op deze stukken zijn gekomen zoonode een 
vergadering te houden om alsdan de leden in te lichten. De heer Dullaard maakt het bestuur 
erop attent dat hij de rode lichten aan de brug niet voldoende acht ook daaraan zal het 
bestuur aandacht schenken. Hiermede is dan het huishoudelijke gedeelte ten einde.  
Daarna is de Heer en Mevr. Pelsma bereid gevonden eenige films te vertonen hetwelk het 
bestuur en de vergadering zeer op prijs stellen. Na deze vertoning dankt de voorzitter de 
Heer en Mevr. Pelsma voor het gebodene en sluit de voorzitter deze jaarvergadering en 
dankt de leden voor hun opkomst.  
 
Jaarvergadering gehouden Dinsdag 27 November 1956 in het lokaal van D. v. Loon. 
Aanwezig zijn met het bestuur 27 leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. In zijn openingswoord herinnerde 
hij aan de schrik, afschuw en angst welke ons allen bezig hielden met de schokkende 
gebeurtenissen welke hebben plaats gehad waardoor de gedachte aan een verenigingsleven 
werden verdrongen. Gelukkig is deze angst en schrik enigszins getemperd en kunnen wij 
ons weer in het verenigingsleven gaan verdiepen. De opkomst valt hem nogal mede omdat 
de agenda huishoudelijk is had hij toch wel meer leden verwacht, omdat op deze 
vergadering men kan horen wat het bestuur dit afgelopen jaar alzoo heeft bereikt en dat de 
vereniging zeer wel recht op bestaan heeft. Ook in de toekomst met de uitbreiding van 
Terbregge en omstreken is het zeker noodzakelijk lid van onze vereniging te zijn. Hiermede 
is de vergadering geopend en verzoekt hij de secretaris voorlezing der notulen der vorige 
vergadering. De secretaris leest de notulen welke zonder opmerkingen worden 
goedgekeurd. Daarna brengt de secretaris zijn jaarverslag uit, waaruit blijkt dat de vereniging 
nog steeds in een behoefte voorziet voor Terbregge en omgeving. Daar niemand het woord 
verlangt over dit jaarverslag wordt dit door de vergadering goedgekeurd. De voorzitter dankt 
de secretaris voor alles hetgeen hij in het afgelopen jaar voor de vereniging heeft gedaan.  
Punt 4 der agenda luidt mededelingen. De voorzitter geeft een overzicht wat het bestuur dit 
afgelopen jaar aan diverse instanties heeft geschreven en welke resultaten zijn bereikt. 
Enkele worden door hem genoemd. Witte strepen op de straat bij de brug voor het 
autoverkeer, nieuwe palen met kettingen bij deze brug voorzien van de kleuren rood, wit. 
Getracht is een betere busverbinding voor Terbregge naar Rotterdam of doortrekking van lijn 
14. B en W delen mede aan het verzoek voorshands niet te kunnen voldoen en wel om de 
volgende redenen. 
1e het personeelstekort en de materiaalpositie bij het tram- en autobusbedrijf 
2e het aantal passagiers hetwelk van autobuslijn 46 gebruik maakt wijst niet op een 
vervoersaanbod dat rechtstreeks verbinding naar Rotterdam-Centrum nodig is.  
De demping van de sloot aan de Terbregseweg zal spoedig ter hand worden genomen, voor 
de vereniging een succes hetwelk behaald is na vele brieven welke daarover zijn 
geschreven. Hiermede besluit de voorzitter zijn mededelingen. Naar aanleiding van deze 
mededelingen vragen enkele leden het woord. Zij zijn bevreesd dat de Terbregseweg na 
demping der sloten op sommige plaatsen nog gevaarlijk zal blijven en verzoeken het bestuur 
hiervoor al zijn aandacht aan te schenken, zonodig de ANWB in te schakelen. Door leden 
der vergadering wordt gewezen op de slechte verlichting van de Terbregseweg. De voorzitter 
deelt mede dat na demping der sloten ook de verlichting wordt verbeterd. Verder zal het 
bestuur zijn aandacht blijven schenken voor de Terbregseweg.  
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Punt 4 luidt verslag kascommissie. Van deze kascommissie deelde de Heer v. Noord mede 
dat de boeken en bescheiden daarop betrekking hebbende in orde zijn bevonden zoodat de 
voorzitter voorstelt de penningmeester decharge te verlenen waarmede de vergadering 
accoord gaat. Hierna volgt het jaarverslag van de penningmeester. Hieruit blijkt het 
volgende. In kas begin boekjaar 216,23, ontvangsten 232,- totaal bij elkaar 448,23. Uitgaven 
111,86 blijft een batig saldo aan het einde van het boekjaar groot 336,37. Met dit jaarverslag 
kan de vergadering zich accoord verklaren. De voorzitter dankt de penningmeester voor dit 
financieel verslag alsmede voor al het werk hetwelk bij het afgelopen jaar heeft verricht. Dan 
volgt benoeming nieuwe kascommissie. De voorzitter verzoekt de Heren J. d. Graaf en H. 
Kervel in de commissie zitting te willen nemen. Deze heren nemen hun benoeming aan.  
Punt 8 luidt bestuursverkiezing. Aftredend zijn de Heren P. v. Willigen, H. de Ridder en J. v. 
Slingerland. Uit de vergadering wordt opgemerkt dat er geen andere candidaten zijn vermeld 
hetwelk men wel gewenst achtte. De voorzitter deelt mede dat de vergadering dit zelf moet 
doen waar alle gelegenheid nu voor is het bestuur immers kan dit zelf niet doen. Andere 
leden stellen voor deze aftredende bestuursleden bij acclamatie te herkiezen. Daar niemand 
ter vergadering zich hiertegen verzet worden alle 3 aftredende bestuursleden herkozen en 
nemen hunne benoeming weer aan. 
Tenslotte punt 9 de rondvraag waarvoor enkele leden zich opgeven. Het bestuur wordt door 
deze leden op het volgende gewezen. Ten eerste de slechte bestrating en verzakking van de 
B.L.R.kade nabij no. 217. De heer J. v.d. Meer zou gaarne het bestuur willen verzoeken bij 
de R’damse Kunststichting erop aan te dringen dat er eenmaal ook in Terbregge een concert 
wordt gegeven net zooals in andere stadsgedeeltes dat het geval is. De heer v.d. Kuijl zou 
gaarne een propaganda commissie willen zien daar toch feitelijk elke bewoner van 
Terbregge lid van de vereniging zou moeten zijn. De contributie van één gulden per jaar kan 
toch geen beletsel zijn. Opgemerkt wordt dat alle winkeliers ook meer met elkaar 
propaganda zouden moeten maken voor Terbregge en omgeving. Een eigen krant zou 
misschien ook meer bekendheid aan alles kunnen geven. De voorzitter dankt alle leden voor 
hun suggesties en hun verzoeken en zal in het bestuur dit nog eens ter tafel brengen. Hierna 
is het huishoudelijke gedeelte afgewerkt en gaat men over tot de pauze. In deze pauze biedt 
het bestuur de vergadering een consumptie aan. Na de pauze vertoning van enkele films. De 
Heer Pelsma vertoont met het filmtoestel van de speeltuinvereniging deze films, welke bij de 
vergadering zeer in de smaak vielen. Helaas was de voorzitter van de speeltuinvereniging 
Mevr. Pelsma door ziekte verhinderd deze vergadering bij te wonen. De voorzitter dankt na 
afloop de Heer Pelsma voor de verzorging van dit filmprogramma en vond het jammer dat 
Mevr. Pelsma niet aanwezig was. Daar niemand ter vergadering meer het woord verlangt 
dankt de voorzitter alle leden voor hun opkomst en sluit de vergadering.  
 
Jaarvergadering gehouden Dinsdag 29 October 1957 in het lokaal van D. v. Loon. Aanwezig 
zijn met bestuur 25 leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De opkomst vindt hij wel 
teleurstellend daar op een jaarvergadering immers besprekingen worden gevoerd welke een 
leidraad voor het bestuur kunnen zijn en het komende jaar. De oorzaak van zoo’n geringe 
opkomst is niet zoo gemakkelijk vast te stellen. De mogelijkheid dat velen op dinsdag- en 
woensdagavond naar de televisie kijken kan wel een oorzaak zijn. Het bestuur zal daar in de 
toekomst rekening mee moeten houden hun vergaderingen uitschrijven. Hij hoopt echter dat 
de besprekingen vruchtdragend zullen zijn en had graag om kwart over negen het 
huishoudelijke gedeelte afgewerkt daar er volgens de agenda nog eenige films zullen 
worden vertoond. Hiermede is de vergadering geopend en verzoekt hij de secretaris 
voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secretaris leest de notulen welke zonder 
opmerkingen worden goedgekeurd. Daarna brengt de secretaris zijn jaarverslag uit, waaruit 
blijkt dat het ledenaantal enigszins is teruggelopen doch gezien de resultaten in het 
afgelopen jaar voorziet de vereniging toch in een behoefte voor Terbregge en omgeving. 
Daar niemand het woord verlangt over dit jaarverslag wordt dit door de vergadering 
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goedgekeurd. De voorzitter dankt de secretaris voor alles hetgeen hij in het afgelopen jaar 
voor de vereniging heeft gedaan.  
De voorzitter stelt de vergadering voor punt 4 der agenda te verschuiven achter punt 7 
waarmede de vergadering accoord gaat.  
Punt 5 verslag kascommissie. Van deze commissie deelde de Heer de Graaf mede dat de 
boeken en bescheiden daarop betrekking hebbende in orde zijn bevonden zoodat de 
voorzitter voorstelt de penningmeester decharge te verlenen waarmede de vergadering 
accoord gaat.  Hierna volgt het jaarverslag van de penningmeester hieruit blijkt het volgende. 
In kas begin boekjaar 336,37, aan contributie ontvangen 213,-, zijnde totaal 549,37. De 
uitgaven bedroegen 137,83 zoodat er aan het einde van het boekjaar nog een batig saldo 
was van 411,54. Met dit jaarverslag kan de vergadering zich accoord verklaren. De voorzitter 
dankt de penningmeester voor dit financiele verslag alsmede voor al het werk het afgelopen 
jaar door hem verricht.  
Punt 7 luidt benoeming kascommissie. De voorzitter verzoekt de heren J. v.d. Bas en A. 
Zonne in deze commissie zitting te willen nemen. Deze heren nemen hun benoeming aan. 
Hierna volgt punt 4 mededelingen door de voorzitter. Het maken van propaganda heeft op de 
bestuursvergaderingen een punt van bespreking uitgemaakt doch daar zijn 2 dingen voor 
nodig, geld en mensen. De leuze dat elk lid een nieuw lid aanbrengt is niet in vervulling 
gegaan. Sturen wij een circulaire met invulstroken in de praktijk komt daar niet veel van 
terecht er zou daarop moeten volgen huisbezoek. Het bestuur koestert de hoop dat er 
personen uit de vergadering zullen zijn die zich voor de propagandacommissie willen 
opgeven. Hierna volgt een gedachtenwisseling over de te voeren propaganda.  
De voorzitter doet het voorstel één feestavond te houden voor de leden hetgeen er zeker toe 
zal bijdragen om nieuwe leden te doen inschrijven vooral als de leden gratis toegang zullen 
krijgen. Het voorstel van de voorzitter om een feestavond voor de leden te houden wordt 
door de vergadering aangenomen. De uitwerking daarvan wordt aan het bestuur 
overgelaten. Eveneens wordt aangenomen het voorstel om een propaganda commissie te 
benoemen. De voorzitter vraagt de vergadering wie in deze commissie zitting willen nemen. 
Er geven zich 5 leden op en wel de heren G.v.d. Kuyl, J.P. Dullaard, J. v.d. Bos, H. v. Boom 
en G. Sonneveldt. De voorzitter dankt deze heren voor hun bereidheid zitting in deze 
commissie te willen nemen en zal zoo spoedig mogelijk deze commissie bijeen roepen voor 
een bespreking op welke wijze gewerkt zal moeten worden.  
Vervolgens volgt punt 8 der agenda ten eerste verkiezing van 2 bestuursleden wegens 
periodiek aftreden van de Heren F.H.C. Luit en Jac. v. Baarle. De heer Kuyl stelt voor de 
Heer J.v.d. Meer candidaat te stellen. Andere leden doen het voorstel deze 2 bestuursleden 
bij acclamatie te herbenoemen. De voorzitter vraagt de vergadering of niemand zich 
daartegen verzet. Daar niemand ter vergadering zich hier tegen verzet worden beide 
bestuursleden bij acclamatie gekozen en nemen hun benoeming aan. Zij danken de 
vergadering voor het vertrouwen in hun gesteld. 
Punt 8 luidt verder aftredend en niet herkiesbaar P. v. Willigen voorz. Der vereniging. De 
voorzitter deelt de vergadering mede wat de aanleiding geweest is dit punt op de agenda te 
moeten plaatsen. Zijn gezondheid is van dien aard dat hij zich niet geheel voor de vereniging 
meer kan geven. Jongere krachten zouden zijn inziens nog meer voor de vereniging kunnen 
doen. Mede ook door de plannen om Terbregge te gaan verlaten en elders te gaan wonen 
zijn de oorzaak van zijn besluit. Sinds 1940 bestuurslid en daarna voorzitter heeft in dien tijd 
de Ver. Terbregge’s Belang altijd voor de belangen van Terbregge op de bres gestaan, 
vooral ook in de oorlogsjaren met de uitdeelpost van de centrale keukens enz. Alle 
successen kunnen niet genoemd worden doch er zijn er velen. Ook de strikte neutraliteit is 
behouden gebleven, hij hoopt dat dit in de toekomst ook zoo zal mogen blijven. Na deze 
uiteenzetting van de voorzitter komt de vergadering aan het woord. De Heren Dirkzwager en 
Heere stellen voor dit besluit van de voorzitter niet te aanvaarden. Zij krijgen de vergadering 
geheel achter zich en stellen voor dat de voorzitter nog zal blijven. Alle leden dringen hier 
zelfs op aan zoodat de voorzitter toch weer besluit aan te blijven waarna een hartelijk 
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applaus volgt en de voorzitter voorstelt dit punt der agenda af te voeren waarmede de 
vergadering accoord gaat. 
Tenslotte volgt de rondvraag waarvan door enkele leden gebruik van wordt gemaakt. 
Gewezen wordt op een gedeelte B.L.R.kade nabij No 281 hetgeen veel lager ligt en nog niet 
bestraat is. Uit de vergadering wordt hierop geantwoord dat dit zijn oorzaak vindt in een 
proces met de eigenaar de heer v. Hoorn. Nu de Terbregseweg door demping der sloten 
veel breder is geworden en er trottoirs zijn aangebracht wordt er op gewezen of het niet 
mogelijk is autocolommen voor parkeren aan te brengen, want echter nu aan beide zijde van 
de weg auto’s staan is het nog te smal vooral voor fietsrijders elkaar te passeren. Gepleit 
wordt vervolgens voor een toegang tot het bos aan de Spiegelnisserweg. Het trottoir voor de 
te bouwen nieuwe panden nabij de school is geheel vernield door auto’s welke materialen 
aanvoeren. De voorzitter antwoordt alle sprekers hij heeft de klachten en verzoeken 
genoteerd en deze in een bestuursvergadering ter tafel brengen.  
De Heer J. Zonne bepleit nog de mogelijkheid om een busdienst langs de B.L.R.kade daar 
de bewoners daar geen verbinding hebben en altijd moeten lopen. In aansluiting hierop deelt 
de Heer J. v.d. Meer mede dat de bus van Terbregge in de toekomst door een gedeelte van 
110 morgen gaat rijden. Hierna is het huishoudelijke gedeelte der vergadering ten einde en 
wordt overgegaan tot de pauze. Het bestuur biedt de vergadering in deze pauze een 
consumptie aan. 
Het laatste punt der agenda luidt vertoning van eenige films. Het bestuur van de 
speeltuinvereniging Terbregge is bereid gevonden dit met hun toestel te doen. De vertoonde 
films zijn verkregen door tussenkomst van de Gemeente Rotterdam. Deze films worden 
vertoond en zijn door de vergadering met belangstelling gevolgd hetgeen een mooi sluitstuk 
der vergadering genoemd mag worden. De voorzitter sluit hierna de vergadering hij dankt al 
de leden voor hun opkomst en tevens het bestuur van de speeltuin voor hunne 
medewerking. 
 
Jaarvergadering gehouden Woensdag 5 November 1958 in het lokaal van D. v. Loon. 
Aanwezig zijn met het bestuur 23 leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij moet constateren dat de 
opkomst niet groot is, graag had hij meer leden het welkom toegeroepen. Toch is er altijd 
nog een vaste kern aanwezig hetgeen hij op prijs stelt. Het afgelopen jaar is geen ongunstig 
jaar geweest het ledental is vooruit gelopen, dankzij de propagandacommissie, aan het 
einde van het boekjaar telde vereniging 321 leden. Helaas kwam er over de vereniging ook 
een donkere schaduw. Mochten wij op onze laatste feestavond de penningmeester de Heer 
A.C. de Ridder een spoedig herstel toewensen, een maand later brachten wij hem naar zijn 
laatste rustplaats. De Heer de Ridder was sinds 1918 lid der vereniging en sedert 1920 lid 
van het bestuur. Hij was altijd aanwezig en een trouwe raadgever, had een eigen overtuiging 
doch kon zich ook in het bestuur bij een meerderheid aanpassen. Voor alles wat hij voor de 
vereniging heeft gedaan zijn wij hem dan ook diep dankbaar. Mag ik dan de vergadering 
verzoeken een minuut stilte ter zijner nagedachtenis. Hiermede is de vergadering geopend 
en verzoekt hij de secretaris voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secretaris 
leest de notulen welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd. 
Punt 3 luidt ingekomen stukken en mededelingen. De voorzitter leest eenige brieven voor 
welke het bestuur heeft verzonden waarna de secretaris de antwoorden welke reeds zijn 
binnengekomen aan de vergadering voor leest. En wel ten eerste het gedeelte 
B.R.Rottekade tussen het pand nr. 132 en het Boterdorpse Verlaat zal van openbare 
verlichting worden voorzien. De directeur van de Rd Electr. Tram deelde mede dat zeer 
binnenkort de exploitatievorm van autobuslijn 46 zal worden gewijzigd hetgeen nu is 
geschied. Wat betreft het slechte weggedeelte bij het Boterdorpse Verlaat tot aan het Cafe 
Breekweg is een klacht daarover verzonden aan het polderbestuur van de polder Berg en 
Broek. Naar aanleiding van deze mededelingen krijgen enkele leden het woord over hetgeen 
al weer bereikt is zijn ze wel tevreden vooral de verlichting aan de Terbregseweg is veel 
verbeterd, gaarne zouden zij aan het begin Terbregseweg, nabij de brug nog de 3 oude lage 
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lantaarns vervangen willen zien door grote lantaarns. Zij informeerden ook of de bus 46 wel 
een tijdschema heeft daar het soms voorkomt dat de bus al om kwart voor of kwart over in 
Terbregge staat en deze tijd toch zijn vertrek is in Hgb. De voorzitter zal deze klacht 
nogmaals onder de aandacht brengen van de directie der RET. Hierna brengt de secretaris 
zijn jaarverslag uit, waaruit steeds toch blijkt dat de ver. werkelijk voorziet in een behoefte 
voor Terbregge en omgeving. Daar niemand het woord verlangt over dit jaarverslag wordt dit 
door de vergadering goedgekeurd. Hierop volgt het jaarverslag van de penningmeester 
hetwelk een duidelijk beeld geeft van de financiele toekomst der vereniging. Aan het einde 
van het boekjaar was er nog een batig saldo in kas ten bedrage van 473,11. Dit jaarverslag 
wordt eveneens door de vergadering goedgekeurd. De voorzitter dankt de secretaris voor 
deze beide jaarverslagen en voor alles wat hij in het afgelopen jaar voor de vereniging heeft 
gedaan. 
Punt 6 der agenda luidt verslag van de kascontrole commissie. De Heer Zonne, welke deze 
controle mede heeft verricht deelde mede dat hij de boeken heeft gecontroleerd en in orde 
bevonden. De voorzitter dankt de commissie voor hun werk en benoemd als nieuwe leden 
der commissie voor het boekjaar 1958/59 de Heren N. v.d. Starre en F.J. Snijders.  
Hierna volgt bestuursverkiezing ten eerste wegens periodiek aftreden van de Heren Huisman 
en Vogelzang welke zich beiden herkiesbaar stellen. De voorzitter het woord nemende 
meende gerechtigd en gemachtigd te zijn iets te moeten zeggen over het herkiesbaar stellen 
van de Heer Vogelzang. Dat hij de laatste vergaderingen niet aanwezig is is geen bewijs van 
onverschilligheid of dat hij de ver. geen warm hart toedraagt. Integendeel er kunnen zich wel 
eens omstandigheden voordoen dat men aan het verenigingsleven niet actief kan 
deelnemen, zoodat ik meende goed te doen dit even te zeggen. Over deze uiteenzetting 
vraagt de Heer Dullaard het woord. U hebt als de voorzitter zoo juist het gras voor mijn 
voeten weggemaaid. Ik en met mij ook anderen hebben de Heer Vogelzang vele malen niet 
aangetroffen op onze vergaderingen. Gehoord echter de uiteenzetting van u kan ik mijn stem 
toch weer aan hem geven. Ik stel dan ook de vergadering voor beide aftredende 
bestuursleden bij acclamatie te herkiezen. Daar niemand ter vergadering zich hiertegen 
verzet worden de Heren Vogelzang en Huisman weer herkozen als bestuursleden. De 
voorzitter vraagt of de heer Huisman zijn benoeming weer aanneemt waarop hij bevestigend 
antwoordt en de vergadering dankt voor het vertrouwen alweer in hem gesteld. 
Hierna volgt verkiezing van een bestuurslid in de plaats van wijlen de Heer A.C. de Ridder 
waarvoor het bestuur candidaat heeft gesteld de Heer J. Rijsdijk.  Hierna volgt een vrije 
stemming waarna de Heer Rijsdijk 22 stemmen behaald en aldus met een grote meerderheid 
is gekozen. De voorzitter vraagt of hij zijn benoeming wil aanvaarden. De Heer Rijsdijk dankt 
de vergadering voor het vertrouwen in hem gesteld en neemt gaarne zijn benoeming aan. De 
laatste verkiezing op de agenda luidt verkiezing van een voorzitter. Uit de vergadering wordt 
voorgesteld de Heer Dirkzwager daar voor te kiezen. De voorzitter deelt mede dat in 
bestuursvergaderingen dit punt meerdere malen is besproken. Ook daar was het oog 
gevallen op de Heer Dirkzwager omdat deze zeker de capaciteiten hiervoor bezit en omdat 
de vereniging met het opstellen van brieven en het bezoeken van diverse instanties toch 
altijd goed voor de dag moet komen, zien wij ook in de Heer Dirkzwager de juiste man 
daarvoor. Na deze uiteenzetting wordt overgegaan tot een vrije stemming. Bij deze 
stemming behaald de Heer Dirkzwager 20 stemmen aldus een grote meerderheid. De 
voorzitter vraagt of hij deze benoeming als voorzitter der vereniging wil aannemen. De Heer 
Dirkzwager antwoord dat hij deze benoeming wel aan zal moeten nemen. Ik hebt niets meer 
te zeggen de vergadering heeft zich reeds uitgesproken zoodat ik deze benoeming aanneem 
met dank voor het vertrouwen in mij gesteld. Hierna volgt een applaus waarna de voorzitter 
mededeelt de Heer Dirkzwager in zijn nieuwe functie altijd nog van advies te willen zijn. De 
secretaris dankt de Heer v. Willigen voor alles hetgeen hij als voorzitter voor de vereniging 
heeft gedaan en hoopt dat hij altijd prettige herinneringen aan de vereniging zal mogen 
behouden. Hierna biedt de nieuwe voorzitter ter ere van zijn benoeming de vergadering een 
consumptie aan waarna een ogenblik wordt gepauzeerd. 
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Punt 11 der agenda luidt bestuursvoorstel tot het houden van een feestavond. Over dit 
voorstel wordt door de vergadering van gedachten gewisseld, waaraan diverse leden 
deelnemen. De voorzitter gehoord deze uiteenzettingen deelde mede dat dit voorstel van het 
bestuur wel door de vergadering wordt overgenomen. Hij ziet echter de financiele positie zoo 
dat men elk jaar de leden geen feestavond kan aanbieden, daar de contributie van F 1,- per 
jaar veel te weinig is, hij ziet echter wel een oplossing hiervoor en doet het voorstel dat elk lid 
één kaart gratis kan krijgen en meerdere kaarten F 1,- zullen moeten kosten. Dit voorstel 
wordt door de vergadering zonder stemming aangenomen, zelfs waren er leden welke F 1,- 
nog te weinig achten. De voorzitter deelde vervolgens mede dat de Toneelgroep Prins 
Alexander op deze feestavond zijn medewerking zal verlenen en verzoekt de vergadering de 
verdere uitwerking dezer plannen aan het bestuur over te laten waarmede de vergadering 
zich accoord verklaard.  
Tenslotte volgt de rondvraag. Hiervan wordt door vele leden gebruik gemaakt. Door diverse 
leden wordt bij het bestuur aangedrongen de scheidende voorzitter een blijvend aandenken 
aan te bieden. De gehele vergadering alsmede het bestuur gaat hiermede accoord en zal tzt 
voor worden gezorgd. Gewezen wordt dat men bij het voormalige woonwagenkamp met een 
auto niet meer kan keren dar dit met een hek is afgezet. Aangedrongen wordt op een 
stopverbod aan de B.L.Rottekade nabij de brug en van Driel. Naar voren wordt gebracht op 
het breede trottoir nabij de molen en het ontbreken van een doorlopend rijwielpad ook over 
het steeds rondrijden met bromfietsen om en nabij de brug wordt geklaagd. De voorzitter 
heeft deze klachten en verzoeken genoteerd en op de eerst komende bestuursvergadering 
zullen dezen worden besproken hiermede gaat de vereniging accoord. De Heer Pieterson 
bespreekt nog het bestaan van de speeltuinvereniging en de moeilijkheden om te komen tot 
het bouwen van een clubgebouw. Hij verzoekt het bestuur of zij zoonodig op de 
medewerking mogen rekenen als dat nodig mocht blijken. De voorzitter zegt dat de 
speeltuinvereniging de volle symphatie heeft van de vereniging want dit is toch de vereniging 
die voor de Terbregse jeugd op de bres staat. V.d. Bas bespreekt nog de propaganda van de 
vereniging. De propaganda commissie heeft zijn werk gedaan maar hij hoopt dat elk lid 
afzonderlijk propaganda voor de vereniging zal blijven maken, want dit is toch zeker nodig. 
De voorzitter het woord nemende zegt tenslotte het volgende. Dit is dan de laatste maal dat 
ik deze jaarvergadering mag sluiten het is mij alweer een groot genoegen dat op deze 
vergadering spijkers met koppen zijn geslagen en enkele successen zijn geboekt. Mag ik 
dan de hoop uitspreken dat de vereniging zal mogen bloeien en groeien in het belang van de 
Terbregse gemeenschap. Ik hoop dat u onder leiding van de nieuwe voorzitter de Heer 
Dirkzwager hetzelfde compas zal blijven bevaren, want dit is altijd goed geweest en ik hoop 
dat de Heer Rijsdijk het nieuwe bestuurslid zich gauw thuis mag gevoelen in het bestuur tot 
welzijn der vereniging. Daar niemand meer het woord verlangt sluit de voorzitter deze 
vergadering en dankt de leden voor hun opkomst.  
 
Jaarvergadering gehouden Donderdag 26 November 1959 ’s avonds 7.30 uur in de zaal van 
D. van Loon. Aanwezig zijn met het bestuur 28 leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij verzoekt de secretaris 
voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secretaris leest de notulen welke zonder 
opmerkingen worden goedgekeurd. Vervolgens worden besproken de ingekomen stukken en 
verzonden stukken naar diverse instanties. Ten eerste een brief gericht aan de RET met 
verzoek verbetering der vertrektijden bij het beginpunt Schiebroek. Als antwoord werd 
medegedeeld dat er wel degelijk vastgestelde vertrektijden in Schiebroek zijn 
voorgeschreven. Verzocht werd bij onregelmatigheden hierover te worden ingelicht. Met 
deze uiteenzetting van de voorzitter gaat de vergadering accoord. 
Ten tweede een schrijven gericht aan de Verkeerspolitie betreffende de gevaren welke de 
rennersverenigingen veroorzaken met hun trainingsritten over de Terbregseweg. Per 
telefoon werd hierop een antwoord ontvangen, dat daar niet veel aan te doen zal zijn en dit 
moeilijk kan verboden worden daar nergens anders gelegenheden zijn voor deze 
trainingsritten. De Heer v. Gelder ligt nog toe dat de besturen van de verenigingen telkens 



                                                                                                                                                                            

31 

 

hun leden nadrukkelijk attent maken om zich aan de voorschriften te houden. Toch is het 
voorgekomen dat dit niet geschied door een enkeling waardoor toen dan ook een ongeluk is 
voorgekomen. De voorzitter dankt de Heer v. Gelder voor deze toelichting. Hierna brengt de 
secretaris zijn jaarverslag uit waarin voorkwam de samenstelling van het bestuur en de 
successen welke dit afgelopen jaar al weer door de vereniging zijn behaald waaruit tevens 
blijkt dat de vereniging werkelijk voorziet in een behoefte voor Terbregge en omgeving. Daar 
niemand het woord verlangt over dit jaarverslag wordt dit door de vergadering goedgekeurd. 
De penningmeester brengt hierna zijn jaarverslag uit. Uit dit jaarverslag blijkt dat van 318 
leden contributie werd ontvangen. Aan het einde van het boekjaar was er nog een batig 
saldo van 561,74. Dit jaarverslag wordt eveneens door de vergadering goedgekeurd. De 
voorzitter dankt de secr. En penn. Voor deze verslagen alsmede ook voor al hun werk voor 
de vereniging gedaan.  
Punt 6 der agenda luidt verslag kas-controle. De Heer v.d. Starre deelt mede met de Heer 
Snijders de boeken en bescheiden v/d penn. te hebben gecontroleerd en alles in orde heeft 
bevonden. De voorzitter dankt de commissie voor hun werk en benoemd als nieuwe 
commissie de heren S. v. Gelder en J. v.d. Bas. Hierna volgt een pauze en biedt het bestuur 
de vergadering een consumptie aan. Vervolgens gaat men over tot de bestuursverkiezing 
wegens periodiek aftreden van de heren Dirkzwager, Rijsdijk en v. Slingerland. Uit de 
vergadering gaan stemmen op deze aftredende bestuursleden bij acclamatie te 
herbenoemen. De voorzitter vraagt de vergadering of niemand zich hier tegen verzet, 
niemand hierop tegen zijnde worden deze 3 bestuursleden bij acclamatie gekozen en nemen 
hun benoeming aan en danken de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen. 
Tenslotte volgt de rondvraag waar door velen gebruik van gemaakt. De Heer Dullaard vraagt 
of de vereniging niet eens iets kan doen voor de ouden van dagen van Terbregge bvb 1 
dagtocht maken in de zomer. Hierover volgt door de vergadering een levendige discussie. 
Vele sprekers zeggen hieromtrent hun ening en brengen voorstellen naar voren. Het bestuur 
staat hierover wel symphatiek doch kan zijns inzien dit niet gaan organiseren. De Heer Strik 
sprekend namens de speeltuinvereniging deelt mede dat deze vraag ook aan hun wel eens 
is gesteld geworden en gehoord. Na deze besprekingen wil hij deze zaak zoonodig wel 
aanpakken. De voorzitter deelt mede dat in het bestuur deze zaak ook nog eens besproken 
zou kunnen worden. De Heer v.d. Kuyl brengt onder de aandacht het gedeelte smalle trottoir 
aan de Terbregseweg en de nog niet gedempte sloten hetgeen voor kinderen zeker gevaren 
met zich medebrengen. De voorzitter deelt mede dat over deze zaak door het bestuur reeds 
een brief aan B en W is geschreven. De Heer v. Slingerland wijst ook op het gedeelte sloot 
bij de nrs 84-86. De Heer v. Gelder brengt onder het oog het slechte materiaal van buslijn 46 
waardoor nogal eens onregelmatig wordt gereden. Ook hierover zoo deelde voorzitter mede 
is reeds een brief door het bestuur verzonden welke hij de vergadering voorleest. De Heer v. 
Gelder wijst ook op het slechte wegdek van de Ommoordseweg en Capelseweg en verzoekt 
het bestuur hierover de Polder Prins Alexander eens aan te schrijven. Hij zelf heeft reeds 
meerdere malen hierover bij de Polder wezen klagen. De Heer v. Loon brengt onder de 
aandacht dat bij ???? gebleken is dat de kettingen bij de brug a/d Rotte niet aan de palen 
bevestigd waren. De voorzitter deelt mede dat het bestuur de instantie welke daar over gaat 
op de hoogte zal brengen. Tevens ziet de Heer v. Loon de noodzaak aanwezig dat de straat 
bij de brug a/d RRRkade zoo spoedig mogelijk doorgetrokken dient te worden naar de 
Molenlaan. De Heer Sloof deelt mede dat bij de tunnel a/d Terbregseweg voor het drukke 
verkeer wel gevaar bestaat en dit zou wellicht verholpen kunnen worden door verbreding v/h 
trottoir. De Heer Dullaard vraagt of er nog een feestavond zal worden gehouden waarna de 
voorzitter vraagt hoe de vergadering hierover denkt. Hierna ontstond er een levendige 
bespreking met voor en tegenstanders. De Heer Vogelzang zou zoo graag meer leden op 
een vergadering zien en bespreekt de mogelijkheid om met een attractie meer leden te 
zullen trekken. Hetgeen op een feestavond niet zoo het geval is daar dan de mensen echt 
komen om een avondje uit te zijn. Nadat nog vele leden ter vergadering het woord hierover 
hebben gevoerd wordt besloten dit jaar geen feestavond en het bestuur verzocht deze zaak 
nader te bespreken. De secretaris deelt mede dat de Heer Vogelzang zijn zaak d.d. 1 Oct. 
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1959 25 jaar heeft bestaan. De vereniging heeft een bloemstuk met felicitatie gezonden 
zoodat de vergadering hiervan nu ook op de hoogte is. De Heer Vogelzang dankt het bestuur 
en leden voor deze hartelijke attentie welke door hem zeer op prijs is gesteld. Hij verzoekt de 
vergadering iets te willen gebruiken ter eere van het jubileum waarna even wordt 
gepauzeerd. 
Daarna maken nog enkele leden gebruik van de rondvraag. De Heer Jansen stelt de vraag 
of alle leden nu werkelijk wel weten wat de vereniging zoo elk jaar doet en wat er wordt 
bereikt. Zou het geen aanbeveling verdienen hun een jaarverslag toe te zenden alsmede ook 
de statuten waardoor zij beter op de hoogte komen. Daar er Maandagavond geen televisie is 
zou het bestuur met een vergadering hiermede rekening kunnen houden. De Heer Strik deelt 
nog mede dat volgend jaar de speeltuinvereniging 10 jaar zal bestaan en in het voorjaar een 
feestavond zal worden gegeven en het bestuur dan ook wel een uitnodiging zal ontvangen. 
De voorzitter dankt alle sprekers voor hun suggesties op deze vergadering naar voren 
gebracht en wij zullen in de eerstvolgende bestuursvergadering dit zeker bespreken. Daar er 
verder niets meer aan de orde is dankt de voorzitter allen voor hun opkomst en sluit de 
vergadering.  
 
Jaarvergadering gehouden Woensdag 9 november 1960 ’s avonds 8 uur zaal D. v. Loon. 
Aanwezig zijn met het bestuur 24 leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij vindt het jammer dat zoo weinig 
leden ter vergadering aanwezig zijn. Immers éénmaal per jaar kan het bestuur verslag 
uitbrengen welke resultaten bij de diverse instanties zijn behaald en welke verbeteringen het 
bestuur op het oog heeft. Hiermede is de vergadering geopend en verzoekt hij de secr. 
Voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secretaris leest de notulen welke zonder 
opmerkingen worden goedgekeurd. De voorzitter verzoekt de secretaris de ingekomen en 
verzonden stukken voor te lezen welke dan als volgt zijn. 
Ten eerste een schrijven a/d Polder Prins Alexander waarin verzocht werd verbetering van 
de Ommoordse- en Capelseweg. Het bestuur v/d polder deelde mede dat de daarin 
genoemde kwestie haar volle aandacht heeft en er momenteel onderhandelingen met de 
Gem. Rotterdam gaande zijn om te dezer zake een oplossing te vinden. De voorzitter deelt 
mede gehoord hebbende dat de Gem. Rotterdam deze wegen heeft overgenomen zoodat 
naar hij hoopt deze wegen wel beter zullen worden gemaakt. 
Ten tweede een verzoek gericht a/d Gem. Verkeerspolitie waarin verzocht werd de 
trainingsritten welke door rennersverenigingen vooral zondags op de Terbregseweg worden 
gehouden te verbieden. Met dit verzoek is blijkbaar rekening gehouden daar er nu definitief 
een einde aan is gekomen. 
Ten derde een schrijven aan het College van B en W waarin gewezen werd op het te smalle 
trottoir a/d Terbregseweg nr. 9 t/m 43 alsmede v/d openbare school. Tevens werd in dit 
schrijven verzocht over te gaan tot het dempen van de sloot voor de openbare school en 
voor de nummers 82 t/m 86 daar vooral bij deze nummers het gedeelte weg hoogst 
gevaarlijk is. Het College van B en W antwoorde dat de gemeente reeds onderhandelingen 
voert, betreffende het dempen v/d deze sloot en de verder door ons voorgestelde saneringen 
in onderzoek zijn. Met deze twee voorgeleden verzonden brieven en de daarop ontvangen 
antwoorden kan de vergadering zich verenigen. Op ons verzoek deelde de voorzitter mede 
om het trottoir a/h begin v/d Terbregseweg te verbreden is gevolg gegeven alsmede werden 
2 plaatsen a/d Ommoordseweg verbeterd. Op ons verzoek a/d RET de buslijn 46 met beter 
materiaal te exploiteren welk schrijven 2 Oct. 1959 werd verzonden, mochten wij helaas 
geen antwoord ontvangen. Hiermede zijn wij aan het einde v/d besproken stukken en 
mededelingen. De secretaris brengt daarna zijn jaarverslag uit waaruit blijkt dat de 
vereniging nog steeds in een behoefte voorziet voor Terbregge en omgeving. Daar niemand 
over dit jaarverslag het woord verlangt wordt dit door de vergadering goedgekeurd. De penn. 
Brengt hierna zijn jaarverslag uit waaruit blijkt dat er aan het einde van het boekjaar nog een 
batig saldo was van 657,59. Ook dit jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
Hierna volgt het verslag van de kascontrole commissie. De heren v.d. Bas en v. Gelder delen 
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mede dat alles door hun in orde is bevonden. De voorzitter dankt deze heren voor hun werk 
en benoemd als nieuwe leden dezer commissie de heren C.J. Koren en J. v.d. Meer welke 
deze benoeming aannemen. Er wordt een ogenblik gepauzeerd en het bestuur biedt de 
vergadering één consumptie aan.  
Punt 8 luidt bestuursverkiezing wegens het periodiek aftreden v/d heren Jac. van Baarle en 
F.H.C. Luit (herkiesbaar). Uit de vergadering gaan stemmen op deze bestuursleden bij 
acclamatie te kiezen. De voorzitter vraagt de vergadering of niemand tegen dit voorstel is. 
Daar de gehele vergadering met dit voorstel accoord gaat worden beiden weer herkozen en 
nemen hun benoeming aan en danken de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen.  
Tenslotte volgt de rondvraag waarvan enkele leden gebruik maken. De heer v. Bodegraven 
en de Heer Schouwen zouden gaarne het bord maximum snelheid bij de tunnel v/d NS 
geplaatst zien. De heer Bodegraven zou op de straat bij de brug de 50 km geschilderd willen 
zien waaraan de automobilist meer zal hebben dan aan borden. De Heer v. Gelder geeft hier 
een uitvoerig antwoord op waaruit blijkt dat het verplaatsen v/h bord niet zoo gemakkelijk is. 
Hij zal echter bij de Inspecteur van Politie dit tzt nogmaals onder de aandacht brengen. De 
heer Bodegraven deelt nog mede dat de stippellijn midden op de Terbregseweg niet zoo 
zichtbaar meer is. De Heer Zonne brengt onder de aandacht dat a/d L.Rottekade links en 
rechts auto’s staan geparkeerd hetgeen voor ieder die gebruik maakt van de weg zeer 
gevaarlijk is. De vergadering deelt deze bezwaren volkomen en vraagt de voorzitter of daar 
iets aan te doen is. De heer v. Gelder is dit ook bekend doch v/d zijde v/d politie is daar niet 
veel aan te doen. De voorzitter dankt de heer v. Gelder voor deze uiteenzettingen zoodat nu 
ook de vergadering van deze toestanden een antwoord heeft. De heer Dullaard zou gaarne 
verlichting willen hebben vanaf de sluis a/d plas tot aan het Boterdorpse Verlaat, mede ook 
voor het gevaar van aanrandingen. Mevr. V. Loon wijst het bestuur op de rattenplaag bij de 
heer v. IJssel en verzoekt het bestuur of zij daar niet iets aan kan doen. De voorzitter deelt 
de Heer Dullaard en Mevr. v. Loon mede dat in de eerstvolgende bestuursvergadering dit 
besproken zal worden. De Heer v.d. Bas brengt onder de aandacht de moeilijkheden om in 
Terbregge iets te organiseren een behoorlijke zaal is er niet en nu hij gehoord heeft dat het 
verenigingsgebouw Sint Liduina ook niet meer gebruikt mag worden zijn wij in Terbregge 
helemaal gedupeerd. Voordien konden wij nog eens naar Sint Liduina doch helaas gaat dit 
ook niet meer. Over deze kwestie ontstond door de vergadering een levendige discussie 
waaruit bleek dat iedereen dit grote gebrek voelt. Het bestuur v/d speeltuinvereniging deelt 
mede dat als zij meer grond beschikbaar hadden zij wel kans maakten een gebouwtje te 
kunnen bouwen. De vergadering verzoekt het bestuur te willen informeren wat zij in dezen 
soms zou kunnen bereiken daar dit voor Terbregge van groot belang is. De heer v.d. Meer 
brengt onder de aandacht dat in de Wijkraad Hgb-Schiebroek niemand uit Terbregge daarin 
vertegenwoordigd is, voordien waren er 2 bewoners hiervan lid, namelijk de Heren v. 
Willigen en de Ridder, zoodat hij dit als een gemis voelt. Hij verzoekt het bestuur dit ter 
kennis te willen brengen aan de wijkraad en aan de fractievoorzitter van de politieke partijen 
te verzoeken met de samenstelling van de leden voor de wijkraad hier rekening mede te 
willen houden. Ook hierover wordt door de vergadering van gedachten gewisseld en het voor 
en tegen besproken. De voorzitter zegt toe dat dit in het bestuur zal worden besproken daar 
de wijkraad zeker het bestaan van onze vereniging heel goed bekend is hetwelk nog 
gebleken is bij de herdenking van de Bevrijdingsdag dd 5 Mei 1960. Toen immers werd het 
bestuur verzocht zijn medewerking te willen verlenen, hetwelk dan ook is geschied. Met 
samenwerking van de Oranjevereniging en speeltuinvereniging werd deze dag vooral met de 
kinderen herdacht en is zeker als geslaagd te noemen. Hierna is er niemand meer die het 
woord verlangt en sluit de voorzitter het huishoudelijk gedeelte van deze avond. Er wordt een 
ogenblik gepauzeerd en het bestuur biedt de vergadering nog één consumptie aan. 
Tenslotte volgt de vertoning van enige films. De Heer v. Bodegraven is bereid gevonden 
enige vacantiefilms te vettonen over Noorwegen. Dit waren prachtige gekleurde films zoodat 
de vergadering enig beeld kreeg hoe mooi dit land wel is, aan bergen, eilanden, meren, 
rotsen enz. Na afloop dankt de voorzitter de heer van Bodegraven voor zijn medewerking op 
deze avond en dankt de leden voor hun opkomst en sluit de vergadering.  
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Jaarvergadering gehouden Dinsdag 30 Oct. 1961, ’s avonds 8 uur in de zaal D. v. Loon. B. 
Linker Rottekade 323. Aanwezig zijn met het bestuur 19 leden.  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij vindt het jammer dat zoo weinig 
leden gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging deze vergadering bij te wonen. Zij hadden 
dan kunnen vernemen wat het bestuur het afgelopen jaar bij diverse instanties heeft bereikt. 
Men zegt weleens wat doet de Ver. Terbregge’s Belang. Op de jaarvergadering zou ieder lid 
dit kunnen horen. Hiermede is de vergadering geopend en verzoekt hij de secr. Voorlezing 
der notulen der vorige vergadering. De secretaris leest de notulen welke zonder 
opmerkingen worden goedgekeurd. De voorzitter verzoekt de secr. Voorlezing der 
verzonden en ingekomen stukken.  
Ten eerste een schrijven gericht a/h bestuur v.d. Polder Prins Alexander, waarin onder de 
aandacht is gebracht het slechte wegdek v/d B.Linker Rottekade richting Zevenhuizen. Het 
bestuur v.d. Polder deelde mede dat de onderhoudsaannemer is opgedragen dit wegdek te 
herstellen. Uit de vergadering wordt opgemerkt dat de B.L.Rottekade nog steeds slecht te 
berijden is en dringend verbetering nodig is. De voorzitter deelt mede dat dit nogmaals onder 
de aandacht zal worden gebracht. 
Ten tweede een schrijven van het bestuur der Chr.Nationale School bevattende een 
uitnodiging tot het bezichtigen van de nieuwe school aan de Heybergstraat. De voorzitter 
deelt mede dat 5 bestuursleden hierbij tegenwoordig zijn geweest. Voor kennisgeving 
aangenomen. 
Ten derde een schrijven aan de directeur der PTT met verzoek verplaatsing van de 
brievenbus van de Ommoordseweg naar de Terbregseweg. Ook aan dit verzoek is inmiddels 
gevolg gegeven. Voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter deelt mede dat zoo spoedig 
mogelijk het gedeelte sloot aan de Terbregseweg bij nr. 82 t/m 86 door de Gemeente zal 
worden gedempt. Hij heeft daarover de laatste tijd vele besprekingen gevoerd ook het 
gedeelte sloot van de openbare school heeft de volle aandacht van de instanties welke daar 
over gaan zoodat hij hoopt dat deze demping waarvoor het bestuur heel veel heeft gedaan 
eindelijk zal geschieden. Met deze mededelingen van de voorzitter kan de ver. zich 
verenigen.  De secretaris brengt daarna zijn jaarverslag uit waaruit blijkt dat de ver. nog 
steeds in een behoeft voorziet voor Terbregge en omgeving. Daar niemand over dit 
jaarverslag het woord verlangt, wordt dit door de vergadering goedgekeurd. De 
penningmeester is helaas door ziekte verhinderd zijn jaarverslag persoonlijk aan de 
vergadering voor te leggen. Dit verslag wordt nu door de voorzitter aan de vergadering 
voorgelegd, waaruit het volgende blijkt. Het batig saldo bedroeg aan het begin van het 
boekjaar 657,59 aan contributies werd ontvangen 314,-, rente BLbank 15,72 zoodat de totale 
ontvangsten bedroegen 329,72. De jaarlijkse uitgaven bedroegen 145,45 zoodat er aan het 
einde van het boekjaar nog een batig saldo was van 841,86. Met deze uiteenzetting van de 
voorzitter kan de vergadering zich accoord verklaren en wordt dit jaarverslag goedgekeurd. 
Punt 6 der agenda luidt verslag kas controle commissie. De heer Cooren deelde mede dat 
de Heer v.d. eer lid der commissie door ziekte verhinder was, zoodat hij alleen deze controle 
heeft verricht en dat de boeken en de daarop betrekking hebbende stukken in orde zijn 
bevonden. De voorzitter dankt de heer Cooren voor zijn werk en benoemd worden als 
nieuwe leden dezer commissie de heren v.d. Bas en Hane. Hierna volgt bestuursverkiezing 
periodiek aftredend zijn de heren H.L. Vogelzang en H. Huisman. Na de gehouden stemming 
behaalden de Heren Huisman 16, Vogelzang 11, Vermeulen 1, de Haas 4, ongeldig 4 
stemmen. Gekozen zijn met een meerderheid de heren Vogelzang en Huisman. Op de vraag 
van de voorzitter of zij hunne benoeming aannemen antwoorden zij bevestigend en danken 
de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen. Tenslotte volgt de rondvraag. De Heer 
Zonne brengt nogmaals onder de aandacht het parkeren van auto’s zowel links als rechts 
aan de B.L. Rottekade richting Rotterdam. Hij vindt evenals meerdere leden op sommige 
plaatsen dit zeer gevaarlijk. De voorzitter antwoordt dat dit in het bestuur nogmaals zal 
worden besproken om te bepalen of daar iets aan gedaan kan worden. De Heer v. Loon 
vindt dat het doortrekken van de nieuwe straat naar de Molenlaan zoo spoedig mogelijk zou 
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moeten gebeuren. Het gedeelte B.R.Rottekade vanaf de brug tot de molen is zoo smal ook 
al door de vele auto’s welke daar staan dat daardoor een gevaarlijke situatie is ontstaan. De 
voorzitter heeft gezien dat men van de gemeente aan het zand storten is voor deze nieuwe 
straat, zoodat hij hoop dat spoedig in orde zal komen. Hij zal met het bestuur hier ook volle 
aandacht aan schenken. De Heer Dullaard brengt onder de aandacht dat het nieuw 
aangelegde plantsoen langs de voetbalvelden vooral door de jeugd met fietsen gevaarlijk 
wordt gemaakt vooral na wedstrijden vliegen zij met de fiets over de paden. Uit de 
vergadering wordt opgemerkt dat de politie daar toch naar moet kijken. Door het te kort aan 
personeel bij de politie ziet men daar en zelfs op Terbregge niet veel politie. Meerdere leden 
ter vergadering vinden dit wel een oorzaak waardoor er wel meerdere dingen in Terbregge 
plaats hebben die niet altijd door de politie worden opgemerkt. Hiermede is de rondvraag ten 
einde daar niemand meer het woord verlangt deelde de voorzitter mede dat het bestuur op 
Donderdag 9 Nov. 1961 de leden een feestavond zal aanbieden in de grote zaal van de 
Salvatorkerk, Mozartlaan 25. Hij hoopt dat vele leden hiervan gebruik zullen maken. Hij dankt 
de leden voor hun opkomst en sluit de vergadering.  
 
Jaarvergadering gehouden Dinsdag 30 October 1962 ’s avonds 8 uur in de zaal van D. van 
Loon, B.L. Rottekade 323. Aanwezig met het bestuur 29 leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Helaas moet hij mededelen dat 
ons bestuurslid v. Slingerland in het ziekenhuis ligt en van deze plaats een spoedig herstel 
toewenst. Het verheugd hem dat de opkomst groter is als men gewend was en spreekt de 
wens uit dat in de toekomst steeds meer belangstelling zal komen voor onze 
jaarvergadering. Hiermede is de vergadering geopend en verzoekt hij de secretaris 
voorlezing der notulen van de vorige vergadering. De secretaris leest de notulen, welke 
zonder opmerkingen worden goedgekeurd. Behandeld worden ingekomen stukken. Een 
mededeling van de fa A. van Druns broodbakkerij dat hare medewerkers de Heer T. Lam 
d.d. 21 Nov. 1961 40 jaar in dienst trad. De secretaris deelt mede dat een bloemstuk met de 
felicitatie der vereniging is verzonden, op de receptie is niemand aanwezig geweest. 
Aangenomen voor kennisgeving. Een uitnodiging van de muziekvereniging Juliana tot 
bijwoning voor een feestavond d.d. 28 Febr. 1962. De secretaris deelt mede met de heer v. 
Slingerland daar te zijn geweest hetgeen op prijs is gesteld. Goede banden met zulke 
verenigingen zijn altijd goed Kng. Een afschrift van een brief verzonden door bewoners van 
de Ommoordseweg 1 t/m 25 aan de directie dienst Gemeentewerken betreffende 
slootdemping Kng. Een brief van de directeur van het postdistrict Rotterdam met de 
mededeling dat de brievenbus staande Ommoordseweg 14 verplaatst zal worden naar de 
Terbregseweg 28/30 Kng. Een schrijven aan B en W van Rotterdam met verzoek langs de 
nieuwe verbindingsweg waar groenstroken zijn geprojecteerd een flinke speelweide aan te 
leggen, eventueel voorzien van diverse speelattributen. Daar niemand hierover het woord 
verlangt komt vast te staan dat de vergadering met dit verzoek accoord gaat. Daar de 
voorzitter geen mededelingen heeft wordt overgegaan tot punt 4 der agenda jaarverslag van 
de secretaris. De secretaris brengt zijn jaarverslag uit waaruit blijkt dat de Ver. nog steeds 
voorziet in een behoefte voor Terbregge en omgeving. Daar niemand over dit jaarverslag het 
woord verlangt wordt dit door de vergadering goedgekeurd. Hierbij brengt de 
penningmeester zijn jaarverslag uit waaruit het volgende blijkt. Aan het begin van het 
boekjaar bedroeg het batig saldo 841,86, aan contributies werd ontvangen 296,-, rente 
Boerenleenbank 20,31, totaal dus aan ontvangsten 316,31. Hiertegen bedroegen de 
algemeene kosten 155,12, kosten feestavond voor de leden 180,51, totaal 335,63, zoodat er 
aan het einde van het boekjaar nog een batig saldo was groot 822,54. Ook dit jaarverslag 
wordt door de vergadering goedgekeurd., 
Punt 6 der agenda luidt verslag kas controle commissie. De Heren v.d. Bas en Starre delen 
mede dat zij de boeken en de daarop betrekking hebbende stukken hebben gecontroleerd 
en in orde bevonden. De voorzitter dankt de secr. En penn. Voor hunne jaarverslagen. De 
penn. Kan decharge verleend worden. In de nieuwe kas controle commissie worden 
benoemd de heren J. v.d. Bas en A. v.d. Elst. Hierna kondigt de voorzitter een pauze aan en 
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biedt hij de vergadering een consumptie aan. Na deze pauze wordt de vergadering 
voortgezet met punt 8 der agenda bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van de 
Heren Dirkzwager, Rijsdijk en J. v. Slingerland (allen herkiesbaar). De heer Schreuder komt 
met het voorstel, indien de statuten zich daar niet tegen verzetten, deze 3 aftredende 
bestuursleden bij acclamatie te herkiezen. Daar niemand ter vergadering zich hier tegen 
verzet worden deze genoemde bestuursleden herkozen. De secretaris vraagt de voorzitter of 
hij zijn benoeming weer wil aanvaarden, waarop hij bevestigend antwoord. De voorzitter 
vraagt of de heer Rijsdijk zijn benoeming ook weer aanneemt, waarna de heer Rijsdijk de 
vergadering dankt voor het vertrouwen en zijn benoeming aanneemt. De Heer v. Slingerland 
zal van zijn benoeming mededeling worden gedaan. 
De heer Dullaard verzoekt het bestuur te trachten dat er ook in Terbregge een concert zal 
worden gegeven net zoo als dat in andere stadwijken in de zomer het geval is. De heer 
Vermeer licht dit nader toe aan de vergadering. Hij deelde mede dat inderdaad in bijna alle 
stadswijken zomers een concert wordt gegeven door de een of andere muziekvereniging. De 
organisatie berust bij de R’damse Kunststichting zoodat hij het bestuur verzoekt zich tot deze 
stichting te wenden. In Rotterdam is een rijdende muziektent, deze wordt gebruikt voor de 
geven concerten. De voorzitter dankt de heer Vermeer voor deze nadere toelichting en het 
bestuur zal hieromtrent een verzoek indienen.  
De Heer Vermeer komt met een voorstel betreffende de samenstelling van de wijkraad 
Hillegersberg, Schiebroek. Hij verzoekt het bestuur een schrijven te richten aan de 
fractievoorzitter van alle politieke partijen met verzoek bij de samenstelling van de wijkraad te 
trachten dat er ook iemand uit Terbregge in deze raad zal worden opgenomen. Op het 
oogenblik is dit niet het geval, het zal voor Terbregge toch zeer nodig zijn dat er iemand in 
deze raad is vertegenwoordigd. Naar aanleiding van dit voorstel ontstond er op de 
vergadering een levendige discussie. Vele leden voeren hierover het woord. Opgemerkt 
werd door enkele leden dat het niet juist is als de vereniging zich met de politiek gaat 
bemoeien, zij meenden dat het meer op de weg ligt van de politieke kiesverenigingen 
(waaruit de leden van de wijkraad worden gekozen) te trachten voor Terbregge iemand aan 
te zoeken. Nadat nog door vele leden hierover het woord werd gevoerd waaruit bleek dat 
toch een meerderheid tegen dit voorstel was, deelde de heer v.d. Meer mede dat hij zijn 
voorstel introk. De voorzitter sloot dan ook daarna deze discussie. Door enkele leden wordt 
het wenselijk geacht dat er meer propaganda gemaakt zal moeten worden om het ledental 
uit te breiden. De heren Schreuder en Dullaard stellen voor een folder aan de bewoners te 
sturen waarin het bestaan der vereniging hare activiteiten en behaalde successen naar 
voren worden gebracht. De heer Jansen vindt het zeker nodig dat de leden en vooral ook 
nieuwe bewoners statuten krijgen. De heer Weltevreden vindt het wel nodig dat bv het 
jaarverslag zou worden opgenomen in de Havenloods of Hillegersbergse Courant. Wat de 
ledenwerving betreft, zoo deelde de heren Dullaard en v.d. Bas mede zou persoonlijk de niet 
leden bezocht moeten worden. Laat desnoods ieder lid in zijn omgeving dit trachten te doen. 
De voorzitter dankt ieder voor zijn gegeven suggesties betreffende de ledenwerfactie. Dit zal 
op de eerstvolgende vergadering een punt van bespreking uitmaken. De Heer v.d. Bas heeft 
uit het jaarverslag vernomen dat het bestuur de bejaarden welke in de inrichting aan de 
Spiegelnisserweg verblijven een gezellige middag heeft aangeboden. Hij vindt dit zeer goed 
en een wijs beleid van het bestuur, om ook aan deze mensen te denken. De voorzitter zegt 
dat dit ook door de directie van het tehuis zeer op prijs is gesteld, alleen werd bezwaar 
gemaakt als deze activiteit van de vereniging in de kranten zou worden opgenomen. De 
Heer de Ridder brengt onder de aandacht de postbestelling aan de B.L. Rottekade. Deze 
komt altijd ’s morgens zeer laat en ’s middags is daar geen bestelling. De Heer Jansen krijgt 
aan de Terbregseweg ook ’s morgens zeer laat de post, soms is de post een dag achter bij 
andere delen van Hgb. Opgemerkt wordt door de heer v.d. Elst, dat personeel te kort hiervan 
ook een oorzaak zou kunnen zijn. De voorzitter zal dit eens onderzoeken, of de mogelijkheid 
aanwezig is, daar verbetering in te brengen, waarmede de vergadering accoord gaat. 
Besproken wordt door enkele leden dat men in Terbregge nog steeds geen goed lokaal, 
verenigingsgebouw of iets dergelijks heeft. De voorzitter deelt mede dat er plannen bestaan 
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om een cafe restaurant te bouwen op de plaats waar nu de firma Bossche nog is gevestigd. 
Het bestuur heeft aan B en W verzocht of de architect welke deze plannen zal maken er 
rekening mede wil houden dat er ook een zaal bij wordt geprojecteerd. Het bestuur zal ook 
trachten grond beschikbaar te zien te krijgen waar de speeltuinver. Terbregge een clublokaal 
zou kunnen bouwen. De Heer Strik verzoekt het bestuur wanneer dit verzoek zal worden 
verzonden ook daarvan een afschrift te sturen naar de R’damse Speeltuincentrale daar deze 
zeker weten achter dit verzoek staan en het zullen steunen. Hiermede is de rondvraag ten 
einde, de voorzitter dankt allen voor hun opkomst en sluit de vergadering.  
 
Jaarvergadering gehouden Woensdag 27 November 1963 in de zaal van D. v. Loon, B.L.R 
kade 323. Aanwezig zijn met het bestuur 14 leden. De voorzitter opent de vergadering en 
heet allen welkom. Hij spreekt zijn teleurstelling uit dat zoo weinig leden ter vergadering 
aanwezig zijn. Immers éénmaal per jaar kunnen de leden vernemen wat het bestuur het 
afgelopen jaar heeft gedaan en wat is bereikt. Waarschijnlijk is de televisie hier een oorzaak 
van, vooral nu er juist deze avond een voetbalwedstrijd zal worden uitgezonden. Hiermede is 
de vergadering geopend en verzoekt hij de secretaris voorlezing der notulen der vorige 
vergadering. De secretaris leest de notulen welke zonder opmerkingen worden 
goedgekeurd. De voorzitter wil eerst punt 4 der agenda behandelen. Jaarverslag van de 
secretaris, omdat daar in verzonden en ingekomen stukken zijn beschreven. De secretaris 
brengt zijn jaarverslag uit waaruit blijkt dat de Ver. nog steeds voorziet in een behoefte voor 
Terbregge en omgeving. Daar niemand over dit jaarverslag het woord verlangd wordt dit 
door de vergadering goedgekeurd. Hierna wordt punt 3 der agenda behandeld, namelijk 
ingekomen stukken en mededelingen.  
Ten eerste. Een schrijven van de R’damse Kunststichting dat bij de programmering voor de 
pleinconcerten met ons verzoek rekening zal worden gehouden. De secr. Deelde mede dat 
door allerlei omstandigheden dit concert in Terbregge dit jaar niet heeft kunnen doorgaan. 
Verzocht zal worden in 1964 in Terbregge een concert te geven, waarmede de vergadering 
accoord gaat. 
Ten tweede. Een verzonden schrijven aan B en W met verzoek een trottoir te willen 
aanbrengen langs de woningen aan de B.R.Rottekade 261 t/m 276. Door het ontbreken van 
een trottoir is het voor de bewoners aldaar zeer gevaarlijk omdat nu de auto’s vlak langs hun 
voordeuren voorbij jagen waardoor ongelukken zouden kunnen gebeuren. Met dit verzoek 
gaat de vergadering accoord.  
Ten derde. Een verzoek aan de wethouder van Openbare Werken betreffende het RET-
rapport R.Maasoever. In dit verzoek werd aangedrongen dat de route van lijn 14 vanaf de 
Molenlaan zou zijn door te trekken over de nieuw aangelegde weg met als eindpunt de 
B.R.Rottekade tegenover de Irenebrug. Tevens werd verzocht een busverbinding voor dit 
eindpunt via Terbregseweg en Hoofdweg naar de Prins Alexanderpolder resp. Kralingen. 
Hierop antwoorden B en W het volgende. Het geprojecteerde eindpunt blijft bij de Molen het 
einde van de Molenlaan, omdat het niet mogelijk is een keerlus te maken bij de brug. De 
autobuslijn 46 blijft bestaan. De buslijn zal enerzijds de verbinding geven met Station Noord 
en anderzijds met de Prins Alexanderpolder.  
Ten vierde. Een schrijven aan B en W waarin verzocht werd verbetering van het trottoir voor 
de openbare school hetwelk nu gelijk ligt met de straat alsmede nogmaals herinneren aan 
het dempen van de sloot bij pand Terbregseweg 19. De voorzitter deelt mede dat het trottoir 
in orde is gemaakt. Wat het dempen van de sloot betreft heeft hij met de secr. Een 
onderhoud gehad met een ambtenaar van openbare werken en stadsontwikkeling. Daarna 
hebben wij met deze ambtenaren een onderhoud gehad met de eigenaar de heer Sieben 
over deze sloot. Helaas is nog geen gehele oplossing gekomen, het knelpunt was dat alle 
belanghebbende niet wilden medewerken aan het slopen van de aanwezige brug. Het 
bestuur zal nogmaals proberen met de belanghebbende tot een oplossing te komen. 
Hiermede gaat de vergadering accoord.  
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Ten vijfde. Een verzoek aan B en W voor de postduiven vereniging de Prins, om de 
beschikking te krijgen van een leegstaand gebouwtje voor opberging van hun materiaal. De 
voorzitter licht dit schrijven nader aan de vergadering toe, waarmede zij accoord gaat.  
Ten zesde. Een schrijven van de Stichting Gemeentelijke Kunstcommissie van de jeugd-
sectie werkende jeugd, met verzoek bijwonen van een bijeenkomst d.d. 19 November 1963. 
De secr. Licht dit schrijven nader aan de vergadering toe. Hij is op deze bijeenkomst 
geweest en brengt daarover zijn bevindingen aan de vergadering over. De bedoeling van de 
commissie is dat de werkende jeugd meer contact op grotere schaal krijgen met de kunst in 
allerlei vorm. De bedoeling is in de toekomst deze jeugd een paspoort te geven waarmede zij 
tegen zeer gereduceerde prijzen naar allerlei kunstactiviteiten zal kunnen gaan, welke deze 
commissie organiseert. Echter zal nodig zijn contactpersonen welke dan met de jeugd daar 
heen kunnen gaan. De voorzitter deelt naar aanleiding hiervan mede dat de Heer A.H. de 
Boer, onderwijzer, wel voorlopig als contactpersoon zal willen optreden. Met deze 
uiteenzetting gaat de vergadering accoord.  
Punt 4 der agenda luidt, jaarverslag van de penningmeester waaruit het volgende blijkt, het 
kassaldo bedroeg per 1 Juni 1962 822,54, de ontvangsten bedroegen 294,63, de uitgaven 
bedroegen 155,84 zoodat aan het einde van het boekjaar er nog een batig saldo was van 
961,33. Dit jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd.  
Nu volgt verslag kascontrole commissie. De heer v.d. Starre deelt mede , met de heer v.d. 
Elst de boeken en bescheiden te hebben gecontroleerd en alles in orde hebben bevonden, 
zoodat hij voorstelt de penningmeester decharge te verlenen, waarmede de vergadering 
accooord gaat. De voorzitter dankt de commissie voor hun werk en benoemt in de nieuwe 
commissie de heren B. Hoek, G. Sonneveldt, B.R.R.kade 209 en J. Zijlstra Rottekade 225. 
Hij dankt de pen. En secr. Voor al hun werk het afgelopen jaar door hen verricht. Met deze 
uiteenzetting gaat de vergadering accoord.  
De voorzitter deelde de vergadering mede dat de statuten bij de notaris zijn om verlenging 
der Koning. Goedkeuring. Er moeten ook in deze statuten nog enkele niet belangrijke 
wijzigingen worden aangebracht. Hij hoopt een volgende ledenvergadering deze statuten ter 
behandeling voor te leggen. Hij is met de secr. In de nieuwe wijk Prins Alexander Polder 
kennis wezen maken met de heer Winia? coördinator voor deze wijk. Veel nieuws hebben wij 
daar niet vernomen, het bleef bij een kennismaking. Hierna kondigt de voorzitter de pauze 
aan en biedt hij de leden een consumptie aan. Hierna komt punt 8 der agenda aan de orde 
bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn de heren Jac. van Baarle en F.H.C. Luit (beiden 
herkiesbaar). Uit de vergadering gaan stemmen op deze 2 aftredende bestuursleden bij 
acclamatie te herkiezen. Daar niemand ter vergadering zich hiertegen verzet worden zij 
beiden herkozen. Op de vraag van de voorzitter of zij beiden hun benoeming aannemen, 
antwoorden zij bevestigend en danken de vergadering voor het vertrouwen in hun gesteld.  
Punt 9 der agenda. Verkiezing van een nieuw bestuurslid wegens een vacature J. v. 
Slingerland. De voorzitter deelde mede dat het bestuur candidaat heeft gesteld de heer 
Schreuder. De vergadering kan echter ook andere candidaten noemen het is een gehele 
vrije stemming. Nadat er nog enkele namen zijn genoemd gaat men over tot stemming. Bij 
deze stemming behaalden de heer Schreuder 9 stemmen, de heer v. Loon 1 stem, de heer 
Strik 7 stem en de heer v.d. Starre 2 stemmen, één stem ongeldig. Hieruit blijkt dat de heer 
Schreuder met een meerderheid is gekozen. De voorzitter evenals de vergadering vind het 
jammer dat de heer Schreuder niet aanwezig is doch zoo deelde voorzitter mede hij heeft 
beloofd zijn eventuele benoeming te aanvaarden. Tenslotte volgt de rondvraag, waarvan 
enkele leden gebruik hebben gemaakt.  
De heer Sonneveldt vraagt of er plannen bij het bestuur bestaan een feestavond voor de 
leden te houden, daar die laatste feestavond in de zaal van de Salvatorkerk wel geslaagd 
genoemd mag worden. De voorzitter antwoordt dat er geen plannen bestaan. Het bestuur zal 
dit nog eens bespreken. De heer v. Bodegraven komt met een voorstel de heer v. Loon voor 
het beschikbaar stellen van zijn zaal een vergoeding te geven, te meer daar de opkomst der 
leden hedenavond zoo gering is. De voorzitter zal dit in het bestuur even bespreken, 
waarvan straks mededeling zal worden gedaan. De heer Kervel informeert wanneer tot 
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bestrating van de nieuwe weg zal worden overgegaan, geantwoord wordt dat daar nog niets 
van bekend is. De heer Zijlstra brengt onder de aandacht dat de Rottekade B.hoek vele 
putten vertoond en verzoekt het bestuur of hier iets aan te doen is. De voorzitter zal zelf eens 
naar deze weg gaan kijken en zoonodig hierover schrijven aan het waterschap. Door de 
vergadering komt ter sprake dat de bushalte van van Gogh is verplaatst van hoek 
Ommoordseweg naar de Terbregseweg. Bij slecht weer stond men bij het school goed 
beschut. Wat de redenen van deze verplaatsing zijn lopen de meningen uiteen. De voorzitter 
zegt toe hierna een onderzoek in te willen stellen. De heer Strik deelt mede dat in Terbregge 
niets voor de ouden van dagen wordt gedaan. Het is dringend nodig te trachten ook andere 
verenigingen hierin te betrekken. Als bvb van elke vereniging één persoon in een commissie 
zou zitting willen nemen zou deze commissie kunnen proberen iets te doen voor de ouden 
van dagen. De heer Strik ging ervan uit dat deze menschen kerkelijke zowel als niet 
kerkelijke van een gezellig dagje uitgesloten zijn. De voorzitter zegt toe dat dit plan in het 
bestuur zal worden besproken. Hiermede neemt de heer Strik geen genoegen, omdat hij al 
meer op een jaarvergadering hierop heeft gewezen. Hij komt met een voorstel dat nu het 
bestuur de bestuursleden van verenigingen moet uitnodigen voor een bespreking om te 
trachten een commissie te vormen. Daar niemand tegen dit voorstel bezwaren heeft wordt dit 
voorstel aangenomen. De heer Dirkzwager leest een brief voor welke de heer Schreuder van 
Gedeputeerde Staten heeft ontvangen naar aanleiding van zijn verzoek tot verplaatsing van 
het bord der maximum snelheid, hetwelk geplaatst is in de bocht van de Terbregseweg voor 
pand no. 101. Ged. Staten delen mede dat nu de gehele Terbregseweg is opgenomen in de 
kom van Terbregge zoodat vanaf het begin dezer weg de maximum snelheid zal bedragen 
50 km. De vergadering vindt dit wel een goede verbetering en hoopt dat de automobilisten 
zich daar ook aan zullen houden. De heer v. Bodegraven merkt op dat een aanduiding op de 
weg met 50 km zeker de autobezitters er aan zal herinneren. De voorzitter vindt de 
aanwijzing op de weg van een ronde schijf met 50 km daarin ook wel nodig doch daar aan 
de Terbregseweg nabij de Hoofdweg belangrijke werkzaamheden in uitvoering zijn, zal ten 
eerste het verplaatsen van het bord met de maximum snelheid, wel even nog duren, ten 
tweede zal de aanwijzing op de weg pas dan geschieden als deze weg geheel klaar is. Daar 
niemand ter vergadering meer het woord verlangt dankt de voorzitter de leden voor hun 
opkomst en sluit de vergadering.  
 
Jaarvergadering gehouden Woensdag 21 October 1964 ’s avonds 8 uur zaal D. v. Loon 
B.L.Rottekade 323. Aanwezig zijn met het bestuur 33 leden. 
Wegens ziekte afwezig de penningmeester de Heer J. Rijsdijk. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Het doet hem genoegen dat zo 
veel leden aanwezig zijn, dit zijn goede tekenen dat men belangstelt in het bestaan der ver. 
Hiermede is de vergadering geopend en verzoekt hij de secretaris voorlezing der notulen der 
vorige vergadering. De secr. Leest de notulen welke zonder opmerkingen worden 
goedgekeurd. De secr. Brengt daarna zijn jaarverslag uit, waarin tevens zijn opgenomen de 
ingekomen en verzonden stukken en wat in het afgelopen boekjaar is bereikt zodat hiermede 
de vergadering op de hoogte is gesteld. Daar niemand ter vergadering over dit jaarverslag 
het woord verlangt wordt dit verslag goedgekeurd.  
Nu volgt het jaarverslag van de penningmeester waaruit het volgende blijkt. Het kassaldo 
bedroeg per 1 Juli 1963 961,33, de ontvangsten bedroegen 303,29, totaal 1264,62, de 
uitgaven bedroegen totaal 266,93, zodat het kassaldo per 1 Juni 1964 bedroeg 997,70. De 
voorzitter vraagt de vergadering of iemand hierover het woord verlangt. Dit is echter niet het 
geval zodat ook dit jaarverslag door de vergadering wordt goedgekeurd. De voorzitter dankt 
de secretaris voor zijn werk het afgelopen jaar verricht. Door de afwezigheid van de 
penningmeester zal dezen op de eerst volgende bestuursvergadering worden dank gebracht. 
Nu volgt verslag kas controle commissie. De heer J. Zijlstra deelt mede met de heer J. v.d. 
Bas de boeken en bescheiden van de penningmeester te hebben gecontroleerd en alles 
prima in orde heeft bevonden. De voorzitter dankt deze commissie voor hun werk en stelt 
voor de penningmeester decharge te verlenen, waarmede de vergadering accoord gaat. In 
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de nieuwe commissie worden benoemd de heren P. Muntz en J. v.d. Starre. Hierna volgt een 
korte pauze waarin het bestuur de leden een consumptie aanbiedt. Daarna volgt punt 7 der 
agenda bestuursverkiezing. De voorzitter deelt de vergadering mede dat dit een geheel vrije 
verkiezing is zodat de vergadering candidaten kan stellen. Er worden echter geen 
candidaten gesteld wel gaan er stemmen uit de vergadering op de aftredende bestuursleden 
bij acclamatie te herkiezen. Daar niemand ter vergadering zich hiertegen verzet worden de 
aftredende heren Vogelzang en Huisman bij acclamatie herkozen. Op de vraag van de 
voorzitter of zij hun benoeming weer aannemen, antwoorden zij bevestigend en danken de 
vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen.  
Nu volgt de rondvraag waarvan enkele leden gebruik maken. Mevr. Pieterson verzoekt het 
bestuur om te trachten bij de brug, bij het gymnastieklokaal een zebrapad te krijgen, daar het 
oversteken, nu de nieuwe verbindingsweg is opengesteld, vooral voor kinderen zeer 
gevaarlijk is. De heer v.d. Starre kwam eveneens met dit verzoek. De heer Kl. De Bruin 
brengt onder de aandacht dat de straat en zijn omgeving nooit door de gemeente wordt 
geveegd, wil men een beetje netjes wonen, moet men dit zelf doen. De heer v. Boom 
informeert of het bestuur soms op de hoogte is wanneer de nieuwe verbindingsweg tot stand 
zal komen, of wanneer daar aan begonnen zal worden. Hij stelt deze vraag daar hij evenals 
nog enkele andere bewoners hun woningen moeten verlaten. De voorzitter kan daar helaas 
geen antwoord op geven daar bij het bestuur daarvan niets bekend is. De heer v. 
Bodegraven informeert of de bus van v. Gogh bij de halte Ommoordseweg een vaste 
vertrektijd heeft. Uit de vergadering wordt medegedeeld dat dit wel zo is, om de 2 uren te 
beginnen bij 8 uur ’s morgens enz. De heer M. v.d. Berg verzoekt het bestuur aandacht voor 
het volgende namelijk de B.L. Rottekade. Waar hij woont op no. 234 is een gevaarlijke bocht, 
hetwelk met een waarschuwingsbord zou moeten worden aangeduid. Verder het aan beide 
zijden van deze kade parkeren lijkt hem ook gevaarlijk. Aan het begin van de kade waar een 
spoorbrug over heen gaat is de hoogte niet duidelijk aangegeven, vooral als het donker is. 
Enige tijd geleden is daar nog een ongeluk gebeurd, een aanduiding van 50 km snelheid 
komt hem zeker gewenst voor.  
De heer v. Gelder verzoekt het bestuur omtrent deze verzoeken v.d. heer v.d. Berg hierover 
een uiteenzetting te mogen geven. De politie heeft ook reeds zijn aandacht daarop 
gevestigd. Er zijn reeds plannen in voorbereiding over deze geuite klachten maar de 
uitvoering zal nog wel even op zich laten wachten. De voorzitter dankt de heer v. Gelder voor 
deze toelichting en het bestuur zal zeker hieraan zijn aandacht schenken.  
Door verschillende leden wordt verzocht of het bestuur geen pogingen wil ondernemen, dat 
het wrak van een oude schuit, liggende reeds lang in de Rotter verwijderd zal kunnen 
worden. Verder verzoeken zij of het terrein naast de nieuwe weg hoek Terbregse R. 
Rottekade niet ontruimd zou kunnen worden. De firma Bossche heeft destijds dit terrein 
geheel opgeruimd moeten verlaten en nu heeft de firma v. Helden hier weer beslag 
opgelegd, met onder andere het slopen van auto’s enz. en het opbergen van vele oude 
auto’s. Opgemerkt wordt dat dit toch geen recreatie ter plaatse genoemd mag worden. De 
voorzitter deelt mede dat dit een ongewenste toestand is, het bestuur zal trachten de 
instanties te vinden welke hieraan iets kunnen doen, waarmede de vergadering accoord 
gaat.  
Door enkele leden wordt de contributie ter sprake gebracht, men vindt één gulden per jaar 
toch wel erg weinig in dezen tijd. De voorzitter is het met deze leden eens doch het bestuur 
is bevreesd als men zou gaan verhogen leden zullen gaan bedanken. Door de vergadering 
wordt hierover van gedachten gewisseld en verschillende suggesties worden naar voren 
gebracht. De vereniging kan met de nu bestaande zich wel staande houden, men zou naast 
de heffing der contributies vrijwillige bijdragen kunnen verzoeken en deze dan kunnen 
reserveren voor het een of ander doel bvb mede te werken aan het stichten van een 
wijkgebouw want dit is toch zeer dringend nodig voor Terbregge. De voorzitter deelt de 
sprekers ter vergadering mede dat in het bestuur aan de orde te stellen. Daar niemand ter 
vergadering voor de rondvraag meer het woord verlangt sluit de voorzitter dit huishoudelijke 
gedeelte der vergadering. 
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De voorzitter kondigt een korte pauze aan. Daarna gaat de heer v. Heussen dia’s uit 
Zwitserland, Oostenrijk en Zuid-Afrika vertonen hetwelk de vergadering met aandacht volgt. 
Daar ook de dames der leden op deze vergadering welkom waren, hebben daar een tiental 
dames gebruik van gemaakt. Na afloop dankt de voorzitter de heer en mevr. van Heussen 
voor hunne medewerking en biedt hij beiden een paar geschenken aan. 
Hij dankt de leden voor hun opkomst en verzoekt hun te trachten nieuwe leden aan te 
brengen voor de vergadering daar dit dringend nodig is. Daar er verder niets meer aan de 
orde is sluit hij de vergadering. 
 
Jaarvergadering gehouden Woensdag 10 November 1965, ’s avonds 8 uur in de zaal v.d. 
heer D. v. Loon, B.Linker Rottekade 323. Aanwezig zijn met het bestuur 29 leden.  
De voorzitter begon zijn opening als volgt. Namens het bestuur heet ik u welkom op deze 
jaarvergadering en wel in het bijzonder eventueel nieuwe leden. Het verheugt ons dat de 
opkomst toch groter is als wij de laatste jaren gewend zijn. Het is voor ons niet prettig te 
moeten constateren dat het verenigingsleven lieverlede achteruit gaat, het ledental 
vermindere eveneens. De oudere Terbreggenaren weten wat de Ver. sedert haar oprichting 
al tot stand heeft gebracht. De grote categorie stedelingen die hier zijn komen wonen hebben 
dat gevoel voor de belangen van onze buurtschap niet. Wij hopen dat deze nieuwe 
bewoners lid zullen worden en onze vergaderingen zullen bezoeken, het lidmaatschap voor 
één gulden per jaar kan geen bezwaar zijn. Hij deelde mede dat het bestuur plannen heeft in 
het voorjaar van 1966 een feest- en propaganda avond te organiseren en hoopt op een 
goede opkomst. Zoals u waarschijnlijk bekend zal zijn heeft het Rijk en de Gem. Rotterdam 
grote recreatieplannen om en bij het oorspronggebied aan de Rotte. Het betreft de aanleg 
van het Lage Bergse Bos met rijwielpaden ter weerszijden van de Rotte, met brede bermen, 
zitgelegenheid en beplanting. Nog meer grote plannen liggen op uitvoering te wachten 
waarmede ik maar zeggen wil dat onze Ver. en al deze plannen hopelijk een bescheiden 
rolletje zal te vervullen hebben, want hoe dan ook, een der toegangswegen zal de Rotte zijn, 
te water of te land. Maar om een stem in het kapittel te hebben moet onze Ver. sterk zijn en 
om sterk te zijn hebben we veel leden nodig en ik hoop dat mijn wens in vervulling zal mogen 
gaan dat wij eenmaal minstens 400 leden zullen hebben. Hiermede is de vergadering 
geopend en verzoekt hij de secr. Voorlezing der notulen van de vorige vergadering. De 
secretaris leest de notulen welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd. De secretaris 
brengt daarna zijn jaarverslag uit, waarin tevens de belangrijkste ingekomen en verzonden 
stukken zijn opgenomen, waaruit blijkt wat in het afgelopen boekjaar is bereikt. Daar 
niemand ter vergadering over dit jaarverslag het woord verlangt wordt dit verslag 
goedgekeurd.  
Nu volgt het jaarverslag van de penningmeester waaruit het volgende blijkt. Het kassaldo 
bedroeg per 1 Juni 1964 997,70, de ontvangsten bedroegen totaal 296,21 is totaal 1.293,91, 
de uitgaven bedroegen 523,90 zodat het kassaldo per 1 Juni 1965 bedroeg 770,01. De 
voorzitter vraagt de vergadering of iemand hierover het woord verlangt. Niemand verlangt 
hierover het woord zodat ook dit jaarverslag door de vergadering wordt goedgekeurd. De 
voorzitter dankt de secr. En penn. Voor hun jaarverslagen alsmede voor al hun werk het 
laatste jaar voor de vereniging verricht.  
Nu volgt het verslag van de kas kontrole kommissie. De heer v.d. Starre, lid van de 
commissie deelt mede dat de heer Muntz de boeken en bescheiden van de penn. Te hebben 
gecontroleerd en alles door hun in orde is bevonden. De voorzitter dankt de leden voor hun 
werk en stelt de vergadering voor de penn. Decharge te verlenen welk voorstel wordt 
aangenomen. In de nieuwe commissie worden benoemd de heren J. v. Amstel 
Terbregseweg 69 en de heer L. Janse Terbregseweg 6c. Hierna volgt een korte pauze 
waarin het bestuur de leden een consumptie aanbiedt.  
Daarna volgt punt 7 der agenda bestuursverkiezing. De voorzitter deelt de vergadering mede 
dat dit een geheel vrije verkiezing is zodat de vergadering tegen candidaten kan stellen. Er 
worden door de vergadering geen candidaten naar voren gebracht, wel gaan er stemmen uit 
de vergadering op de aftredenden bij acclamatie te herkiezen. Daar niemand ter vergadering 
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zich hiertegen verzet worden de aftredende heren Dirkzwager, Rijsdijk en Schreuder bij 
acclamatie herkozen. De voorzitter vraagt de heren Rijsdijk en Schreuder of zij hun 
benoeming weer aannemen. Zij antwoorden bevestigend en danken de vergadering voor het 
in hun gestelde vertrouwen. De secr. Vraagt of de heer Dirkzwager ook zijn benoeming weer 
als bestuurslid aanneemt, waarop hij antwoordt dat hij zijn benoeming weer aanneemt. 
Volgens Art. 14 der statuten wordt de voorzitter door de algemene vergadering aangewezen, 
de overige functies worden onderling verdeeld. Daar niemand ter vergadering bezwaar 
maakt, dat de heer Dirkzwager zijn functie als voorzitter blijft behouden, is de voorzitter weer 
herbenoemd. De heer Dirkzwager dankt de vergadering voor het in hem gestelde 
vertrouwen. 
Punt 8 luidt de rondvraag. De heren v. Marel en Vos delen mede dat zij een jaar geleden 
telefoon hebben aangevraagd, doch nog steeds geen aansluiting hebben. Zij vragen of het 
bestuur wellicht hier iets aan kan doen. De voorzitter antwoord dat dit zal onderzocht 
worden. Mevr. Visser brengt onder de aandacht of het niet mogelijk is dat bij de openbare 
school, waar een zebrapad ligt, gedaan te krijgen dat daar klaarovertjes komen. Opgemerkt 
wordt uit de vergadering dat dit een aangelegenheid van de verkeerspolitie is alsmede van 
het hoofd der school. De voorzitter deelt mede deze zaak met het hoofd der school eens te 
zullen bespreken. De dames v. Oosten en Michiels beklagen zich over de zeer slechte 
straatverlichting aan de Terbr.R.R.kade vanaf no 221 t/m grens Bergschenhoek. De secr. 
Deelt mede dat deze verlichting reeds lang de aandacht van het bestuur heeft gehad en dat 
naar aanleiding van een verzoek daaromtrent B en W mededelen dat een nieuwe verlichting 
zal worden aangebracht. Daar deze mededeling 28 Mei 1964 is ontvangen stelt de heer 
Vogelzang voor nogmaals aan te dringen op uitvoering van deze belofte. De heer J. de Bruin 
verzoekt het bestuur te willen trachten dat er aan de B.L. Rottekade vanaf no. 328 t/m 366 
ook ’s middags een postbestelling komt daar meerdere malen zijn post te laat deze dag 
wordt ontvangen. Uit de vergadering wordt opgemerkt dat door personeelgebrek en het 
geringe aantal stuks hetwelk bezorgd zou moeten worden ’s middags te gering zal zijn. De 
voorzitter deelt mede, dat het bestuur dit eens zal onderzoeken. De heer Pieterson brengt 
het volgende onder de aandacht van het bestuur. De verkeersborden aan het begin van de 
Molenlaan, Terbregse R.Rottekade zijn hem niet erg duidelijk, wat mag wel en wat mag niet.  
Op het busplein staat een patatkraam welke het laatste jaar niet meer wordt gebruikt, 
redenen waarop hij deze graag zou zien verdwijnen, het ontsierd de omgeving. Zou het geen 
aanbeveling verdienen dat er uit het buurtschap Terbregge iemand ook een zetel in de 
wijkraad zou krijgen. De voorzitter deelt mede dat de leden van de wijkraad zijn gekozen uit 
diverse politieke stromingen uit de Gemeente. Onze vereniging onthoudt zich van alle 
politiek zodat dit niet mogelijk is. Wat betreft de genoemde verkeersborden alsmede de 
patatkraam zal hij dit eens onderzoeken. Daar het ledenaantal enigszins is terug gelopen wil 
de heer Dullaard wel proberen wat nieuwe leden aan te werven. Hij vraagt of er in de 
vergadering geen dames of heren zijn die zich ook hiervoor beschikbaar willen stellen, om 
zodoende een wervingsactie te gaan voeren. Dit voorstel vindt de vergadering zeker 
gewenst. De dames Visser, v. Oosten en Michiels en de heren Dullaard en Pieterson zijn 
allen bereid te trachten nieuwe leden aan te werven. De voorzitter stelt dit zeer op prijs, hij 
dankt hun voor het medewerken aan deze actie en hoopt dat zij allen veel nieuwe leden 
zullen kunnen inschrijven. Daar niemand ter vergadering voor de rondvraag meer het woord 
verlangt sluit de voorzitter dit huishoudelijke gedeelte der vergadering. 
De voorzitter kondigt een korte pauze aan waarin de leden een consumptie wordt 
aangeboden.  
Daarna vertoond mevr. v. Bodegraven een prachtige film over Rome, welke met veel 
aandacht door de vergadering wordt gevolgd. Daarna vertoond de heer v. Heussen diverse 
dia’s uit Europa en Zuid-Afrika welke zeer geslaagd op het scherm worden gebracht. Na 
afloop hiervan dankt de voorzitter mevr. v. Bodegraven en de heer v. Heussen voor hunne 
medewerking, de leden die niet op de vergadering aanwezig waren hebben zeker wat 
gemist. Namens de ver. biedt hij beiden geschenken aan. Hij dankt in het bijzonder de 
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dames der leden die aanwezig zijn alsmede allen die deze vergadering hebben doen slagen. 
Hij sluit daar er niets meer aan de orde is deze vergadering. 
 
Jaarvergadering gehouden Woensdag 23 November 1966 ’s avonds 8 uur in de zaal van de 
Speeltuinvereniging Hillegersberg Molenhoek 10. Aanwezig zijn met het bestuur 46 leden. 
De voorzitter, de heer Dirkzwager, opent de vergadering en heet allen welkom, in het 
bijzonder de nieuwe leden. Het verheugt hem dat er vele leden aanwezig zijn, enkele ook 
met hun dames. Hij heet vervolgens welkom de heer J. Oele, hoofd van de afdeling 
uitbreidingsplannen van de Gem. Rotterdam welke bereid is gevonden op deze avond over 
dit onderwerp te spreken. Alvorens het huishoudelijke gedeelte wordt behandeld geeft hij 
eerst het woord aan de heer J. Oele, welke het prettig vond dat van de zijde van de R’damse 
bevolking altijd zo veel belangstelling bestond. Hij gaf een heldere uiteenzetting van de 
uitbreidingsplannen die de gemeente heeft voor Terbregge, Ommoord en het Stoopkwartier. 
Terbregge krijgt een aanvulling in de vorm van enige winkels e.d. om het geheel wat leefbaar 
te maken. Exacte feiten kan hij de nieuwsgierige bewoners van Terbregge nog niet 
mededelen omdat de plannen de gemeenteraad nog moeten passeren. Ook wat het 
Stoopwegkwartier betreft waren de plannen nog erg vaag. De oppervlakte is te klein om er 
een apart stadsgedeelte van te maken alhoewel de de vm Gem Hgb vroeger een 
uitbreidingsplan in voorbereiding had om daar 500 woningen te bouwen. Echter wordt er 
bezocht naar een oplossing voor dit probleem. Wat Ommoord betreft gaf hij de aanwezigen 
een duidelijk overzicht van de plannen. Wat het openbaar vervoer betreft komt er ook een lijn 
naar Ommoord.  
Er komt veel hoogbouw met flatgebouwen van twintig, veertien en twaalf verdiepingen. In het 
centrum komen winkels, bv ook een polikliniek, een sporthal en een zwem-instructiebad. 
Hoogbouw komt er ook langs de Rotte maar niemand hoeft angst te hebben dat de huizen 
hier te dicht op elkaar gebouwd worden. Zoals de plannen nu zijn komen er op iedere 
hectare 26 woningen en dat is niet veel als men bedenkt dat er in de wijken als Crooswijk en 
het Oude Noorden 400 op een hectare bestaan, besloot de heer Oele zijn uiteenzetting. De 
voorzitter dankt de heer Oele dat hij over dit, voor Terbregge belangrijke onderwerp 
vanavond hier heeft willen spreken. Hierna wordt een ogenblik gepauzeerd. De voorzitter 
geeft hierna het woord aan de secr. Voor het voorlezen der notulen der vorige vergadering. 
De secr. Leest de notulen, welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd. Daarna volgt 
behandeling ingekomen stukken. Een verzoek van de voorzitter de heer Dirkzwager om hem 
ontslag te willen verlenen als voorzitter der vereniging. De leden is dit bekend omdat dit 
bedanken ook op de agenda voorkomt. De secr. Brengt zijn jaarverslag uit waarin de 
belangrijkste ingekomen en verzonden stukken zijn opgenomen, waaruit blijkt wat in het 
afgelopen boekjaar is bereikt. Daar niemand ter vergadering over dit jaarverslag het woord 
verlangt, wordt dit jaarverslag goedgekeurd. Nu volgt het jaarverslag van de penn. Waaruit 
het volgende blijkt. Het kassaldo bedroeg per 1 Juni 1965 771,01, de ontvangsten 
bedroegen totaal 321,01, totaal 1092,02, de uitgaven bedroegen 444,65, zodat het kassaldo 
per 1 Juni 1966 bedroeg 647,37. De voorzitter vraagt de vergadering of iemand hierover het 
woord verlangt. Niemand verlangt hierover het woord zodat ook dit jaarverslag wordt 
goedgekeurd. Nu volgt verslag van de kas kontrole kommissie. De heer L. Janse deelt mede 
met de heer J. v. Amstel de boeken en bescheiden van de penn. Te hebben gecontroleerd. 
Het kassaldo was aanwezig zodat alles door hun in orde is bevonden. De voorzitter dankt de 
leden voor hun werk en stelt de vergadering voor de penn. Decharge te verlenen welk 
voorstel wordt aangenomen. De voorzitter dankt de secr. En penn. Voor hun jaarverslagen 
alsmede voor al hun werk het afgelopen jaar verricht.  
In de nieuwe kas kontrole kommissie worden benoemd de heren J. v.d. Starre, 
Warmoezierstraat 30 en J. v.d. Bas, B.Linker Rottekade 333.  
Punt 8 luidt periodieke bestuursverkiezing. Aftredend de heren F.H.C. Luit en Jac. v. Baarle 
(beide herkiesbaar). Uit de vergadering gaan stemmen op, de aftredenden bij acclamatie te 
herkiezen. Daar niemand ter vergadering zich hiertegen verzet worden de heren F.H.C. Luit 
en Jac. v. Baarle bij acclamatie herkozen. De voorzitter vraagt of zij beiden hun benoeming 
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aannemen, waarop zij bevestigend antwoorden en danken de vergadering voor het in hun 
gestelde vertrouwen. 
Nu volgt verkiezing van een nieuw bestuurslid wegens het bedanken van de heer S. 
Dirkzwager. Het bestuur had als candidaat gesteld de heer L. Janse. De secretaris deelt 
mede dat bij het secretariaat geen tegenkandidaten zijn ingediend. Ook uit de vergadering 
worden geen kandidaten naar voren gebracht. De voorzitter meent dat hierdoor de heer L. 
Janse gekozen mag worden genoemd als bestuurslid. Daar niemand tegen dit voorstel 
bezwaar heeft, vraagt hij de heer Janse of hij zijn benoeming aanneemt. De heer Janse 
dankt de vergadering voor het vertrouwen in hem gesteld echter een functie in het bestuur 
zou hij als nieuw bestuurslid nog niet willen aanvaarden.  
Punt 10 luidt verkiezing van een voorzitter. De voorzitter deelt mede dat het bestuur 
gemeend heeft de heer Schreuder hiervoor candidaat te stellen. Daar de andere leden van 
het bestuur zich hiervoor niet beschikbaar wilden stellen stelt hij voor de heer Schreuder te 
benoemen als voorzitter. Daar niemand ter vergadering zich tegen dit voorstel verzet en men 
hierover ook geen stemming verlangt wordt de heer Schreuder gekozen als voorzitter. De 
heer Schreuder dankt de vergadering voor het vertrouwen in hem gesteld. Hij zal trachten 
het werk in dezelfde geest voort te zetten, zoals de heer Dirkzwager dit de laatste 8 jaren 
heeft gedaan.  
Nu volgt een bestuursvoorstel wat ter tafel gebracht. De voorzitter geeft het woord hierover 
aan de heer Schreuder. In een uitvoerig betoog dankt hij de heer Dirkzwager wat hij 
gedurende zijn voorzitterschap voor de vereniging heeft gedaan. Vele malen is hij erop 
uitgetrokken om bij diverse instanties zijn verzoeken en wensen toe te lichten. Hij heeft ook 
tijdens de gehouden bestuursvergadering altijd deze vergaderingen in een goede sfeer 
geleid dit toch waren van hem goede eigenschappen welke wij niet gauw zullen vergeten. Hij 
stelt de vergadering voor de heer Dirkzwager te benoemen als eere voorzitter der vereniging 
welk voorstel met applaus wordt begroet. Tevens meende hij, namens het bestuur en leden, 
de heer Dirkzwager een blijvende herinnering te moeten aanbieden, hetwelk bestond door 
het aanbieden van 3 boeken. Mevr. Dirkzwager worden bloemen aangeboden, waarna een 
applaus door de vergadering volgde. Hierna wordt een oogenblik gepauzeerd. De aftredende 
voorzitter begint zijn dankwoord aan de vergadering als volgt. Zijn benoeming tot ere 
voorzitter der ver. neemt hij met hartelijk dank aan om vervolgens zijn afscheidsrede te 
houden. Daarna dankt mevr. Dirkzwager de heer Schreuder voor de prachtige chrysanten 
haar aangeboden waarna zij de secr. En alle leden van het bestuur persoonlijk hartelijk 
dankte. Hierna werd er opnieuw gepauzeerd en bood de vereniging de aanwezigen een 
consumptie aan.  
Tenslotte volgt de rondvraag. De heer Dirkzwager verzoekt de nieuwe voorzitter de heer 
Schreuder verder deze vergadering te willen leiden en draagt aan hem de voorzittershamer 
over, waarna de rondvraag begint met het volgende.  
Mevr. Michiels wilde graag een brievenbus dichter bij hun woongedeelte. De heer Dullaard 
bepleit het aanbrengen van zebrapaden nabij het gymnastieklokaal tegenover de 
groentenwinkel van de heer v. IJssel. En het verbieden van zwemmen bij de brug. De heer 
Romein de mogelijkheid om de contributie te verhogen tot 2,50 per jaar in plaats van 1,- 
waardoor de ver. wellicht nog wat meer zou kunnen doen voor de inwoners van Terbregge. 
Mevr. Visser sluit hierbij aan dat dan voor zieke en oude mensen wat meer zou gedaan 
kunnen worden. De heer de Ridder klaagt erover dat hij de ochtendbestelling van de post 
pas om 2 uur ontvangt. De heer Dullaard licht het zwemmen nog nader toe door erop te 
wijzen dat de jeugd van het volkstuinencomplex dikwijls bij de brug aan het zwemmen is. Na 
bespreking van het zwemmen deelt de heer v. Gelder mede dat er nergens in de Rotte mag 
worden gezwommen en zeker niet bij de brug. Hij zal daar aandacht aan schenken. De 
voorzitter, gehoord hebbende deze verzoeken en klachten, deelde mede dat hij op de 
eerstvolgende bestuursvergadering dit een punt van bespreking zal uitmaken.  
Daar er verder niets meer aan de orde is, dankt de voorzitter de leden voor hun opkomst en 
de belangstelling voor deze vergadering betoond. Hij hoopt dat de leden propaganda zullen 
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maken voor ons bestaan en zullen trachten nieuwe leden te werven en hiermede sluit ik de 
vergadering. 
 
Jaarvergadering gehouden Dinsdag 21 November 1967 ’s avonds 8 uur in de zaal van de 
Speeltuinvereniging Hillegersberg Molenhoek 10 Rotterdam. Aanwezig zijn met het bestuur 
30 leden belangstellende 3 personen. 
De voorzitter de heer D. Schreuder opent de vergadering en heet allen welkom, in het 
bijzonder de heer de Waard van de Stichting Ommoord, de heer Karreman van de pers in de 
Prins Alexander Polder en de heer Oosterom van de Afd. Voorlichting Verkeersveiligheid der 
Gemeentepolitie Rotterdam alsmede de ??? voorzitter de heer Dirkzwager. Hij stelt de 
vergadering voor de agenda te wijzigen en eerst de heer v. Oosterom het woord te geven 
voor zijn te houden causerie, betreffende de verkeersveiligheid in het algemeen en in het 
bijzonder die in Terbregge. De vergadering gaat hiermede accoord en de voorzitter geeft het 
woord aan de heer v. Oosterom. Na zijn inleiding bespreekt hij uitvoerig de 
verkeersveiligheid en laat door het vertonen van dia’s de vergadering zien, welke fouten 
dikwijls door autobestuurders worden gemaakt. Ook de per 1 jan. 1967 van kracht geworden 
zijn de nieuwe verkeersregelen worden door hem besproken, vooral ook de nieuwe 
verkeersborden welke zijn geplaatst. Gebleken is uit ervaring door hem opgedaan dat vele 
weggebruikers deze nog niet goed kennen. Hij verzoekt dan ook de aanwezige autobezitters 
de verkeersregelen correct uit te voeren. Immers elk jaar wordt het aantal 
verkeersongelukken steeds groter, welke hij aantoond met cijfers over de jaren 1964/65 en 
66. Na deze uitstekend gehouden causerie worden enkele vragen uit de vergadering hem 
voorgelegd. Deze worden door hem beantwoord tot voldoening der aanvragers. Tenslotte 
brengt de voorzitter nog in discussie het verkeer op de Terbregseweg, in hoofdzaak vanaf de 
Irenebrug tot en met begin Ommoordseweg. Doordat daar ter plaatse aan weerszijden auto’s 
staan geparkeerd, vooral ’s zomers door de bezitters, welke ter plaatse een volkstuin 
hebben, wordt het doorstromend verkeer toch wel gehinderd door de smalle rijbaan. Vooral 
bromfietsers en gewone fietsers kunnen er aan weerszijden bijna niet meer langs. De 
vergadering is het geheel hiermede eens, enkele leden geven nog suggesties wat misschien 
daar aan zal kunnen worden gedaan. De heer v. Oosterom heeft dit plaatselijke probleem 
aangehoord en begrijpt deze bezwaren. Daar deze bezwaren niet tot zijn taak behoren wil hij 
wel eens informeren bij de betreffende instanties over de Terbregseweg. De uitslag zal hij de 
heer v.d. Gelder dan wel mededelen, welke dan de Ver. kan inlichten. De voorzitter dankt de 
heer Oosterom voor de wijze waarop hij de causerie heeft geleid en de toelichting welke hij 
op de gestelde vragen heeft gegeven. Hierna wordt een oogenblik gepauzeerd en wordt de 
vergadering koffie aangeboden. Vervolgt wordt met het huishoudelijk gedeelte der agenda. 
De voorzitter verzoekt de secretaris voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secr. 
Leest de notulen, welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd. Er zijn geen ingekomen 
stukken zodat dit geen punt van bespreking uitmaakt. De secr. Brengt zijn jaarverslag uit 
waarin de belangrijkste verzonden en ingekomen stukken zijn opgenomen, alsmede wat het 
bestuur het laatste boekjaar heeft bereikt. Daar niemand ter vergadering over dit jaarverslag 
het woord verlangt wordt dit jaarverslag goedgekeurd. Nu volgt het financieel verslag van de 
penningmeester waaruit het volgende blijkt. Het kassaldo bedroeg per 1 Juni 1966 947,37, 
de ontvangsten bedroegen totaal 368,72 totaal 1.316,09. De uitgaven bedroegen totaal 
517,40 zodat het kassaldo per 1 Juni 1967 bedroeg 798,69. De voorzitter vraagt de 
vergadering of iemand hierover het woord verlangd. Dit is echter niet het geval zodat ook dit 
jaarverslag wordt goedgekeurd. 
Punt 6 der agenda verslag kas controle kommissie. De heer J. v.d. Bas deelt mede met de 
heer v.d. Starre de boeken en bescheiden van de penn. Te hebben gecontroleerd en alles in 
orde is bevonden. De voorzitter dankt de commissie voor hun werk en verzoekt hun of zij 
voor het nieuwe boekjaar deze commissie weer willen vormen, waarop zij bevestigend 
antwoorden. Hij stelt voor de penn. Decharge te verlenen waarmede de vergadering accoord 
gaat. Hij dankt de secr. En penn. Voor al hun werk wat door hun is verricht.  
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Punt 8 der agenda luidt periodieke bestuursverkiezing, aftredend zijn de heren H. Huisman 
en H.L. Vogelzang. De secr. Deelt mede dat er geen tegencandidaten zijn aangemeld, ook 
uit de vergadering worden geen candidaten naar voren gebracht, zodat beide heren weer 
zijn herbenoemd. De voorzitter vraagt of zij hun benoeming weer aannemen, waarop zij 
bevestigend antwoorden, echter met de opmerking van de heer Vogelzang dat hij het 
jammer vindt dat geen jongere leden zich beschikbaar hebben gesteld voor de functie van 
bestuurslid. Hierna danken zij de vergadering voor het vertrouwen in hun gesteld.  
Hierna deelt de voorzitter het volgende mede. Hadden wij vorig jaar afscheid genomen van 
onze voorzitter de heer S. Dirkzwager en hem daarbij een kleine attentie aangeboden, ook 
nu hebben wij een gebeurtenis, waar ik zeker de vergadering op attent moet maken en wel 
het volgende. Onze secr. De heer Luit was 29 Sept. 1967 30 jaren secr. Der vereniging, 
redenen waarom het bestuur gemeend had dit niet ongemerkt voorbij te moeten gaan. Het 
bestuur heeft dien datum voor een bloemstuk gezorgd en ’s avonds hun felicitatie 
overgebracht. Echter meende wij hem een blijvende herinnering te moeten aanbieden en wat 
zou een secr. Beter kunnen hebben als een pen. Hij overhandigde hem dit geschenk en 
dankte hem voor het vele werk, hetgeen hij voor de vereniging heeft gedaan., waarna een 
applaus volgde. De secr. Dankt de voorzitter en het bestuur voor dit cadeau en hoopt dat het 
hem gegeven mogen zijn, nog langer voor de gemeenschap in te Terbregge te kunnen 
werken. 
Tenslotte volgt de rondvraag. Mevr. Visser bepleit nogmaals de mogelijkheid bij de 
oversteekplaats voor de openbare school voor klaarovertjes, daar aldaar het oversteken 
zonder toezicht zeer gevaarlijk is. De voorzitter ziet hier echter geen oplossing, omdat het 
hoofd der openbare school hier zijn kinderen niet aan wil wagen, alsmede de ouders der 
kinderen voelen daar eveneens niet veel voor. Ook de plaatselijke politieagent de heer 
Gelder kan daar niet altijd aanwezig zijn, daar zijn diensten zeer onregelmatig zijn. Mevr. 
Visser bepleit ook het verkeersonderwerp op de scholen, hetwelk in de 5e klas pas begint, is 
het niet mogelijk reeds eerder op de scholen daarmede te beginnen. Uit de discussie 
hierover deelt de heer v. Oosterom mede dat op de scholen een aantal uren 
verkeersvoorlichting moet worden gegeven. Het hoofd der school regelt deze lessen zodat 
dit op de scholen van klasse wel eens kan verschillen. Mevr. v. Oosterom klaagt nog over de 
slechte straatverlichting aan de Terbr.R.R.kade tot grens B.hoek. De voorzitter deelt mede 
dat de gemeente destijds op ons verzoek een betere straatverlichting zou aanbrengen, doch 
helaas door de financiele positie waar in de Gem. Rotterdam verkeerd dit nog niet ten uitvoer 
is gebracht. Hij zegde toe dit nogmaals onder de aandacht te zullen brengen. Tenslotte 
kwam nog in discussie het slechte zicht voor automobilisten als zij vanaf de B.L.Rottekade 
komen hetwelk zijn oordeel vond in de muren van de brug. De plaatselijke politie heeft 
daarop reeds meerdere malen op gewezen doch zonder resultaat. De vergadering vertrouwt 
dat het bestuur zijn aandacht zal blijven houden voor de Terbregseweg. Verschillende 
suggesties worden daaromtrent gedaan bvb een inhaalverbod, beperking van de snelheid en 
het dubbel parkeren. De voorzitter zegt toe dat het bestuur zijn best zal blijven doen om 
hierin verbetering te krijgen. Daar niemand ter vergadering meer het woord verlangd is de 
rondvraag ten einde. Hierna vertoonde de heer Oosterom de verkeersfilm getiteld “Een van 
de vijf bent u” welke met aandacht werd gevolgd. Hierna dankt de voorzitter de heer 
Oosterom voor al zijn medewerking op deze avond, hij dankt de leden voor hun opkomst en 
sluit de vergadering.  
 
Jaarvergadering gehouden Woensdag 18 Sept. 1968 ’s avonds 8 uur in de zaal van de 
Speeltuinvereniging Hillegersberg Molenhoek 10 Rotterdam. Aanwezig zijn met het bestuur 
40 leden enkele belangstellenden medegerekend. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, hij vindt het jammer dat niet meer 
belangstellenden aanwezig zijn, wellicht is hier een televisie uitzending heden avond wel de 
oorzaak van. Volgens de statuten moet de jaarvergadering in October worden gehouden. Hij 
vraagt de vergadering hare goedkeuring dat deze vergadering nu wordt gehouden, 
waarmede men instemt. Daar volgens de statuten 1/3 der leden aanwezig moet zijn om 
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besluiten te nemen en dit niet het geval is, kan deze vergadering wel doorgaan als deze één 
uur wordt geschorst. Hij verzoekt de vergadering deze niet te schorsen en deze normaal 
voort te zetten waarde men accoord gaat. Hiermede is de vergadering geopend en verzoekt 
hij de sekretaris voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secr. Leest de notulen 
welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd. 
Punt 3 der agenda, behandeling ingekomen stukken maakt geen punt van bespreking uit 
daar er geen stukken zijn binnengekomen. Hierna brengt de secr. Zijn jaarverslag uit waarin 
de belangrijkste verzonden en ingekomen stukken zijn vermeld alsmede wat het bestuur dit 
boekjaar heeft bereikt. Het ledental is dit jaar helaas iets teruggelopen, wat zijn oorzaak vond 
door verhuizen van vele leden, welke hun woningen moesten verlaten door onteigening 
wegens bouwplannen van de Gemeente Rotterdam. Daar niemand ter vergadering over dit 
jaarverslag het woord verlangt wordt dit jaarverslag goedgekeurd. Nu volgt het jaarverslag 
van de penningmeester waaruit blijkt dat het batig saldo 1.143,36 verminderd met de 
uitgaven zijnde 236,86 zodat 1 Juni 1968 906,50 groot was. De voorzitter vraagt de 
vergadering of iemand hierover het woord verlangt. Dit is echter niet het geval zodat ook dit 
jaarverslag door de vergadering wordt goedgekeurd.  
Punt 6 der agenda. Verslag kas controle commissie. De heer v.d. Bas deelt mede met de 
heer v.d. Starre de boeken en bescheiden bij de penn. Te hebben gecontroleerd en alles in 
orde hebben bevonden. De voorzitter dankt de commissie voor hun werk en stelt de 
vergadering voor de penn. Decharge te verlenen waarmede men accoord gaat. Hij dankt de 
penn. En secr. Voor al hun werk het laatste jaar verricht. In de nieuwe kas controle 
commissie worden door de vergadering benoemd Mevr. R. Vos v.d. Meer Landstraat 8, J.P. 
Dullaard Terbr.R.R.kade 179 en de heer J.H. de Haas Ommoordseweg 9. 
Punt 8 der agenda. Bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van de heren Drs. C. 
Schreuder, J. Rijsdijk en L. Janse. De secr. Deelt mede dat geen tegencandidaten zijn 
binnengekomen. De voorzitter vraagt de vergadering of deze nog candidaten naar voren 
willen brengen. Dit is echter niet het geval, zodat alle aftredende weer zijn herkozen. De 
voorzitter vraagt of de heren Rijsdijk en Janse hun benoeming weer aannemen waarop zij 
bevestigend antwoorden en de vergadering danken voor het vertrouwen in hun gesteld. De 
secr. Vraagt de voorzitter de heer Schreuder of ook hij zijn benoeming weer wil aanvaarden, 
waarna hij dankt voor het vertrouwen in hem gesteld en het voorzitterschap gaarne wil 
aanvaarden in het belang van het buurtschap Terbregge. Hierna volgt de pauze waarin de 
vergadering koffie wordt aangeboden. Vervolgens komen de mededelingen van de 
voorzitter. Hij brengt in herinnering het verzoek door de leden gedaan op de vorige 
vergadering om het 50-jarig bestaan dit jaar niet ongemerkt voorbij te moeten laten gaan. 
Het bestuur heeft zich dan ook op zijn vergaderingen hierover beraden, wat het beste zou 
zijn de leden aan te bieden. Allerlei mogelijkheden voor deze viering kwamen ter tafel waarbij 
ook het financiele gedeelte een rol speelde. Toch is het het bestuur gelukt dit rond te krijgen. 
Bestaat onze vereniging dit jaar 50 jaar er is nog één stichting welke dit jaar 60 jaar bestaat 
en wel de Cooperatieve Raiffeisenbank Terbregge welke naam nu is veranderd in 
Rotterdam-Noord. Werd dit 60-jarig bestaan van deze stichting dit jaar herdacht, toch 
meende het bestuur dezer bank ons in hoge mate een belangrijke gift te doen komen, ter 
voortzetting van onze werkzaamheden in het buurtschap Terbregge. Hij wil niet nalaten zijn 
dank over te brengen aan de directeur dezer bank de heer L. Janse voor zijn medewerking, 
welke wij ook van hem mochten ontvangen. De voorzitter deelt mede dat deze feestavond 
zal worden gehouden 22 November 1968 in de grote zaal van Lommerrijk, aanvang 8 uur. 
Een lid van onze vereniging de heer Binnendijk heeft voor ons het programma 
samengesteld, waaraan zeer bekende televisie- en radioartiesten hun medewerking zullen 
verlenen. De voorzitter leest het programma aan de vergadering voor en deelt mede dat elke 
bewoner van Terbregge dit zal ontvangen. Gezien de lage contributie van 1,- per jaar zullen 
de leden voor deze avond intreegelden moeten betalen en wel 4,50 per persoon (belasting 
inbegrepen). Hij hoopt dat vele leden deze feestavond zullen bijwonen. Met deze 
uiteenzetting kan de vergadering zich wel verenigen. 
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Tenslotte volgt de rondvraag. Mevr. Michiels verzoekt het bestuur aandacht dat de geplante 
bomen op het plantsoen aan de Terbr.R.Rottekade reeds zo hoog zijn dat het uitzicht wordt 
belemmerd en daardoor de auto’s niet kan zien aankomen. De heer Dullaard zegt dat het 
bestuur de Afd. Plantsoenen hierover moet inlichten. De heer v.d. Bas brengt onder de 
aandacht het steeds moeilijker oversteken bij de Irenebrug, het verkeer over de 
Terbregseweg wordt steeds drukker. De voorzitter deelt deze mening, het zal echter moeilijk 
zijn hier een oplossing voor te vinden, het bestuur zal echter hier aandacht aan blijven 
schenken. Mevr. Verwey en mevr. Stofberg hebben dezelfde klachten vooral voor hun 
kinderen welke de Prins Alexander School bezoeken, zij vinden het een gevaarlijke situatie. 
Een agent ter plaatse op de spitsuren vinden zij wel nodig. De voorzitter dankt deze dames 
voor hun naar voren gebrachte klachten en zal dit in het bestuur eens bespreken. Daar 
niemand meer iets heeft voor de rondvraag is dit het einde van het huishoudelijke gedeelte. 
Overgegaan wordt het vertonen van een film opgenomen in Terbregge. De voorzitter dankt 
mevr. Molenaar voorzitster van het dameskoor Excelsior dat zij deze film, welke eigendom 
van haar vereniging is, heeft willen afstaan. Ook deze vereniging bestaat nog steeds in 
Terbregge welke hij in zijn openingsrede verzuimt had mede te delen. De vergadering bekijkt 
met aandacht deze film, welke 15 jaar geleden is opgenomen. Deze film gaf ook een beeld 
van het verenigingsleven in die jaren in Terbregge. De voorzitter dankt het bestuur van het 
dameskoor nogmaals voor hun medewerking door deze film af te staan. Hij vindt het jammer 
dat vele verenigingen niet meer bestaan. De oorzaak ziet hij in de jonge generatie welke 
nergens op verenigingsgebied meer belangstelling voor hebben en ook de televisie welke 
hier een rol inspelen, daarom zal het moeilijk zijn voor het een of ander nieuw leven in te 
blazen. Mevr. v. Oosten vindt het ook erg jammer dat de Oranje Vereniging is verdwenen. 
Zou Terbregge’s Belang daar soms iets aan kunnen doen vraagt zij zich af. De voorzitter 
dankt haar voor deze suggestie, het bestuur zal tzt ook hier aandacht aan schenken. Daar er 
niemand meer het woord verlangt dankt de voorzitter allen voor hun opkomst en sluit de 
voorzitter deze vergadering. 
 
Jaarvergadering gehouden op Woensdag 19 November 1969 ’s avonds 8 uur in de zaal van 
de speeltuinvereniging Hillegersberg Molenhoek 20. Aanwezig zijn met het bestuur 25 leden. 
De voorzitter D.C. Schreuder opent de vergadering en heet allen welkom. Hij vindt het 
jammer dat niet meer leden aanwezig zijn. Wat de oorzaak daarvan is dat de belangstelling 
zo gering is is moeilijk te bepalen. Hij heet tevens welkom de pers van het Rdams 
Nieuwsblad en het weekblad Prins Alexander. Op deze vergadering moeten belangrijke 
besluiten genomen worden en hij hoopt dat de discussies een gunstig verloop zullen hebben, 
tot welzijn der vereniging. Van enkele leden waren bericht van verhindering gekomen, ook 
van onze eere voorzitter de heer Dirkzwager wegens ziekte. Hij wenste hem het allerbeste 
toe en hoop dat hij weer spoedig geheel hersteld mogen zijn. Hiermede is de vergadering 
geopend en verzoekt hij de secr. Voorlezing der notulen der vorige vergadering. De 
secretaris leest de notulen welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd.  
Punt 3 der agenda, behandeling ingekomen stukken. Dit maakt geen punt van bespreking uit 
daar er geen ingekomen stukken zijn binnengekomen. Hierna brengt de secr. Zijn 
jaarverslag uit waarin is weergegeven wat het bestuur het afgelopen boekjaar heeft bereikt. 
Vermeld werd daarin tevens de herdenking van het 50-jarig bestaan der vereniging, hetgeen 
werd besloten met een grote feestavond in Lommerrijk d.d. 22 November 1968 welke zeer 
geslaagd is. Het ledental is dit afgelopen jaar gelukkig gestegen en bedroeg aan het einde 
van het boekjaar 328 leden. Toch werd verzocht in dit jaarverslag dat leden nog meer 
nieuwe leden trachten aan te werven.  
De penningmeester brengt zijn jaarverslag uit waaruit blijkt dat aan het einde van het 
boekjaar er een batig saldo van 814,54 was. Namens de kascontrole commissie deelt de 
heer Dullaard mede dat de boeken en de daarop betrekking hebbende stukken in orde zijn 
bevonden. De voorzitter vraagt de vergadering of iemand over het jaarverslag van de secr. 
Het woord verlangt, alsmede ook over het financieel verslag van de penn. Daar niemand 
hierover het woord verlangt worden beide verslagen goedgekeurd. De voorzitter dankt de 
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secr. En penn. Voor alles wat zij het afgelopen jaar voor de vereniging hebben gedaan en 
stelt voor de penn. Decharge te verlenen, daar alles in de boekhouding accoord is bevonden. 
Hiermede gaat de vergadering accoord. Hij brengt tevens zijn dank uit aan de heer v.d. 
Starre, bode de vereniging voor alles wat hij het afgelopen jaar voor de Ver. heeft gedaan. 
Vele nieuwe leden werden door hem aangebracht. De voorzitter vraagt de commissie voor 
het nazien der boeken of zij bereid zijn volgend jaar weer deze functie op zich te nemen, 
waarop zij bevestigend antwoorden zodat de commissie weer zal bestaan uit mevr. Vos-
Vermeer, de heren Dullaard en de Haas.  
Punt 8 der agenda luidt bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van de heren F.H.C. 
Luit en Jac. v. Baarle. De voorzitter deelde mede dat geen tegencandidaten zijn aangemeld, 
hij vraagt de vergadering of zij soms candidaten naar voren willen brengen, dat is echter niet 
het geval, zodat beide aftredenden weer zijn herkozen. De voorzitter vraagt of zij hun 
benoeming weer aannemen waarop zij bevestigend antwoorden en danken de vergadering 
in het vertrouwen in hun gesteld. Hierna volgt de pauze en wordt de vergadering koffie 
aangeboden.  
Na heropening der vergadering komt punt 9 der agenda aan de orde, namelijk verhouding 
van de Ver. tot wijkraden en organen voor sociale wijkopbouw. De voorzitter geeft een 
uitvoerige uiteenzetting over de verhouding en het beleid ten aanzien van 
wijkaangelegenheden hetgeen in de toelichting reeds is vermeld. Hij is bevreesd als wij 
hieraan niet onze medewerking zouden geven er een wijkopbouworgaan in Terbregge zou 
worden samengesteld. Met handhaving van onze statuten zou onze vereniging wel zijn 
medewerking kunnen verlenen om diverse problemen op te lossen, wat hem het beste lijkt, 
wellicht zouden wij een status krijgen en erkend worden als sociaal opbouworgaan. Dit alles 
wil hij gaarne in deze vergadering ter discussie stellen. Ten eerste werd gevraagd of het juist 
is dat de wijkraad Sch.Hgb. onze Ver. heeft benaderd. De voorzitter deelt mede dat dit het 
geval is. Een vergadering heeft plaatsgehad 12 Mei 1969 in het Oude Raadhuis, waar de 
voorzitter van de wijkraad uitvoerig de bijeenkomst uiteenzette van de sectie wijkopbouw van 
de wijkraad. Het is de bedoeling daarvan het bestuur van de stad meer inhoud te geven en 
de afstand tussen overheid en burger kleiner te maken. Vervolgens gaven diverse leden hun 
mening over deze plannen, zou dit niet de begravenis worden van Terbregge’s Belang of 
zouden wij niet veel meer te zeggen krijgen. Na deze discussie deelde de voorzitter mede 
dat men zal samenwerken met het wijkopbouworgaan  en dat wellicht enige leden zitting 
zullen nemen in dit orgaan. Terbregge’s Belang zal dus als zodanig blijven voortbestaan en 
werd het voorstel als zodanig aangenomen binnen het kader van de doelstellingen der 
vereniging.  
Punt 10 der agenda luidt. Voorstel tot medewerking aan de manifestatie Communicatie 70 
alsmede tot instelling van een comité van voorbereiding en uitvoering. Hierover wordt door 
de vergadering van gedachten gewisseld met als resultaat dat de vereniging zoveel mogelijk 
zal meewerken aan Communicatie 70. Op 25 November zal er opnieuw een vergadering 
worden gehouden met een aantal afgevaardigden van diverse verenigingen, die in 
Terbregge actief zijn, onder meer de speeltuinvereniging, het dameskoor, de scholen, 
volkstuinvereniging en de watersportverenigingen. Op deze avond zal het voorbereidend 
comité definitief moeten worden samengesteld. De voorzitter deelt nog mede dat enige 
afgevaardigden van de vereniging waarschijnlijk zitting zullen nemen in het 
wijkopbouworgaan.   
Vervolgens volgt de rondvraag. Door enkele leden werd weer gewezen op het drukke 
verkeer op de Terbregseweg vooral een fietspad zou zeker dringend nodig zijn. De voorzitter 
deelt mede dat bij diverse instanties dit weer onder de aandacht is gebracht, doch helaas is 
hiervoor nog geen oplossing gevonden, dit schijnt een heel moeilijk probleem te zijn. Volgens 
één der leden werd nog opgemerkt dat ongelukken zouden kunnen worden voorkomen als er 
een fietspad en een inhaalverbod waren geweest. Daar er verder niemand meer iets heeft 
voor de rondvraag dankt de voorzitter de leden voor hun opkomst alsmede voor hun 
medewerking om deze belangrijke agenda af te werken.  
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Jaarvergadering gehouden op Dinsdag 17 November 1970 ’s avonds 7.30 uur in de zaal van 
de speeltuinvereniging Hillegersberg. Aanwezig zijn met het bestuur 32 leden. Genodigden 9 
personen.  
De voorzitter opent om 7.45 uur de vergadering en heet allen welkom, de pers van het blad 
Prins Alexander alsmede de heer L.J. v. Tol van het bureau voorlichting van de R’damse 
Politie. Zijn lezing betreft het kind in het verkeer met een verkeersregeltest. De opkomst 
gezien het aantal leden is niet zo groot. Toch hoopt hij dat deze vergadering zal mogen 
slagen. Hierna geeft hij het woord aan de heer v. Tol, welke een uitvoerige uiteenzetting 
geeft over het verkeer op de weg. Het vorig jaar kwamen door verkeersongelukken 3000 
personen om het leven, waaronder 350 kinderen en 60.000 gewonden. Vele ongelukken 
vinden plaats door gebrek aan inzicht op de weg, onbeleefdheid tegenover elkaar, alsmede 
onbehendigheid. Hij vertrouwd dat alle autoberijders zullen medewerken de ongelukken 
zoveel mogelijk te beperken, hetgeen dringend nodig is. Hij geeft nog diverse voorbeelden 
om ongelukken te voorkomen en had gemeend aan zijn lezing een verkeersregeltest te 
verbinden. Uitgedeeld worden invulformulieren voorzien van plaatjes. Hij vertoond een film 
waarop deze plaatjes betrekking hebben. Hierna volgt een pauze, waarin de vergadering 
koffie wordt aangeboden en zij in de gelegenheid is de formulieren in te vullen. De heer v. 
Tol heeft inmiddels de formulieren opgehaald en allen gecontroleerd. De voorzitter verzoekt 
hem de uitslag van deze verkeersregeltest bekend te maken. Deze uitslag is niet zo gunstig, 
namelijk 1 met 9, 2 met 8, 8 met 7, 9 met 6, 14 met 5, 12 met 4 en 3 met 3 fouten. De 
voorzitter dankt de heer v. Tol voor zijn bijdrage op deze jaarvergadering en vertrouwt dat de 
aanwezigen door deze lezing vooral hun kinderen zullen inlichten over de verkeersregels. Hij 
deelt mede dat formulieren met 3 fouten zijn ingeleverd door mevr. Kuintjes, mevr. Stofberg 
en mevr. Groeneveld. Zij zullen van de vereniging allen een prijs krijgen in de vorm van een 
boterletter met Sint Nicolaas waarna daverend applaus volgt. 
Hierna opent de voorzitter opnieuw de vergadering ter afhandeling van het huishoudelijke 
gedeelte. Hij deelt mede dat dit afgelopen boekjaar voor het bestuur zeer druk is geweest. 
Gebleken is dat de vereniging steeds meer bekendheid geniet. Dikwijls ontvingen wij 
uitnodigingen om tegenwoordig te zijn bij de opening van de tentoonstelling Rottemeren in 
de Salvatorkerk, bij de opening van de sporthal Ommoord. Ik heb aldus de voorzitter onze 
vreugde uitgesproken dat deze sporthal in Terbregge is gebouwd doch tevens onze 
bezorgdheid dat het verkeer daardoor op de Terbregseweg weer drukker zal worden. Het 
wordt zodoende een onhoudbare toestand. Hij hoopt dat de heer v. Tol indien mogelijk dit 
nogmaals onder de aandacht van de verkeerspolitie zal brengen. Over het 
wijkopbouworgaan kan de voorzitter niet veel mededelingen doen omdat door de gemeente 
meerdere richtlijnen zullen verschijnen over de wijze hoe deze zullen functioneren. Op de 
vergadering van het wijkopbouworgaan heeft men mij met algemene stemmen benoemd als 
voorzitter, en als lid onze secretaris, zodat zij hierdoor ook de belangen van het buurtschap 
Terbregge kunnen behartigen. Hiermede is de vergadering opnieuw geopend en verzoekt hij 
de secr. Voorlezing der notulen van de vorige vergadering. De secr. Leest de notulen welke 
zonder opmerkingen worden goedgekeurd. Vervolgens volgt ingekomen stukken. Een 
schrijven van mevr. C. Vos v.d. Meer dat zij verhinderd is deze vergadering bij te wonen en 
als lid van de kascontrole commissie mededeelde dat alles bij de penningmeester de heer 
Rijsdijk accoord is bevonden. Hierna brengt de secretaris zijn jaarverslag uit waarin is 
weergegeven wat het bestuur het afgelopen jaar heeft bereikt, waaruit ook blijkt dat de 
vereniging steeds meer bekendheid geniet en steeds meer met andere instanties kontakten 
onderhoud. Het ledenaantal bedroeg aan het einde van het boekjaar 321. De 
penningmeester brengt zijn jaarverslag uit waaruit blijkt dat er aan het einde van het boekjaar 
een batig saldo was van 868,87. Namens de kascontrole commissie deelde de heer Dullaard 
mede dat de boeken de daarop betrekking hebbende stukken in orde zijn bevonden. Mevr. 
C. Vos v.d. Meer had dit eveneens schriftelijk verklaard. De voorzitter vraagt of iemand over 
het jaarverslag het woord verlangt, alsmede ook over het jaarverslag van de penn. Daar 
niemand over deze jaarverslagen het woord verlangt worden beide verslagen goedgekeurd. 
De voorzitter dankt de secr. En penn. Voor alles wat zij het afgelopen jaar voor de Ver. 
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hebben gedaan en stelt voor de penn. Decharge te verlenen daar alles in de boekhouding in 
orde is bevonden, waarmede de vergadering accoord gaat. Hij dankt de heer v.d. Starre, 
bode der vereniging, voor al zijn werk het afgelopen jaar voor de vereniging gedaan. Zijn 
dank gaat eveneens uit naar de commissie voor het nazien der boeken. Hij stelt de 
vergadering voor een nieuwe commissie te benoemen. De heren J. v.d. Bas, BLR Kade 333, 
B. Kool, BLR Kade 328 en Mevr. C. van Oosten, Terbr.RR Kade 296 zijn bereid gevonden 
deze commissie te vormen. 
Punt 9 der agenda luidt bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van de heren H.L. 
Vogelzang en H. Wiersma. De voorzitter deelde mede dat geen tegencandidaten zijn 
aangemeld, hij vraagt de vergadering of zij soms candidaten naar voren willen brengen, dat 
is echter niet het geval, zodat beide aftredenden weer zijn herkozen. De voorzitter vraagt of 
zij hun benoeming weer aannemen, waarop zij bevestigend antwoorden, doch opmerken dat 
jongere krachten toch in de toekomst zeker in het bestuur moeten komen. Hierna volgt een 
pauze en wordt de vergadering koffie aangeboden.  
Tenslotte volgt de rondvraag. De voorzitter wil met enige mededelingen daarmede beginnen. 
Hij brengt in herinnering waaraan de Ver. dit jaar zijn medewerken heeft verleend en in het 
bijzonder leiding heeft mogen geven betreffende de kerkdienst d.d. 4 Mei 1970 met vooraf 
een kranslegging bij het raam der gevallenen. De verjaardag van HM de koningin d.d. 30 
April 1970 alsmede de viering van de bevrijding d.d. 5 Mei 1970. Dan de manifestatie in het 
kader van Communicatie 70 de gondelvaart d.d. 23 Mei. Hij vindt dat wij allen met genoegen 
daarop kunnen terugzien en hartelijke dank aan allen die daar aan hebben medegewerkt.  
De voorzitter brengt ter tafel de contributie welke de leden aan de vereniging betalen. Deze 
is bijna na de oprichting gesteld op 1,- per jaar. Op het oogenblik is dit niet meer voor de 
vereniging toereikend om alle kosten te kunnen opvangen. Hij stelt de vergadering voor deze 
te brengen op 2,50 per jaar. Hij vraagt de vergadering wie hierover het woord verlangt. De 
heer Dullaard is bang dat door deze contributieverhoging men leden zal verliezen. De heer 
de Bruin ziet dit echter anders, hij vindt het dringend nodig deze verhoging, immers door het 
gratis aanbieden van 2 kopjes koffie op deze jaarvergadering is dit bedrag van de vroegere 
contributie zijnde 1,- reeds opgemaakt. Daar niemand hierover het woord verlangt wordt dit 
voorstel van het bestuur, de contributie te brengen op 2,50 per jaar, met algemene stemmen 
aangenomen. De voorzitter dankt de leden voor dit genomen besluit. De heer v. Bodegraven 
brengt onder de aandacht het steeds drukker wordende verkeer op de Terbregseweg, wat 
bemoeilijkt wordt door het parkeren van auto’s aan beide zijden. Zou een parkeerverbod ter 
plaatse wellicht een verbetering brengen. Mevr. v. Oosten deelt mede dat het op de 
Terbr.RR Kade door het drukke autoverkeer steeds gevaarlijker is geworden. Voor de 16 
woningen waar ook zij woont ligt namelijk geen trottoir waardoor het zeer gevaarlijk is, als 
men zijn woning verlaat. De heer v.d. Berg vraagt of het niet mogelijk is bij de brug 
stoplichten te plaatsen daar het oversteken, vooral voor oudere mensen, zeer gevaarlijk is. 
De heer Pieterson brengt naar voren dat er in Terbregge steeds nog geen clubhuis is, 
hetgeen de werkzaamheden onder de jeugd zeer bemoeilijkt. Aan de grote sporthal aan de 
Terbregseweg hebben wij niet veel, daar deze door andere verenigingen elke dag steeds 
wordt gebruikt. Klachten komen ook uit de vergadering dat in de winter bij gladde wegen, de 
BLR Kade richting Zevenhuizen niet wordt gepekeld. De voorzitter deelt mede, gehoord 
hebbende al deze verzoeken en klachten, in een bestuursvergadering te bespreken en dan 
zal trachten wat de Ver. daar aan zou kunnen doen. Daar niemand meer het woord verlangt 
dankt hij de leden voor hun opkomst, inzonderheid de heer L.J. van Rol voor zijn 
medewerking op deze jaarvergadering en sluit de vergadering. 
 
Jaarvergadering gehouden op Dinsdag 26 October 1971 ’s avonds 7.30 uur in de zaal van 
de speeltuinvereniging Hillegersberg Molenhoek 10. Aanwezig zijn met het bestuur 55 leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Het doet hem genoegen op deze 
vergadering nieuwe gezichten te zien welke belangstelling tonen in ons werk. Ook dit 
afgelopen boekjaar was er dan ook altijd werk om te trachten voor het buurtschap Terbregge 
verbeteringen aan te brengen. Door onze verzoeken, werd het terrein naast de 
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Terbregseweg no. 6 opgehoogd hetwelk een beter aanzien heeft gekregen. Wij hebben 
inmiddels verzocht aldaar beplanting aan te brengen. Wat zeer lang onze aandacht heeft 
gehad namelijk verbetering van de Terbregseweg kan nu worden vastgesteld, dat men daar 
een begin heeft gemaakt, rijwiel- en voetpaden worden aangelegd en volgens onze 
informaties komen stoplichten op de hoek van de Terbregseweg en Ommoordseweg. Hij 
deelt mede dat d.d. 28 December 1970 onze oud-voorzitter, laatstelijk eere-voorzitter de 
heer S. Dirkzwager is overleden. Veel heeft hij in die jaren voor de vereniging gedaan, 
waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. Ik verzoek u allen op te staan en enkele minuten stilte, 
ter eere van zijn nagedachtenis. Hiermede is de vergadering geopend en verzoekt hij de 
secretaris voorlezing der notulen der vorige vergadering. De secr. Leest de notulen, welke 
zonder opmerkingen worden goedgekeurd. Daar er geen ingekomen stukken zijn maakt dit 
geen punt van bespreking uit. Hierna brengt de secr. Zijn jaarverslag uit waarin werd 
weergegeven wat het bestuur het afgelopen jaar heeft bereikt, waaruit tevens blijkt dat de 
vereniging steeds meer contacten onderhoud met diverse instanties. Het ledental bedroeg 
aan het einde van het boekjaar 318 een aanwinst van nieuwe leden is dringend nodig. De 
voorzitter deelt mede dat penningm. De heer J. Rijsdijk door ziekte verhinderd is deze 
vergadering bij te wonen. Hij verzoekt de heer v. Baarle zijn verslag te willen uitbrengen, 
waaruit blijkt dat er nog een batig saldo is van 1.413,24 aan het einde van het boekjaar. De 
voorzitter vraagt de vergadering of zij zich met het jaarverslag van de secr. Alsmede met het 
verslag van de penningmeester accoord kan verklaren en zo er nog vragen hieromtrent zijn, 
zal hij deze gaarne beantwoorden. Daar dit niet het geval is worden beide verslagen 
goedgekeurd. Hij dankt de secr. Voor al het werk het afgelopen jaar verricht en verzoekt de 
heer v. Baarle deze dank over te brengen aan de penningmeester de heer Rijsdijk. Hij dankt 
eveneens de heer v.d. Starre, bode der vereniging, voor al het werk wat hij het afgelopen 
jaar voor de vereniging heeft gedaan. Namens de kascontrole commissie deelt mevr. v. 
Oosten mede dat de boeken en de daarop betrekking hebbende stukken in orde zijn 
bevonden. De voorzitter stelt voor de penn. Decharge te verlenen daar alles in de 
boekhouding in orde is bevonden, waarmede de vergadering accoord gaat. In de nieuwe 
kascontrole commissie worden benoemd mevr. H. v. Joosten, de heer B. Kool en de heer J. 
v.d. Bas. 
Punt 8 der agenda luidt bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van de heren Drs. C. 
Schreuder, L. Janse en J. Rijsdijk. De voorzitter deelt mede dat er geen tegenkandidaten zijn 
aangemeld. Hij vraagt de vergadering of zij soms andere kandidaten naar voren willen 
brengen. Dat is echter niet het geval, zodat alle aftredenden weer zijn herkozen. De 
voorzitter vraagt de heer L. Janse of hij zijn benoeming weer aan wil nemen waarop hij 
bevestigend antwoordt en de vergadering dankt voor het vertrouwen in hem gesteld. Hij 
verzoekt de heer v. Baarle de heer J. Rijsdijk mede te delen dat hij ook weer is herkozen. De 
secr. Verzoekt de voorzitter de heer Drs. Schreuder of ook hij zijn benoeming weer wil 
aanvaarden. Dit wil hij gaarne weer doen en dankt de vergadering voor het vertrouwen in 
hem gesteld. 
Tenslotte volgt de rondvraag. Mevr. Krebs brengt onder de aandacht dat de verkeersagent 
welke in de spitsuren op de hoek Terbregseweg Ommoordseweg aanwezig is, niet op de 
oversteekplaats let op de Terbregseweg. Dit zou zeker ’s morgens nodig zijn, als daar de 
kinderen oversteken welke nar de school gaan. De vergadering kan dit wel onderschrijven 
om ongelukken te voorkomen zou dit zeer nodig zijn. De voorzitter deelt eveneens deze 
mening en zal dit onder de aandacht brengen bij de verkeerspolitie. De heer Pieterson deelt 
mede, als lid zijnde van de vrijwillige brandweer, dat de brandveiligheid in het buurtschap 
niet waterdicht is. Sinds de brandspuit einde Molenhoek, Terbr.RR Kade is weggehaald vindt 
hij de brandveiligheid niet gewaarborgd. De dicht bij zijnde brandspuiten staan nu aan de 
Grindweg en de Koperstraat (Prins Alexander Polder). Door de vergadering wordt hierover 
van gedachten gewisseld, waaruit naar voren komt, dat het bestuur verzocht wordt hier zeker 
aandacht aan te schenken. De voorzitter deelt mede dat hij op zeker korte termijn 
hieromtrent een onderhoud zal aanvragen bij de commandant van de Brandweer te 
Rotterdam. Enkele leden zouden aan de andere zijde van de brug ook wel een brievenbus 
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willen hebben, in verband met het oversteken over de drukke Terbregseweg naar de nu 
geplaatste brievenbus. De voorzitter zal ook dit onderzoeken of hiervoor een mogelijkheid is. 
Bewoner van de Terbr.RR Kade delen mede, dat het verkeer op deze weg richting B.hoek 
zeer toeneemt. Door het ontbreken van een trottoir voor de 16 huizen is het voor de 
bewoners aldaar zeer gevaarlijk. De voorzitter deelt mede dat volgens informaties de 
Gemeente Rotterdam daar binnenkort een trottoir zal aanleggen. Daar er niemand meer iets 
voor de rondvraag heeft sluit de voorzitter de vergadering van dit huishoudelijke gedeelte 
van de agenda. Er volgt een pauze waarin de vergadering koffie wordt aangeboden. 
De voorzitter opent opnieuw de vergadering. Hij deelt mede dat het bureau Kunstzaken van 
de Gemeente Rotterdam bereid is gevonden een tentoonstelling in te richten onder het motto 
Het Landschap rond de stad bedreiging en opbouw. Een van de medewerkers van genoemd 
bureau, de heer J. v.d. Lelie zal hierover een voordracht houden, daarna zal er een film 
worden vertoond als een industriele bijdrage in het kader van het Europese 
Natuurbeschermingsjaar. Dit is dan in het kort de bedoeling van deze tentoonstelling. Hij 
opent dan deze tentoonstelling en hoopt dat de aanwezigen de vitrines met voorwerpen, 
welke belangstelling hebben op het onderwerp zullen gaan bekijken. Hij heet in het bijzonder 
welkom de heer J. v.d. Lelie die deze tentoonstelling zal begeleiden en daarover zijn 
voordracht zal houden en geeft dan gaarne het woord aan de heer v.d. Lelie. De heer v.d. 
Lelie begint zijn voordracht over de sterke vervuiling de laatste jaren, waardoor wij vogels en 
dieren zullen moeten missen. Wij kunnen zonder industrie niet legen, doch deze zijn er ook 
de oorzaak van de vervuiling. Door de grote bevolkingsaanwas komt ook onze 
voedselvoorziening in gevaar. Met elkaar zijn wij bezig de natuurlijke voorraden uit te putten. 
Uitvoerig geeft hij vele voorbeelden, wat de oorzaken zijn van ons slechte leefklimaat. Hij 
hoopt dat alle instanties welke hiermede te maken hebben een oplossing zullen vinden. Hij 
doet een dringend beroep ook op de aanwezigen hieraan mede te werken, hetgeen ook van 
groot belang is. Immers gooit geen vuil op straat of in het water dan helpt u de vervuiling 
tegen te gaan. Hierna eindigt hij zijn uitvoerige voordracht en indien er omtrent deze 
voordracht nog vragen zijn, wil hij deze gaarne beantwoorden. Verschillende leden stellen 
dan ook vragen. Het bespuiten van gewassen waar vogels en dieren nadelige gevolgen van 
ondervinden. Het niet meer dragen van bontjassen, welk bont afkomstig is van jonge dieren. 
Het pekelen van straten met gladheid, waar veel zout wordt gebruikt, hetgeen doorwerkt in 
de groenversiering. De heer v.d. Lelie brengt hierover zijn mening naar voren waaruit blijkt 
dat er nog heel veel gedaan zal moeten worden, alvorens er voor onze kinderen een 
leefbaar klimaat zal komen. 
Hierna wordt de film in kleur vertoond met gesproken nederlandse tekst, als bijdrage in het 
kader van het Europese Natuurbeschermingsjaar. Dit is een mooie film, welke met aandacht 
door de aanwezigen wordt gevolgd. Dit is dan het tweede gedeelte van onze agenda van de 
jaarvergadering. De voorzitter dankt de heer v.d. Lelie voor zijn uitvoerig gehouden 
voordracht en hij vindt dat deze tentoonstelling voor onze bevolkingsgroep een succes is 
geweest. Hij verzoekt hem ook de dank over te brengen aan de wethouder de heer G. v.d. 
Vos, waaronder het Bureau Kunstzaken gesorteerd. Hij hoopt dat alle aanwezigen het 
verzoek van de heer v.d. Lelie mede te werken aan de verbetering van de milieuhygiene 
gehoor zullen geven. Hij dankt de leden voor hun opkomst en belangstelling voor deze 
jaarvergadering en sluit deze jaarvergadering. 
 
Jaarvergadering gehouden op Dinsdag 25 October 1972, ’s avonds 7.30 uur in de zaal van 
de speeltuinvereniging Hillegersberg Molenhoek 10 Rotterdam. Aanwezig zijn met het 
bestuur 40 leden. 
De voorzitter opent de vergadering en heet alleen welkom, in het bijzonder lid van de 
wijkraad de heer Vaessens, Het bestuur van de Volkstuinders Ver. Terbregge, de beide 
wijkagenten en de pers. Hij hoopt dat de samenwerking met deze agenten zo zal blijven als 
wij gewend waren met de heer v. Gelder, welke met pensioen is gegaan. Hij heet tevens 
welkom de heer v.d. Lelie van het Bureau Kunstzaken welke trots een ongelukje met zijn 
voet toch aanwezig is. Op verzoek van de pers dient hij een voorstel van orde in om punt 8 
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der agenda te verschuiven naar punt 2 waarmede de vergadering accoord gaat. Hij stelt nog 
een punt van orde voor. Volgens artikel 18 der statuten moet voor een wettige vergadering 
1/3 der leden tegenwoordig zijn, dit is niet het geval, een uur later kan de vergadering 
opnieuw worden geopend. Om echter tijd te besparen verzoekt hij de vergadering of zij 
daarmede accoord gaan, dit laatste niet toe te passen. De vergadering kan zich hiermede 
verenigen. Hiermede is de vergadering geopend en stelt hij punt 8 der agenda aan de orde 
periodieke bestuursverkiezing, aftredend zijn de heren F.H.C. Luit en Jac. v. Baarle. De 
voorzitter deelt mede dat er geen tegencandidaten zijn aangemeld, hij vraagt de vergadering 
of zij soms candidaten naar voren willen brengen. Dat is echter niet het geval zodat beide 
aftredenden weer zijn herkozen. Op de vraag van de voorzitter of zij beiden hun benoeming 
weer willen aannemen, antwoorden zij bevestigend en danken de vergadering voor het 
vertrouwen in hun gesteld. Nu onze secretaris weer is herkozen, wil ik even het volgende 
mededelen. Hij is 35 jaar bestuurslid van onze vereniging, namelijk vanaf 1937, een jaar later 
werd hij secretaris, redenen waarom ik hem toch even in het zonnetje wil zetten. Vervolgens 
heeft hij daarnaast nog vele andere functies vervuld. Vanaf 1935 tot 1960 secr.penningm. 
van de Bouwv. Algemeen Belang. Nadat deze bouwver. Werd ontbonden en overgenomen 
werd door de Bouwv. De Goede Woning werd hij daar commissaris. In de tijd van C70 was 
hij actief in tal van commissies, voor de wijk Hillegersberg en omgeving secr. 
Penningmeester. Hij is ook lied van de sectie wijkopbouw van de wijkraad Hillegersberg-
Schiebroek, alsmede lid van de commissie ontspanningsactiviteiten voor Hillegersberg. Ook 
is hij jarenlang voorzitter en secretaris van de Terbregse Oranje Vereniging geweest. Voor 
het vele werk wat hij voor de Ver. Terbregge’s Belang heeft gedaan en als blijk van 
waardering bood de voorzitter der vereniging Drs. Chr. Schreuder hem een diplomatentas 
aan en hoopte dat hij deze tas nog lange tijd zal mogen gebruiken. Aan mevrouw Luit bood 
het verenigingsbestuur een doos bonbons aan. De secretaris dankt de voorzitter voor zijn 
waarderende woorden en voor het cadeau, dit alles heeft het hem zeer verrast, waarna een 
applaus volgde. De voorzitter stelt voor nu de agenda verder af te werken. 
Punt 3 behandeling ingekomen stukken. Daar er geen ingekomen stukken zijn maakt dit 
geen punt van bespreking uit.  
Punt 4 de secr. Brengt zijn jaarverslag uit. 
Punt 5 financieel verslag van de penningmeester, waaruit blijkt dat er nog een batig saldo is 
van 1.762,64. De voorzitter deelt mede dat dit zo gunstig is beinvloed doordat de contributie 
werd gesteld op 2,50 per jaar. Was het bestuur bevreesd dat de contributieverhoging 
ledenverlies zou betekenen, blijkt nu dat dit niet het geval is, slechts 3 leden bedankten. Hij 
dankt de aanwezige leden voor deze medewerking. 
Punt 6 verslag van de kascontrole commissie. De heer B. Kool deelt mede namens mevr. v. 
Oosten dat de boeken en de daarop betrekking hebbende stukken in orde zijn bevonden. De 
voorzitter dankt de commissie en stelt voor de penn. Decharge te verlenen, daar alles in orde 
werd bevonden, waarmede de vergadering accoord gaat. Hij vraagt de vergadering of 
iemand nog het woord verlangt over het jaarverslag van de secretaris en het financieel 
verslag van de penningmeester. Daar dit niet het geval is dankt hij hun beiden voor al het 
werk het afgelopen jaar verricht. In de nieuwe kascommissie worden benoemd mevr. Vos, de 
heer Weltevreden en de heer J. v.d. Bas. 
Tenslotte volgt de rondvraag. Mevr. Michiels vraagt of al bekend is wanneer het trottoir aan 
de Terbr.R.R. Kade langs de 16 huizen zal komen. De voorzitter deelt mede dat daar aan 
gewerkt wordt er moeten echter diverse leidingen worden verlegd, hetgeen nog wel enige tijd 
zal vergen. De heer Bos verzoekt het bestuur aandacht voor de bestrating van de 
Terbregseweg, welke weer erg verzakt. De voorzitter deelt mede dat daarover al meerdere 
klachten bij het bestuur zijn binnengekomen. Hij zal op korte termijn een onderhoud daarover 
hebben. De heer v.d. Bas deelt mede dat vele autowrakken aan de Terbr.RR Kade zijn 
verdwenen doch er staan er nog een paar, is daar niets aan te doen. Hij geeft een paar 
voorbeelden wat wellicht mogelijk is. De voorzitter verzoekt de aanwezige politie naar hun 
mening. Deze deelde mede wat wel en niet mogelijk is, het is een moeilijk probleem om tot 
resultaten te komen. De voorzitter dankt de politie voor deze toelichting en deelt mede dat 
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het bestuur hier aandacht aan zal blijven schenken. Daar er niemand meer iets voor de 
rondvraag heeft sluit de voorzitter dit eerste gedeelte van de vergadering en volgt een pauze 
waarin de vergadering koffie wordt aangeboden.  
Hierna heropent de voorzitter opnieuw de vergadering en geeft hij het woord aan de heer 
v.d. Lely welke een uiteenzetting zal geven over deze tentoonstelling, het pottenbakken en 
de keramiek. Het pottenbakken is zoo oud als de mensheid zelf. Vroeger geschiedde het 
drogen door de zon en het stoken van een vuur. In de loop der jaren is daar een gehele 
verandering in gekomen en worden daarvoor ovens gebruikt die op andere wijze worden 
verwarmd. De benodigde kleisoorten komen nu uit allerlei landen, omdat dit nodig is om 
allerlei potten te kunnen maken. De vorm van de te maken potten geschied met de hand, om 
daarna met allerlei technische middelen afgewerkt kunnen worden. De laatste jaren komt het 
pottenbakken meer in de belangstelling, op diverse scholen heeft dit de aandacht. Verder 
geeft de heer v.d. Lely een uitvoerig overzicht van het pottenbakken van vroeger en de 
ontwikkeling der laatste jaren waardoor de vergadering hiervan een indruk krijgt. De 
voorzitter dankt de heer v.d. Lely voor zijn uitvoerige uiteenzetting over het pottenbakken. Hij 
vraagt de vergadering of iemand hierover het woord verlangt. De heer Vaessens vindt dat 
alles wat tentoongesteld is naar zijn mening niet zo past om geplaatst te worden in de 
woningen. De heer v.d. Lely meent dat dit wel mogelijk is men moet deze voorwerpen steeds 
ter hand nemen en bekijken, hoe meer men dit doet, zal men toch wel overgaan ze een 
plaats in de woning te geven. Daar niemand hieromtrent vragen stelt dankt de voorzitter de 
heer v.d. Lely voor de goede wijze waarmede hij deze tentoonstelling heeft begeleid. Hij wil 
niet nalaten de heer G.Z. de Vos wethouder van sociale zaken en volksgezondheid zijn dank 
uit te brengen voor zijn medewerking deze tentoonstelling te hebben kunnen houden. Hij 
meent dat als aanvulling op onze jaarvergadering deze tentoonstelling wel geslaagd 
genoemd mag worden. Vele scholen hebben onze uitnodiging aanvaard, om met de 
kinderen deze tentoonstelling te komen bezoeken. Hij dankt allen voor hun opkomst op deze 
vergadering, de speeltuin Hgb voor het beschikbaar stellen van hun clubhuis en sluit de 
vergadering. 
 
Jaarvergadering gehouden op Dinsdag 20 November 1973 ’s avonds 7.30 uur in de zaal van 
de speeltuin Hillegersberg Molenhoek 10 Rotterdam. Aanwezig zijn met het bestuur 34 
leden, 9 genodigden en 10 dames, totaal 53. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom zijnde de besturen van de 
speeltuinver. Terbregge, Speeltuinver. Hillegersberg, Volkstuinver. Terbregge en beide 
wijkagenten. Helaas kan ons bestuurslid de heer Vogelzang wegens ziekte niet aanwezig 
zijn. Hij heeft dan ook wegens zijn gezondheid bedankt als bestuurslid. Vanaf 1943 dus 30 
jaren heeft hij deze functie vervuld, wij zullen hem zeker missen omdat hij op onze 
bestuursvergadering altijd zakelijk de problemen welke zich in Terbregge voordeden bekeek 
er werd gaarne naar hem geluisterd. Wij wensen hem het allerbeste toe en hopen dat hij 
spoedig weer geheel hersteld mogen zijn. Volgens art. 18 der statuten moet voor een wettige 
vergadering 1/3 der leden aanwezig zijn. Dit is niet het geval, een uur later kan de 
vergadering opnieuw worden geopend. Om echter tijd te besparen verzoekt hij de 
vergadering of zij daarmede accoord gaan, dit laatste niet toe te passen. De vergadering kan 
zich hiermede verenigen en is de vergadering geopend. De voorzitter verzoekt de secr. 
Voorlezing van de notulen van de jaarvergadering d.d. 24 Oct. 1972. De secr. Leest de 
notulen welke zonder opmerkingen door de vergadering worden goedgekeurd. Er zijn geen 
ingekomen stukken, zodat dit geen punt van bespreking uitmaakt. De secr. Brengt zijn 
jaarverslag uit, waarin de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar zijn vermeld. In 
verband de penn. De heer Rijsdijk wegens ziekte afwezig is brengt de heer v. Baarle dit 
financieel verslag uit. De leden van de kascontrole commissie delen mede dat alle 
bescheiden van de penn. In orde zijn bevonden. De voorzitter dankt de commissie en stelt 
voor de penn. Decharge te verlenen waarmede de vergadering accoord gaat. De voorzitter 
vraagt de vergadering of iemand nog het woord verlangt over het jaarverslag van de secr. En 
het financieel verslag van de penn. Daar dit niet het geval is dankt hij hun beiden voor al het 
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werk het afgelopen jaar verricht. In de nieuwe kascontrole commissie worden benoemd 
mevr. Vos, de heren J. v.d. Bas en H. Versluis. 
Punt 8 der agenda luidt bestuursverkiezing. Het bestuur heeft de heer Huisman kandidaat 
gesteld alsmede de heer C. Weltevreden/vacature Vogelzang. Er zijn geen tegenkandidaten 
aangemeld zodat beiden zijn gekozen. De voorzitter vraagt de heer Huisman of hij zijn 
benoeming aanneemt. Deze antwoord bevestigend en dankt de vergadering voor het in hem 
gestelde vertrouwen. De heer Weltevreden zal mededeling worden gedaan. 
Nu volgt de rondvraag. De voorzitter begint hiermede. Wij hebben al 3 jaren een gondelvaart 
gehouden waaraan de plaatselijke vereniging hun medewerking hebben verleend, wat is het 
oordeel van de vergadering hierover. Het bureau Kunstzaken is voornemens in 1974 een 
wijktentoonstelling te houden als onderwerp muziek, muziekinstrument in samenwerking met 
de stichting Rotterdamse Muziekschool. Verder zal getracht worden in Terbregge door de 
gemeente een kerstboom te laten plaatsen. Door de oliecrisis zal de gemeente daardoor wat 
de subsidie betreft op losse schroeven komen te staan en wellicht een pasje teruggaan. De 
voorzitter vraagt de vergadering wie hierover het woord verlangd. De heer Dullaard vindt de 
gondelvaarten moeten doorgaan omdat de watersport voor de verlichting van hun boden 
nogal kosten hebben, en deze menen van niet, omdat de belangstelling niet zo gunstig is 
geweest de laatste keer. Besloten wordt dat het bestuur hierover nader zal beraden. De 
andere genoemde punten door de voorzitter naar voren gebracht kan men zich wel 
verenigen. De heren Pieterson en Sonneveld vinden het uitzicht op verschillende plaatsen 
aan de L.Rottekade voor autobezitters zeer slecht. Kan daar wellicht iets aan worden 
gedaan. De voorzitter ziet direct daar geen oplossing voor, doch zal zich zelf eens op de 
hoogte gaan stellen. De heer Gerdes heeft een afschrift gestuurd aan het bestuur van een 
brief verzonden aan het college van B en W te Rotterdam, als onderwerp boerderij aan de 
Terbr.R.Rottekade 240, deze kwam niet voor bij de ingekomen stukken. De voorzitter meent 
dit stuk niet op deze vergadering te bespreken, bekend is nu geworden dat de gemeente 
deze boerderij te koop heeft aangeboden. Hij stelt voor met de heer Gerdes nader deze zaak 
te bespreken, waarmede hij accoord gaat. De heer Hengeveld informeert of het bestuur al 
aandacht heeft geschonken aan het verzoek van Gemeentewerken afd. Plantsoenen tot het 
plaatsen van bomen. Hij is met enige bewoners daar reeds mee begonnen. De voorzitter 
deelt mede dat het bestuur van de Afd. Plantsoenen daarover geen mededelingen heeft 
ontvangen. Hij wil gaarne daar zijn medewerking wel aan geven en stelt voor als de heer 
Hengeveld meerdere gegevens voor zijn actie heeft ontvangen, met hem een gesprek te 
hebben waarmede hij accoord gaat. Mevr. Vos deelt mede dat op de wegwijzer van de 
ANWB van de straten het woord Terbregge ontbreekt. Zij vind dit wel nodig, vooral voor het 
publiek welke Terbregge wil bezoeken. De voorzitter dankt mevr. Vos voor deze mededeling, 
hij zal dit eens onderzoeken. De voorzitter deelt mede dat onze vereniging bij alle afdelingen 
der Gem. Rotterdam steeds meer bekendheid heeft gekregen. Voor alles wat zij tot dusver 
heeft gedaan voor het Buurtschap Terbregge mogen blijken uit de waardering en erkenning 
dat de Burgemeester gemeend heeft, aan HM de Koningin te verzoeken onze secretaris, 
hem de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver te verlenen, 
hetgeen dan ook heeft plaats gehad. Daar niemand meer iets voor de rondvraag heeft dankt 
de voorzitter de vergadering voor hun opkomst en belangstelling. Nu volgt de pauze en sluit 
de vergadering. 
Na heropening heet hij de heer en mevr. van Vlissingen welkom welke bereid zijn gevonden 
deze avond dia’s te vertonen over oud Hgb. Terbregge en Australie. Deze vertoning was 
zeer prachtig en het gesproken woord en de aanduiding van de verschillende punten werd 
door de heer v. Vlissingen buitengewoon gedaan. De vergadering had dan ook bijzondere 
aandacht, hetgeen hij met zijn dia’s heeft laten zien. Na afloop brengt de voorzitter 
bijzondere dank aan de heer en mevr. van Vlissingen, dat zij deze avond met hun dia’s ons 
zoveel hebben laten zien. Nogmaals dank aan alle aanwezigen, men mag wel konstateren 
dat deze vergadering goed geslaagd genoemd mag worden en sluit om 11.00 uur deze 
vergadering.  
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Jaarvergadering gehouden Woensdag 20 November 1974 ’s avonds 8 uur in de zaal van de 
speeltuinvereniging Hillegersberg Molenhoek 10. Aanwezig zijn 30 leden.  
De voorzitter Drs. Chr. Schreuder opent de vergadering en heet allen welkom, inzonderheid 
het bestuur speeltuin Terbregge en de bouwvereniging de Goede Woning. De voorzitter 
heeft er behoefte aan de heer H.L. Vogelzang op deze vergadering te herdenken welke 
sinds 1943 bestuurslid is geweest. Hij verzoekt hierom een oogenblik stilte. Het bestuur heeft 
de familie in een schrijven alle sterkte toegewenst. In het afgelopen jaar heeft het bestuur 
veel aandacht geschonken aan de verkeersdrukte en de onveiligheid op de Terbregseweg. 
De wijkraad Schiebroek Hillegersberg is dit onder de aandacht gebracht. De mogelijkheid 
wordt onderzocht het zware verkeer daar niet meer toe te laten. Bij een telling van de 
verkeersdrukte over de Terbregseweg zijnde 26.000 wagens is dit wel met 25 % 
teruggelopen en bedraagt dit nog zo’n 20.000 wagens welke vanzelf ook over de Irenebrug 
moeten. Wat het oude veilingterrein betreft hoopt de voorzitter dat de plannen om daar een 
vuilverbranding zal komen niet zullen doorgaan, zodat van de zwavel uitstorting welke 
daarmede gepaard gaan wij geen last hebben. De gasvoorziening aan de B.L.Rottekade en 
het Boterdorpse Verlaat heeft de aandacht van het bestuur. Zo de gemeente mededeelde 
zijn dit onrendabele gebieden waar de bewoners aldaar nu de dupe van zijn geworden. 
Hiermede is de vergadering geopend en verzoekt hij de secretaris voorlezing van de notulen 
van de jaarvergadering d.d. 20 Nov. 73. De secr. Leest de notulen welke zonder 
opmerkingen door de vergadering worden goedgekeurd. Bericht van verhindering voor deze 
vergadering is gekomen van de heer L. Janse en H. Huisman. Een ingekomen schrijven van 
de heer A. Lengkeek Boterdorps Verlaat betreffende het fietspad af te sluiten voor 
bromfietsers aan het einde van de Strekkade bij het Prinsenmolenpad, welk besluit het 
gemeentebestuur in Juli heeft genomen. Opgemerkt wordt dat dit voor de bewoners van 
Terbregge een hele omweg zal gaan betekenen. De gasaansluiting van het Boterdorpse 
Verlaat wordt in dit schrijven naar voren gebracht. In dit schrijven werd verzocht de 
medewerking van het bestuur voor dit verzoek. Wat het fietspad betreft aldus de voorzitter is 
dit een besluit van de wijkraad Hillegersberg Schiebroek en de gasvoorziening is bij de 
opening reeds toegelicht. De secretaris brengt zijn jaarverslag uit waarin de belangrijkste 
activiteiten van het afgelopen jaar zijn vermeld. De penningmeester brengt zijn financieel 
jaarverslag uit waaruit blijkt dat aan het einde van het boekjaar een batig saldo van 1.825,28. 
De voorzitter vraagt de vergadering of iemand over het jaarverslag van de secr. En het 
financieel verslag van de penningmeester het woord verlangt. Daar dit niet het geval is dankt 
hij hun beiden voor al het werk het afgelopen jaar verricht. Namens de leden van de 
kascommissie deelt de heer J. v.d. Bas mede dat alle bescheiden van de penningmeester in 
orde zijn bevonden. De voorzitter dankt de commissie en stelt voor de penningmeester 
decharge te verlenen waarmede de vergadering accoord gaat. In de nieuwe kascontrole 
commissie worden benoemd de heren J. v.d. Bas, H. Versluis en H.A.M. Gerdes. 
Punt 8 bestuursverkiezing aftredend zijn L. Janse en J. Rijsdijk. Er zijn geen 
tegencandidaten aangemeld, zodat beide heren zijn herkozen. De voorzitter vraagt of de 
heer Rijsdijk zijn benoeming aanneemt. Deze antwoordt bevestigend en dankt de 
vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. De heer Janse welke afwezig is zal 
hiervan mededeling worden gedaan. Daar de voorzitter Drs. Chr. Schreuder ook aftredend is 
en volgens art. 14 der statuten door de ledenvergadering gekozen moet worden, wordt hij 
met algemene stemmen weer herkozen. De secr. Vraagt hem of hij deze benoeming weer 
wil aanvaarden. Hij wil dit gaarne doen en dankt de vergadering voor het vertrouwen in hem 
gesteld, waarna een applaus volgt. 
De heer Pieterson brengt onder de aandacht het parkeren van auto’s in het Kromme Hang, 
hij meent dat een parkeerverbod wellicht dit zou kunnen opheffen. De voorzitter vind het 
jammer dat de 2 wijkagenten op onze uitnodiging niet aanwezig zijn. Deze zouden misschien 
hier op kunnen antwoorden. Het bestuur zal hierover informeren. De heer Hordijk deelt mede 
dat er een parkeerterrein wordt aangelegd tussen de volkstuinen en garage Hordijk. De 
voorzitter dankt de heer Hordijk voor deze mededeling en ziet hierin toch een oplossing voor 
de auto’s. Mevr. Vos vraagt over het uitzicht van de bewoners aan de Warmoezierstraat, 
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hierover wordt ook door andere leden van gedachten gewisseld. Er is aan de heer de Bruin 
door de gemeente een vergunning verleend daar een warenhuis te mogen bouwen, tot op 
heden is daar niets van gekomen, en zal dat waarschijnlijk niet doorgaan, omdat de heer de 
Bruin deze grond weer wil verkopen. De voorzitter dankt de leden voor deze toelichting, men 
zal voorlopig maar afwachten hoe deze zaken zich ontwikkelen. Mevr. v.d. Marel deelt mede 
dat er vanaf de B.L.R.Kade een gasvoorziening wordt aangelegd naar de tuinders zodat de 
warenhuizen kunnen worden aangesloten. De heer Dullaard klaagt dat hij veel last 
ondervindt van de zware auto’s welke over de Terbr.R.Rottekade naar het bedrijf van van de 
firma Luyt. Er wordt ontzettend hard gereden. Hij heeft dit reeds met de heer Luyt besproken, 
doch zonder resultaat. De voorzitter deelt mede dat het bestuur daar weinig aan kan doen. 
De heer Pieterson gesteund door de heer Gertjes brengen naar voren het afsluiten van het 
Prinsenmolenpad voor bromfietsen. Indien dit zou geschieden zouden de bewoners van 
Terbregge een hele omweg moeten maken om in Rotterdam te komen. De heer Pieterson 
zegt er is daar toch ook een wandelpad zodat de wandelaars toch geen last hebben van de 
bromfietsers. De voorzitter dankt de heren voor deze opmerking, misschien komt er een 
oplossing van het probleem omdat ter plaatse nog geen borden staan. De heer v.d. Bas 
brengt naar voren de autowrakken van de firma v. Helden aan de R.R.kade en verzoekt dit 
nogmaals onder te aandacht te brengen, dat deze verwijderd worden waarna de heer Hordijk 
opmerkt dat de gemeente Bergschenhoek wel deze wrakken aan de R.Kade heeft laten 
verwijderen. De voorzitter deelt mede dat het bestuur daar nogmaals aandacht aan zal 
blijven schenken. De heer Monster brengt onder de aandacht de slechte beveiliging van het 
postkantoor Terbregge, een overval zal daar gemakkelijk kunnen plaats hebben. Zou het 
bestuur de directeur van het Postdistrict Rotterdam daar niet op kunnen wijzen. De voorzitter 
deelt mede dat het bestuur hier aandacht aan zal schenken. Ook de zone indeling van de 
RET komt ter sprake, moet men naar Ommoord moet men een 2 zonekaart gebruiken. Aan 
de Ommoordseweg eindigt zone 2 en begint zone 2 en komt men daarna in zone 5. Enkele 
bewoners hebben deze bezwaren reeds bij de RET kenbaar gemaakt. De voorzitter begrijpt 
deze bezwaren en wil dit wel ondersteunen. Hij zal dit probleem in het bestuur bespreken. 
Daar niemand meer iets voor de rondvraag heeft sluit de voorzitter de vergadering en volgt 
een pauze. 
Na beeindiging van de pauze heet de voorzitter de heer H. Romein welkom, welke bereid is 
gevonden dia’s te vertonen betreffende het jeugdwerk in Terbregge. Deze vertoning was 
zeer goed en de heer Romein verzorgde het gesproken woord en de aanduiding van de 
dia’s. De vergadering had bijzonder aandacht daarvoor. Na afloop dankt de voorzitter de 
heer Romein voor alles wat hij ons heeft laten zien. Hij dankt alle aanwezigen voor hun 
opkomst en constateerd dat deze vergadering goed geslaagd genoemd mag worden en sluit 
de vergadering.  
 
Jaarvergadering gehouden Maandag 24 November 1975 ’s avonds 8 uur in de zaal van de 
speeltuinvereniging Hillegersberg Molenhoek 10. Aanwezig zijn 46 leden. 
De voorzitter Drs. Chr. Schreuder opent de vergadering en heet allen welkom. Hij verheugd 
zich dat vele leden op deze jaarvergadering aanwezig zijn. Hij doet enkele mededelingen 
volgens de statuten moeten 1/3 der leden aanwezig zijn om besluiten te noemen. Dit is niet 
het geval, nar een uur later kan de vergadering opnieuw worden geopend. Hij verzoekt de 
vergadering dit artikel 18 niet toe te passen waarmede de vergadering accoord gaat. Wat 
betreft de gemeentelijke schoolgebouwen aan de Ommoordseweg I deelt hij mede dat 
daarover bij de vaststelling der agenda te laat van de gemeente een antwoord was 
ontvangen. Hij verzoekt dit punt aan de agenda toe te voegen, waarmede de vergadering 
accoord gaat, hij zal later daarop terugkomen. Helaas moet ik u mededelen dat d.d. 28 Jan. 
75 de heer H.J. v.d. Starre, bode van onze vereniging, is overleden. Vele jaren heeft hij 
nauwgezet deze functie vervuld. Wij zijn hem daar dankbaar voor. Ter nagedachtenis 
verzoek ik de vergadering een oogenblik stilte. Hiermede is de vergadering geopend en 
verzoekt hij de secretaris voorlezing der notulen van de jaarvergadering d.d. 20 November 
1974. De secretaris leest de notulen welke zonder opmerkingen worden goedgekeurd. 
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Bericht van verhindering is gekomen van de heer J. Rijsdijk en J. v.d. Bas. Door de leden is 
een tegencandidaat naar voren gebracht in de vacaturen H. Huisman, zijnde mevr. Vos v.d. 
Meer. De voorzitter deelt mede bij de bestuursverkiezing daar nader op terug te zullen 
komen. De secretaris brengt zijn jaarverslag uit, waarin de belangrijkste activiteiten van het 
afgelopen jaar zijn vermeld. De penningmeester brengt zijn financieel jaarverslag uit, waaruit 
blijkt dat aan het einde van het boekjaar een batig saldo was van 2.302,23. De voorzitter 
vraagt de vergadering of iemand over de jaarverslagen het woord verlangt, dit is niet het 
geval zodat beide verslagen worden goedgekeurd. De voorzitter dankt beiden voor al het 
werk in het afgelopen jaar verricht. Er is een schriftelijke verklaring binnengekomen waarin 
de commissie mededeelde dat over het tijdvak 1 Juni 1974 – 31 Mei 1975 de boeken en de 
daarop betrekking hebbende stukken in orde hebben bevonden. De voorzitter dankt de 
commissie voor hun werk en stelt voor in de nieuwe kascontrole commissie te benoemen de 
heren H. v.d. Sluis, J. v.d. Bas en G. Pieterson waarmede de vergadering accoord gaat. Nu 
volgt de bestuursverkiezing aftredend zijn de heren P.H.C. Luit en Jac. van Baarle beiden 
herkiesbaar. Daar er geen tegencandidaten zijn aangemeld zijn zij weer herkozen en nemen 
de benoeming aan met dank voor het vertrouwen in hun gesteld. Verkiezing van een 
bestuurslid wegens bedanken van de heer H. Huisman. De voorzitter deelt mede dat het 
bestuurt de heer A. v.d. Marel candidaat heeft gesteld, echter is door de leden een 
tegencandidaat naar voren gekomen zijnde mevr. Vos v.d. Meer. De voorzitter deelt mede 
dat deze leden graag in het bestuur een vrouw willen hebben aldus deze toelichting. Er zal 
nu een stemming moeten worden gehouden tussen de heer v.d. Maren en mevr. Vos v.d. 
Meer. Er wordt een stembureau gevormd onder leiding van de heer ten Klooster. Na deze 
stemming behaalde de heer v.d. Marel 15 stemmen, mevr. Vos 30 stemmen, één blanco 
zodat mevr. Vos is gekozen als bestuurslid. De voorzitter vraagt of mevr. Vos haar 
benoeming aanneemt, waarop zij bevestigend antwoord, hij dankt de heer v.d. Marel dat hij 
zich candidaat heeft willen stellen. De voorzitter deelt mede dat het bestuur heeft besloten 
het bestuur uit te breiden met 2 leden, dit in verband enkele bestuursleden een hoge leeftijd 
hebben bereikt. In geval door omstandigheden zij hun functie niet meer kunnen uitvoeren 
weer andere beschikbaar zijn. Voor de uitbreiding zijn 2 candidaten gesteld, zijnde de heren 
M. v. Dijk en H.A. de Gerdes. De secretaris deelt mede dat er geen tegencandidaten zijn 
aangemeld. De voorzitter deelt mede dat daardoor beide heren zijn gekozen en hun 
benoeming aannemen. 
Nu volgt het afscheid van de heer H. Huisman. De voorzitter deelt mede dat de heer 
Huisman 18 October 1950 is benoemd als bestuurslid. In deze 25 jaar hebben wij hem van 
alle kanten leren kennen als een willige figuur, op de bestuursvergaderingen luisterden wij 
graag naar zijn mening omtrent allerlei beslissingen, welke genomen moesten worden. In 
verband zijn leeftijd is nu de tijd gekomen om te gaan hetgeen wij kunnen begrijpen. Maar wij 
laten u niet zo maar gaan als blijk van onze waardering voor alles wat u voor onze vereniging 
heeft gedaan, bieden wij u een mooi boek aan over Nederland, vertrouwende u daar veel in 
zal leren. Nogmaals onze dank bij dit afscheid waarna een daverend applaus volgde door de 
vergadering.  
Toegevoegd punt der agenda zijnde schoolgebouwen aan de Ommoordseweg I. De 
voorzitter deelt mede dat al vele jaren in Terbregge is gewezen over het ontbreken van een 
gebouw waar de bevolking gebruik van zou kunnen maken. Nu waarschijnlijk deze scholen 
per 1 Januari 1976 leeg komen te staan, moeten wij trachten of wij daar de beschikking over 
kunnen krijgen. Afdeling Onderwijs van de Gemeente is in principe wel bereid met ons 
daarover te komen praten, wij zijn de eerste gegadigde, er ligt voor ons een kans, maar is dit 
in de praktijk te verwezenlijken. Er zijn zes lokalen welke aan huur per lokaal 450 zal moeten 
bedragen met verwarming en verlichting totaal 2.700. Daar komen vanzelf nog meerdere 
kosten bij voor inrichting, tafels, stoelen enz. Daar er in Terbregge helaas maar weinige 
verenigingen bestaan, kunnen wij dit financieel wel rond krijgen. Hij vraagt de vergadering 
hoe men over deze plannen denkt. Er ontstond een levendige discussie waar velen aan 
deelnamen, algemeen was men bevreesd dat de exploitatie moeilijk rond te krijgen zal zijn. 
De bestaande verenigingen zijnde de speeltuin Terbregge, Volkstuin Terbregge, 
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Jeugdverband en Zondagschool zullen deze huur gezamenlijk niet kunnen opbrengen. 
Contributieverhoging hetwelk werd voorgesteld vond het bestuur niet juist, meerdere leden 
zien te krijgen zou een bijdrage kunnen zijn. De heer v.d. Sluis doet een voorstel een 
commissie van onderzoek samen te stellen, om te zien welke mogelijkheden er zijn en op 
welke wijze alles te verwezenlijken is. Het bestuur kan met dit voorstel wel accoord gaan 
waarna een commissie wordt samengesteld bestaande uit de heren v.d. Sluis, Dullaard, 
Maltha, Punselie en de heer Veer? De voorzitter verzoekt deze commissie 16 Jan. 76 
daarover rapport uit te brengen. Mevr. Punselie en mevr. Pieterson vragen of de 
kleuterschool niet te krijgen zou zijn. Zij vinden deze heel geschikt omdat er ook een keuken 
aanwezig is, wat niet het geval in de grote school is. De voorzitter meent dat de commissie 
dit maar moet bekijken. Opgemerkt wordt door de vergadering dat in die scholen geen 
stoelen, tafels of andere meubilering aanwezig is. De voorzitter deelt mede dat wanneer een 
vereniging een lokaal huurd, zij dan zelf daar voor moeten zorgen wat de inrichting betreft 
het is niet mogelijk dat onze vereniging dat allemaal voor haar rekening kan nemen, dat is 
financieel niet haalbaar. Hij deelt mede dat wij moeten afwachten welke voorwaarde de 
gemeente zal stellen, zodat over alles wij nu geen besluiten kunnen nemen. Hij hoopt dat de 
commissie tzt over de scholen ons zal informeren.  
Nu volgt de rondvraag. De heer v.d. Valk brengt onder de aandacht het tunneltje aan de 
Terbregseweg een verlichting zou daar zeker nodig zijn. De heer Dullaard heeft aan de 
Terbr.R.R.Kade veel ongerief dat zware vrachtwagens van de firma Luyt buitengewoon hard 
rijden, de woningen ter plaatse schudden op hun vondering. Hij heeft met de heer Luyt 
daarover een gesprek gehad, doch zonder resultaat. Hij verzoekt het bestuur of die niet wil 
trachten een oplossing te vinden. De heer J. v.d. Meer brengt onder de aandacht het verkeer 
bij de Prinses Irenebrug en de B.L.Rottekade. De vergadering meent dat het aanbrengen 
van een spiegel ter plaatse wel een verbetering zou kunnen zijn. De bewoners aan de 
Terbr.R.Rottekade brengen naar voren dat auto’s daar veel te hard rijden als zij naar het 
Boterdorpse Verlaat gaan. Er is daar een groot parkeerterrein wat zij niet gebruiken en hun 
auto’s vlakbij de brug zetten, zouden verkeersrempels wellicht een oplossing zijn. De heer 
Gerdes vraagt of er al iets bekend is over de bestrating van de Terbr.R.Rottekade. Het 
bestuur is daar niets van bekend. De heer Botschuyer wilde het dorp wat aantrekkelijker 
zien, zou dat transportbedrijf Luyt daar verdwijnen zou de grote rommel verdwijnen, het 
plaatsen van bloembakken door de gemeente zou het geheel aldaar verfraaien. Opgemerkt 
wordt naast de Prinses Irenebrug te trachten iets aan te brengen voor voetgangers. De 
voorzitter dankt allen die van de rondvraag gebruik hebben gemaakt. Het bestuur zal alle 
verzoeken en suggesties naar voren gebracht bespreken en zoeken of een oplossing 
daarvoor is te vinden. De voorzitter sluit hiermede het huishoudelijke gedeelte waarna een 
pauze volgt.  
Daarna geeft hij de heer en mevr. v. Vlissingen de gelegenheid dia’s betreffende mooi 
Nederland te vertonen. Vol aandacht worden door de vergadering deze dia’s bekeken en het 
daarbij gesproken toelichting was uitstekend door de heer v. Vlissingen verzorgd. Hierna sluit 
de voorzitter deze vergadering met dank aan de leden voor hun opkomst alsmede de heer 
en mevr. v. Vlissingen voor hun bijdrage, met dit alles mag deze vergadering zeker geslaagd 
genoemd worden. 
 
Jaarvergadering gehouden Maandag 29 November 1976 ’s avonds 8 uur in de zaal van de 
speeltuinvereniging Hillegersberg Molenhoek 10. Aanwezig zijn 37 leden. Afwezig met 
kennisgeving mevr. Vos v.d. Meer, L. Janse, bestuur ATTVC Weltevreden. 
De voorzitter Drs. Schreuder opent de vergadering en heet allen welkom hij verheugd zich 
dat velen leden met hun dames aanwezig zin op onze jaarvergadering. Hij deelt mede dat 
volgens de statuten 1/3 der leden aanwezig moet zijn om besluiten te nemen. Hij verzoekt de 
vergadering artikel 18 der statuten niet toe te passen waarmede de vergadering accoord 
gaat. Hiermede is de vergadering geopend en verzoekt de secr. Voorlezing der notulen van 
de jaarvergadering d.d. 24 November 1975. De secr. Leest de notulen welke zonder 
opmerkingen worden goedgekeurd. De voorzitter deelt mede dat er geen ingekomen stukken 
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zijn. Hij deelt het volgende mede in verband het bezoek van de Burgemeester waar hij 
aanwezig is geweest. 
Betreft ongevallen Terbregseweg. Aan de verkeersdienst der politie is verzocht aandacht 
voor het volgende. Recentelijk hebben zich 2 ongelukken voorgedaan met personenauto’s 
komende uit de richting van het spoorwegviadukt. De oorzaak is waarschijnlijk te hard rijden. 
Deze ongevallen deden zich voor in de bocht ter hoogte van de Pep-Garage, naar aanleiding 
daarvan werd verzocht in de desbetreffende bocht een stevige vangrail te doen plaatsen, 
deze zaak werd de Burgemeester medegedeeld. Onder de aandacht werd tevens gebracht 
verruiming voor activiteiten, kantine voor ATJ, doortrekken Rijksweg vanaf Terbregseplein. 
De Burgemeester deed hierover geen toezeggingen, er zal nota van worden genomen, dit 
zijn dan enkele mededelingen.  
Vervolgens verzoekt hij de secr. Zijn jaarverslag uit te brengen. De secr. Brengt zijn 
jaarverslag uit waarin de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar zijn vermeld. De 
penningmeester brengt zijn financieel jaarverslag uit waaruit blijkt dat aan het einde van het 
boekjaar nog een batig saldo is van 2.226,01. De voorzitter vraagt de vergadering of iemand 
over deze jaarverslagen het woord verlangt, dit is niet het geval, zodat beide jaarverslagen 
worden goedgekeurd. Hij dankt de secr. En penningm. Voor al hun werk wat is verricht. Nu 
volgt verslag van de kascontrole commissie. In een schrijven deelde de commissie mede 
alles in orde is bevonden. De penningmeester kan decharge worden verleend. De voorzitter 
dankt de commissie daarvoor. Benoeming nieuwe kascontrole commissie. De voorzitter stelt 
voor in deze commissie te benoemen de heren H. v.d. Sluis, J. v.d. Bas en G. Pieterson. De 
vergadering gaat daarmede accoord.  
Periodieke bestuursverkiezing. Aftredend is de heer H.C. Weltevreden (herkiesbaar). De 
voorzitter vraagt de vergadering zijn goedkeuring dat de heer Weltevreden zonder stemming 
wordt herkozen. De vergadering maakt daartegen geen bewaar. Het bestuur heeft 
voorgesteld de candidaten C.E. Maltha en A. v.d. Marel tot bestuurslid te benoemen. Er is 
echter een tegencandidaat naar voren gekomen zijnde de heer G.S. Knap, B. Linker 
Rottekade 328. De vergadering stelt voor te trachten weer een vrouw in het bestuur te 
benoemen. De voorzitter vraagt wie eventueel zich hiervoor beschikbaar steld. Gebleken is 
dat mevr. Meylink-Hoedemaker zich hiervoor wel beschikbaar steld. Er zal dus een 
stemming moeten worden gehouden tussen mevr. Meylink, heren Maltha, Knap en v.d. 
Marel. De stembriefjes worden uitgereikt, de voorzitter deelt mede dat daar 2 namen op 
moeten voorkomen. Na de gehouden stemming zijn uitgebracht op mevr. Meylink 32 
stemmen, de heer Maltha 20 stemmen, de heer Knap 14 stemmen en de heer v.d. Marel 6 
stemmen. Hieruit is gebleken dat mevr. Meylink en de heer Maltha zijn benoemd als 
bestuursleden. De voorzitter vraagt of zij deze benoeming aannemen waarop bevestigend 
wordt geantwoord en dankt de vergadering voor het vertrouwen in hun gesteld.  
De heer Schop deelt mede dat bij het vervoersbedrijf van de firma Luyt een vreselijke 
rommel is. Een voetpad zou daar dringend nodig zijn. Hij meent dat de Terbr. R. Rottekade 
toch een kerkpad is. Vele auto’s gaan naar het Boterdorpse Verlaat naar de jachtwerf Tabink 
waardoor het voor de bewoners daar zeer gevaarlijk is. De voorzitter stelt voor ter zijner tijd 
hierover ten zijne huize hierover een gesprek te hebben. De heer Schop vindt dit goed 
wanneer dit plaats zal hebben zal hij meerdere bewoners ter plaatse uitnodigen. De heer v.d. 
Bas deelt mede dat de weg bij Café de Prins door kuilen zeer slecht is, de auto’s aldaar 
worden slecht neergezet zodat men moeilijk kan passeren, zelfs de auto van de heer Knap 
staat soms midden op de weg. De heer Knap heeft dit expres gedaan hetgeen niet is toe te 
juichen. Hij deelt mede aan de verkeersdienst te hebben geschreven over het parkeren van 
de auto’s. De heer v.d. Bas hoopt dat het wegdek eenmaal goed zal gemaakt worden, het 
bestuur vraagt hij hun medewerking. Mevr. Dirkzwager brengt onder de aandacht de 
verkeerslichten Terbregseweg van de oneven nummers naar de even nummers dit levert 
moeilijkheden op. Als de sloot achter de woningen goed schoon gemaakt zou worden zou 
dat een verbetering zijn. De voorzitter zal deze verzoeken op een bestuursvergadering 
bespreken. De heer Pieterson brengt naar voren de kleuterschool, wanneer zouden wij deze 
nu eens kunnen gebruiken voor een clubhuis. De voorzitter antwoord dat wij de eerste 
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gegadigden zijn maar wanneer wij daarover kunnen beschikken is nu nog niet bekend. 
Volgens informatie zouden wij ’s avonds daar wel over kunnen beschikken, maar daar voelt 
het bestuur niet veel voor, dit is een halve maatregel.  
De voorzitter deelt het volgende mede. Wat de gasvoorziening betreft aan de B. Linker 
Rottekade heeft de heer v.d. Tang met een handtekeningenlijst dit onder de aandacht van de 
Burgemeester gebracht. De wethouder van bedrijven deelde mede dat een rendabele 
exploitatie van het nieuw aan te leggen netgedeelte niet is verzekerd. Deze kwestie is thans 
evenwel opnieuw in onderzoek, in de loop van het volgend jaar zal hieromtrent een 
beslissing vallen. De heer Botschrijver deelt mede dat door een zestal mensen een brief is 
gevormuleerd en deze gestuurd heeft naar wethouder Menting. De voorzitter deelt mede dat 
de heer Gerders deze brief bekend is en op een bestuursvergadering deze nader heeft 
toegelicht.  
Besproken wordt nog het verenigingsgebouw van ATJ, gebleken dat in Ouderkerk a/d IJssel 
een firma is welke diverse clubhuizen reeds heeft gebouwd. Er wordt een commissie 
samengesteld bestaande uit de heren Janse, de Heer en v. Baarle, welke deze huizen zullen 
gaan bekijken en zullen daarover een volgende vergadering verslag uitbrengen. Opgemerkt 
wordt dat de kosten met de inventaris inbegrepen totaal 125.000 zullen bedragen. Niets 
meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Pauze. 
Vertoning van een film betreffende Koninginnedag en diverse andere films. Presentatie door 
de heer H. Zijlaard.  
Mevr. Dirkzwager maakte een opmerking over trottoir. 


