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Terbregge
   NIEUWS UIT DE WIJK

Uitnodiging Dodenherdenking 2010
Het bestuur van de bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang nodigt 
u uit op dinsdag 4 mei aanstaande de nationale Dodenherdenking bij te wonen.

Het thema is dit jaar “Vrijheid Wereldwijd”
Vrijheid voor iedereen en overal op de wereld, laat dat een wens zijn die uitkomt!!!!

19.30 Verzamelen locatie: Monument bij de Prinses Irenebrug.
19.55 Luiden van de klok van de Alexanderkerk.
           Trompetsignaal “Taptoe”.
20.00  Twee minuten stilte.
20.05  Dit jaar verleent het Hillegersbergs Mannenkoor weer hun medewerking aan de 

plechtigheden. Zij zullen een drietal liederen ten gehore brengen onder leiding van 
dirigent George Overmeire.

20.10 Toespraak door een lid van de Deelraad van de Deelgemeente.
 Toespraak door Ds v.d. Linde.                                                                             
 Zang door het Hillegersbergs Mannenkoor.
20.30 Kransleggingen met medewerking van Scouting Hillergersberg.

Wij hopen dat ook dit jaar erg veel kinderen aanwezig zullen zijn. Bij de kranslegging zullen 
zij bloemen uitgereikt krijgen om ze bij het monument neer te leggen. Een van de kransen 
zal gelegd worden door kinderen van groep 7 van de Heijbergschool. De school heeft het 
monument geadopteerd.

20.40   Defilé langs monument

Na afloop van de herdenking bent u van harte welkom in het clubhuis van Buurt- en Speel-
tuinvereniging Terbregge aan de Landstraat 9.

Om 21.10 uur zullen de scouts van scoutinggroep Hillegersberg weer het neerhalen van de 
vlaggen bij het monument verzorgen. Zij houden ook de vlaggenwacht, geven ondersteun-
ing bij de kransleggingen en zullen de tekst van het Wilhelmus uitdelen.

Bewoners die bloemen of een krans willen neerleggen of een toespraak willen houden 
worden verzocht contact op te nemen met Henk Dijkxhoorn, telefoon 010-4204605 of met 
Leen Verkade, telefoon 010-4550448.

Het bestuur waardeert uw aanwezigheid bij de herdenking in hoge mate.

Namens het bestuur,

De Commissie 4 mei Dodenherdenking.
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TERBREGGE - Levend stratego, zeskamp 
of een strippentocht: het zijn termen die de 
meeste lezers waarschijnlijk weinig zullen 
zeggen. Voor kinderen die op kamp zijn  
geweest, is dit echter gesneden koek. 
Het zijn activiteiten waar plezier en actie 
samengaan. En daar draait het nu allemaal 
om bij de vakantiekampen die Stichting 
Kampwerk Terbregge (SKT) organiseert. 
SKT doet dat al jaren. Vanaf begin jaren 
vijftig in Terbregge en directe omgeving; de 
laatste tientallen jaren zijn de kampen ook 
bekend bij kinderen en jongeren uit  
omliggende wijken en plaatsen. 
Een vakantiekamp is een volledige week 
op stap met leeftijdsgenoten. Een staf van 
ervaren medewerk(st)ers zorgt er voor dat 
de kinderen zich die week niet hoeven te 
vervelen. Er is een uitgebreid programma 
opgezet waarin actie en plezier, gezel-
ligheid en gezonde spanning elkaar afwis-
selen. Een kookstaf zorgt er voor dat er  
voldoende en gezond te eten is. Daarbij  
wordt ook gedacht aan kinderen met 

bepaalde diëten. Dat geldt ook voor medi-
cijngebruik op kamp. De speciaal daarin 
getrainde staf neemt die taken over van de 
ouders. Dat betekent dat de staf is samen-
gesteld uit mensen met ervaring in sport- 
en spelactiviteiten, in koken en verzorgende 
taken. Natuurlijk is de staf ook wat mans 
als een kind het soms even moeilijk krijgt 
op kamp. 
Bekende activiteiten zullen op een SKT-
kamp nooit ontbreken, zoals met elkaar 
leuke kampliedjes zingen, een kampvuur 
als het niet al te droog is, een speurtocht en 
een bonte avond. Ook corvee hoort erbij. 
En al trekken kinderen thuis hun neus op, 
als ze eens moeten helpen met de afwas of 

met aardappels schillen, op kamp is dat de 
gewoonste zaak van de wereld. Dat is ook 
wel logisch, want menig waterfestijn begint 
net na de afwas. En men kan er op rekenen: 
niets is prachtiger en verfrissender op een 
warme dag dan een waterballet waarbij 
iedereen, ook de leiding nat wordt gegooid.

Elk kamp heeft maar een beperkte  
capaciteit - SKT vindt dat de groepsgrootte 
niet al te groot moet zijn, zodat de staf het 
overzicht kan bewaren en elk kind in het 
vizier kan houden – en er zijn al veel aan-
meldingen binnen. Er is echter nog plek: 
Kinderkamp, 7 tot en met 11 jaar, 
130 euro, 7 tot 14 augustus in Harderwijk; 
Tienerkamp, 11 tot en met 14 jaar, 135 euro, 
7 tot 14 augustus in Vaassen en het  
Jongerenkamp, 15 tot en met 17 jaar,  
190 euro, 14 tot 21 augustus in het  
Luxemburgse Lieler. Ook in de herfst-
vakantie worden kampen gehouden. 
Meer informatie op www.sktweb.nl.  
Aanmelden kan via de website.  
Informatie is ook verkrijgbaar bij Tom  
Janse, 0180-513686.

Bij elke nieuwe aanmelding komt de staf 
een keertje thuis kennismaken en vertellen 
hoe het er op kamp aan toe gaat. Ouders 
en kinderen kunnen dan hun vragen kwijt of 
iets vertellen wat via de mail moeilijk valt uit 
te leggen.

Tom Janse
Bestuurslid SKT

Programma Koninginnedag 2010
Op vrijdag 30 April a.s. viert BSV Terbregge, Landstraat 9 in Terbregge,  
weer Koninginnedag met een groots feest.

Het thema dit jaar is “Oranje Boven”
Dus doe je best en kom allemaal verkleed en voor de Kinderen de OPTOCHT.

09.00 uur  Speeltuin Open
09.15 uur  Inschrijven Optocht
10.00 uur   Optocht o.b.v. Drumband 

Avalance
10.30 uur Mini kermis Open
                  Springkussen Open
10.30 uur  Start Rad van Avontuur

11.30 uur  Prijsuitreiking Optocht
17.00 uur   Uitslag Grote Verloting & 

Trekking Hoofdprijzen
18.00 uur  Kinderdisco  
20.00 uur  Oranjebal
22.00 uur  Sluiting

Persbericht



Zoals op de foto’s is te zien is  
Mw. A.E.L. Pieterson – Buitenhuis  
16 februari 2010 gehuldigd op het 
Stadhuis en ontving zij uit handen  
van Wethouder H. Karakus (Wonen  
en Ruimtelijke Ordening) de  
Erasmusspeld.

De Erasmusspeld is een onderscheiding 
die in 1979 door de gemeente  werd 
ingesteld. De speld is vernoemd naar de 
humanist Desiderius Erasmus (1466-1536) 
en wordt uitgereikt aan personen 
die zich lange tijd op sociaal, 
cultureel, economisch of sportief 
gebied verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de Rotterdamse 
samenleving.

Mw. A.E.L. Pieterson – Buiten-
huis is als vrijwillig bestuurslid 

van Woningbouw Vereniging “De Goede 
Woning”, 35 jaar lang actief geweest.
Voor haar is er een einde gekomen aan de 
bestuursfunctie die ze bekleedde. Zelf vond 
ze het verleden jaar mooi geweest.
De gemeente Rotterdam vond dit een 
positief uitgangspunt om haar hiervoor te 
huldigen.
We hopen dat het organiseren van deze 
huldiging en de eerdere legpenning 
vanuit de Deelgemeente Hillegersberg / 
Schiebroek positief ontvangen is.

Vanaf heden kan mw. Pieterson haar 
welverdiende vrijetijd indelen zonder enige 
verplichtingen van bestuurlijke aard.
Het bestuur wenst mw. A.E.L. Pieterson – 
Buitenhuis al het goede toe in de toekomst 
en bedankt haar voor haar inzet al die jaren.

M.A.G. Vonk

Voorzitter van de Woningbouw Vereniging 
“De Goede Woning”

Mw. Pieterson – Buitenhuis gehuldigd

Toegegeven, het is al weer 65 jaar geleden 
en sommige mensen zeggen; “Dat herin-
neren, moet dat nou nog steeds?”.
Nou wij (Terbregge’s Belang) vinden van 
wel! Het is ook daarom dat nu exact 65 
jaar geleden de voedseldroppings plaats-
vonden. Wij werken van harte mee aan 
het initiatief van het Manna Association 
om op 29 april 2010 vijf oud-piloten naar 
Nederland over te laten komen. De piloten 
moeten inmiddels ruim 80 jaar oud zijn en 
zeer waarschijnlijk is dit de laatste keer dat 
dit gebeurt. We mogen nooit vergeten dat 
door deze korte maar zeer gevaarlijke actie 
- naar schatting - 10 tot 15.000 levens zijn 
gered!

Zij waagden hun leven voor ons!
Misschien is het snel vergeten, maar er 
bestond geen absolute zekerheid dat de 
vliegtuigen die het voedsel zouden komen 
dropen, niet beschoten zouden worden! 
Er was weliswaar een overeenkomst met 
de bezetter, maar er bestond nog altijd de 
mogelijkheid dat het bericht, dat het alleen 
om voedsel ging, niet bij alle posten door-
gekomen was. En inderdaad, op sommige 
plaatsen in Nederland zijn op 29 april 1944 
de vliegtuigen wel degelijk beschoten.

Hoog in de lucht!! 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 

zogenaamde Pathfinders, de eerste golf 
vliegtuigen die fakkels moesten afwerpen- 
met alle gevolgen van dien- erg hoog in de 
lucht vlogen.
De fakkels (fosfor) gaven een hel licht en 
rook af en moesten dienen als markeer-
punt voor de vliegtuigen dienen die later 
zouden volgen met het eigenlijke voedsel. 
Mede doordat de Pathfinders  zo hoog 
vlogen, zwaaiden sommige fakkels af tot 
oostelijk van de Terbregseweg. Sommige 
fakkels zijn zelfs bij bewoners door het dak 
gevallen en er hebben ook huizen in brand 
gestaan. Gelukkig is op een later moment 
het grootste deel van het voedsel in de 
open velden ten westen van de Terbreg-
seweg terecht gekomen. Hierna kon het 
voedsel (de Engelsen worpen zakken af en 
de Amerikanen grote vierkante noodrant-
soenen) naar gereed liggende schuiten in 
de Rotte worden vervoerd. Daarna konden 
de pakketten richting Rotterdam worden 
vervoerd om zo aldaar de honger te stillen.

Bijna elke oudere Terbreggenaar heeft  
wel een verhaal.
Het is niet verwonderlijk, dat deze indruk-
wekkende gebeurtenis honderden mensen 
heeft aangetrokken. Gek is het dan niet dat 
bijna iedere oudere Terbreggenaar wel een 
sensatieverhaal heeft van hetgeen hij of zij 
die dag heeft meegemaakt.

10 à 15.000 levens gered!
Herdenken op 29 april 2010 op de  
Geluidswal bij het Manna- monument.
Zoals we in de aanhef al schreven 
heeft de Manna Association voor vijf 
oud-piloten de overkomst naar Neder-
land geregeld. Natuurlijk kan dan een 
bezoek aan het enige Manna monument 
in Nederland, op de Geluidswal (A20) 
Terbregge niet uitblijven. Er zal weer een 
vliegtuig komen over vliegen en dit keer 
komen er zelfs twee, een Beechcraft en 
een Tornado GR4. Verder zijn er diverse 
hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd 
zoals de Ambassadeurs van de deel- 
nemende landen.Ook komen de doedel-
zakspelers (weer) om de herdenking 
luister bijzetten.

De bijeenkomst start om 14.00 uur. 

Na de bijeenkomst is er uiteraard gele-
genheid om alles even te laten bezinken 
en zal er - voor genodigden - tot 17.00. 
uur een bijeenkomst plaatsvinden in 
Paviljoen Restaurant ‘De Bergsche Plas’, 
Rottebandreef 50.

Alle geïnteresseerden zijn uiteraard van 
harte welkom om de herdenking bij te 
wonen.

Namens het bestuur van de Bewoners-
organisatie vereniging Terbregge’s 
Belang

Henk Dijkxhoorn



Neen, dit is niet helemaal wat u denkt. 
Geen uitnodiging voor een feestje, 
een verjaardag of zo. Echter wel een 
uitnodiging aan u om ook eens aan 
anderen mede te delen wat uw mening is 
ten aanzien van Terbregge.

Niet alleen de vaste redactie
Wij - de redactieleden -  schrijven al heel 
veel in deze Buurtkrant, dit heeft echter 
als nadeel dat het vaak dezelfde verhalen 
zijn. We dachten daarom dat het wel eens 
leuk zou zijn als een ander ook eens iets 
schrijft over wat hem/haar bezighoudt. Wie 
weet komen er leuke verassingen uit voort, 
of misschien zelfs wel een nooit onderkent 
schrijverstalent? Wie zal het zeggen?

Nooit geprobeerd, dan weet je het niet 
ook!
Zo simpel is het, de meeste redactieleden 
hadden, voordat ze stukjes voor deze 
Buurtkrant schreven, ook nog nooit een 
stukje kopij geschreven en toch is het heel 
leesbaar.

Onderwerpen??… gewoon van alles.
In wezen maakt het niet uit waarover u 

schrijft, alleen het is natuurlijk wel leuk als 
het – voor de meeste mensen - een beetje 
een interessant stukje is. Omdat  de oplage 
van deze Buurtkrant 1700 exemplaren 
bedraagt, is het uiteraard wel de bedoeling 
dat er nette taal wordt gebezigd. Dat wil 
zeggen, geen scheldpartijen en andere 
onwelvoeglijke taal. Mocht dat zo zijn  dan 
weigeren wij (zonder opgaaf van redenen) 
het stukje. We nemen aan dat u dit logisch 
vindt. Verder zullen wij – indien nodig 
–  stukjes die binnenkomen bezien op een 
juist gebruik van de Nederlandse taal, ech-
ter altijd zonder de kern van de boodschap 
te wijzigen.

Afspraken?
Omdat de reactieleden ook bestuursleden 
zijn van de Bewonersorganisatie die een 
statutaire verantwoordelijkheid draagt, zijn 
een paar afspraken noodzakelijk, deze zijn:
-    Het stukje moet betrekking hebben op 

Terbregge;
-   Het stukje moet bij voorkeur geschreven 

zijn door iemand die ook in Terbregge 
woont;

-   Het stukje moet zijn ondertekent (naam 
en adres)

-    Zoals gezegd, moet er in het stukje nette 
taal worden gebezigd;

-    Indien mogelijk is het stukje geschreven 
met een gebruikelijke tekstverwerker;

-    Het stukje mag ongeveer een halve  
pagina(350 woorden) zijn;

Tenslotte – dit is heel gebruikelijk-  behoudt 
het bestuur zich het recht voor stukjes 
zonder opgaaf van redenen te weigeren. 
Hierover vindt geen discussie plaats. 

Inzenden?
Gemak dient de mens, dus u kunt uw 
stukje(s) inzenden via e-mail. 

Het adres is: a.wagemans3@chello.nl

Wij hopen dat u zich niet laat afschrikken 
door de hierboven (nu eenmaal noodzake-
lijk) te maken afspraken en wij zien u stukje 
met veel belangstelling tegemoet.

Namens het bestuur van de Bewonersor-
ganisatie vereniging Terbregge’s Belang

Bert Wagemans

Uitnodiging!!

Waf, waf karbonade en miauw, miauw worst?
Wat is dat nu weer voor een idiote  
titel, zult u zich afvragen, lees 
rustig verder, we hebben weer een 
“juweeltje” ontdekt! En als wij een 
juweeltje (een leuk onderwerp) ont-
dekken heeft u geluk, want meestal 
publiceren we hierover dan in de 
Buurtkrant. We kwamen nu, ook 
weer zo’n leuk stukje tegen.

Mazzel, een leuk krantenknipsel!
We hebben geluk gehad heel veel mensen 
kennen Henk Dijkxhoorn, als Voorzitter van 
de Historische Commissie, vandaar dat wij 
van Henk (gelukkig) met enige regelmaat 
heel veel  leuke stukjes hebben aange-
leverd gekregen, ook dit keer was het een 
hartstikke leuk krantenknipsel. Lees mee 
en geniet.

Het oude Nieuw Terbregge.
We hebben er al veel eerder over ge-
schreven Nieuw Terbregge was lang gele- 
den een wijkje dat dicht tegen de begraaf-
plaats Crooswijk aanlag. Het waren niet 
zoveel huizen een soort blokje woningen. 
We hebben voor de Buurtkrant nog niet 
zo lang geleden nog iemand geïnterviewd 

die geboren is aan (ja u leest het goed) de 
Nieuw Terbregseweg.

Huiveringwekkende gebeurtenissen in 
het oude Nieuw – Terbregge!!
Het zal u waarschijnlijk vreemd voorkomen, 
maar kennelijk was het toen (±1916) niet 
vreemd en ook in het oude nieuw Terbregge 
kwam het voor: Een slager die honden en 
katten slachtte! Bij een inval op 31 oktober 
van dat jaar werd 131 kilo honden en kat-
tenvlees in beslag genomen. De man was 
Teun van Duin een hondenkoopman, maar 
ook worstmaker (het zal je maar gebeuren). 
De huiden gingen naar een huidenzouterij 
aan de toenmalige Vlaggemanskade.
Naar hetgeen wij hebben gehoord moet de 
slager jarenlang zijn inferieure waar hebben 
verkocht (er was dus kennelijk een markt 
voor) Hetgeen in de crisistijd van toen miss-
chien nog niet zo gek was. Naar wij hebben 
vernomen, zei Teun tegen menig honden-
bezitter, “god wat een leuk hondje, geef hem 
maar aan mij mee, ik heb een boerderij”. De 
arme eigenaar had er waarschijnlijk geen 
flauw benul van dat zijn hond eindigde in de 
slagerij van Teun. Gruwelijk hé en wij gaan 
prat op onze beschaving.

De koddebeier (ofwel bromsnor) “Bokkie 
eenoog”
Ook hebben wij van een insider gehoord, 
dat de politieagent in het oude Nieuw –
Terbregge vast geweten moet hebben van 
de activiteiten van Teun. Onze plaatselijke 
agent (onze bronsnor), destijds stond 
bekend onder de bijnaam “Bokkie eenoog”, 
de beste man kwam naar verluidt uit 
Indonesië, “en toen hebben ze hem maar 
politieagent gemaakt “.

Beschaving?
Met enige arrogantie gaan wij in Neder-
land prat op ons beschaafde gedrag en 
we kijken een beetje neer op het verre 
oosten, (waar men honden en katten eet?).  
Wellicht past – als u dit artikel heeft gelezen 
– enige bescheidenheid- immers het is nog 
maar even geleden dat ook wij Nederland-
ers hond en kat aten. Bescheidenheid siert 
de mens of niet?

Namens het bestuur van de Historische 
Commissie,

Bert Wagemans



De straatagenda wordt gesteund door het 
merendeel van de huishoudens. Het gebied 
betreft de Dirk van Prooijesingel en delen 
van de Meerum Terwogtlaan, Henk van 
Spaandonckstraat, Leen Ventestraat, Piet 
van de Polssingel, Jan Grijseelpad, Wim 
Lagendaalpad en Daan Kagchellandpad.
De gangmakers Margret Dalm, Ines 
Castaneda, Conny Paauwen en Angelique 
Baris gingen met de straatafspraken langs 
de deur voor de handtekeningen. Er werd 
massaal getekend. De bewoners zijn erg 
enthousiast over de gemaakte afspraken. 
Het opbouwwerk van Thermiek onder-
steunde de bewoners bij het maken van de 
afspraken. 

De gemaakte afspraken voor het gebied 
zijn:

1.  In onze straat groeten wij elkaar en ver-
welkomen nieuwe bewoners;

2.  Wij nemen deel aan en helpen een 
handje bij straatactiviteiten om elkaar 
te ontmoeten en elkaar beter te leren 
kennen;

3.  In onze straat houden wij de achterpaden 
schoon;

4.  Wij ruimen zwerfvuil op in onze straat en 
houden de straat schoon;

5.  In onze straat houden wij ons 
aan de toegestane snelheid

Margret Dalm maakte er een gezellige 
bijeenkomst van met de gangmakers, 
bewoners en een aantal kinderen. Be-
stuursleden van Terbregge’s Belang waren 
hierbij aanwezig ter ondersteuning van 
deze actieve wijkbewoners. Het hele huis 
hing vol met foto’s van Opzoomeracties, 
die door de jaren heen door Margret met 
hulp van diverse buren georganiseerd 
zijn. De bijeenkomst was goed verzorgd, 
er waren lekkere hapjes en drankjes voor 
de aanwezigen. Portefeuillehouder Anton 
Stapelkamp hield wel van een lekker hapje 
en wist veel te vertellen over het ontstaan 
van Terbregge. Daarna werden leuke foto’s 
gemaakt van de aanwezigen.

Vol enthousiasme gaan deze actieve 
bewoners nu aan de slag met de gemaakte 
afspraken. 

Opbouwwerker
Helga van Klinken
Thermiek Welzijnsorganisatie

Thermiek Welzijnsorganisatie  
feliciteert Nieuw-Terbregge met  
haar eerste Eigen Kracht Straat
Vrijdag 19 februari j.l. ondertekende Anton Stapelkamp (portefeuillehouder 
Welzijn, Cultuur, Sport en Recreatie en Onderwijs) de straatagenda van de 
eerste Eigen Kracht Straat in Nieuw-Terbregge van het Wim Lagendaalpad en 
omgeving. Een Eigen Kracht Straat is een verdieping van het Opzoomeren, 
waarbij straatafspraken worden gemaakt.



Op 30 mei 1918 richtte Nico van der Valk, 
het hoofd van de school met de bijbel in 
Terbregge, Terbregge’s Belang op. De 
aanleiding hiervoor de mogelijke oprichting 
van een eigen radiodistributienet. Van der 
Valk, een man van de wereld met organi-
satietalent, was de eerste voorzitter van 
Terbregge’s Belang. Gekscherend werd hij 
ook wel de burgemeester van Terbregge 
genoemd.

In de statuten werd opgenomen: 
De vereeniging stelt zich ten doel het 
bevorderen van samenwerking der leden, 
ten einde met gepaste en wettige middelen 
alles aan te wenden wat de welvaart en 
den bloei van de buurtschap Terbregge en 
naaste omgeving bevorderen kan, alsmede 
wat kan dienen tot behartiging van de  
belangen der leden op sociaal en 
maatschappelijk gebied. 

En zo is het tot op de dag van vandaag 
nog steeds. Terbregge’s Belang zet zich 
in voor de wijk Terbregge. Ik zeg heel 
bewust Terbregge en niet Oud of Nieuw 
Terbregge, want er is maar één Terbregge, 
een voormalig buurtschap met zo’n 1600 
huishoudens. Daar waar veel mensen  
samen wonen, zijn er regelmatig zaken 
die aandacht nodig hebben en waarvoor in 
sommige gevallen ook actie voor nodig is. 
Het bestuur van Terbregge’s Belang helpt 
de bewoners daarbij door het bezoeken van 
commissie- en deelraadsvergaderingen van 
de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 
en overleg met de voorzitter van de deel-
gemeente. Indien nodig hebben wij in het 
verleden zelfs de belangen van bewoners 
behartigd bij de rechtbank.

Ook houdt Terbregge’s Belang met bewon-
ers en gemeentelijke diensten regelmatig 
de Wijkschouw en let daarbij speciaal op 
de elementen als Schoon, Heel en Veilig. 

Bovendien overlegd het bestuur van de 
Bewonersorganisatie regelmatig met  
gemeentelijk diensten en tenminste een-
maal per maand met de Buurtagent. 

Wij kunnen dit echter niet zonder uw steun! 
Wordt lid van Terbregge’s Belang enver- 
groot daarmee uw kans op een schone, 
hele en veilige woonomgeving. En u hoeft 
er niet eens zoveel voor te doen om lid te 
worden. U vult eenmalig een formuliertje 
(zie achterpagina) in en klaar is kees! Of 
meldt u zich aan via www.terbregge.nl. En 
de kosten…., schrikt u niet die zijn € 5, per 
jaar. 

Hoe meer bewoners in Terbregge lid 
zijn van de Bewonersorganisatie, des te 
zwaarder telt onze gezamenlijke stem. 
Kortom, bent u nog geen lid, onderneem 
dan actie. Het is voor een goed doel in uw 
directe woonomgeving ….. mooi toch??

Het bestuur 

Opzoomeren 
brengt leven in  
je straat
Opzoomeren maakt je straat wakker, 
brengt je straat tot leven. Buren komen 
naar buiten, ontmoeten elkaar en steken 
samen de handen uit de mouwen voor 
een vriendelijke, schone en veilige 
straat. 2.018 straten hebben inmid-
dels daar de voordelen van ontdekt. 
Opzoomer Mee nodigt alle straten uit 
om in 2010 door te gaan en opnieuw te 
Opzoomeren.

Aanbieding 1:  
Waardebon van 200 euro
Een schoonmaakactie, een kinder-
speeldag, een straatdiner, een 
plantjesdag… Wij bieden uw straat 
een waardenbon aan van 200 euro. 
Daarmee kunt u de onkosten van uw 
Opzoomeractiviteiten dekken.

Aanbieding 2:  
Handig Opzoomerkeetje
Ook dit jaar staan onze Opzoomer-
keetjes voor u klaar. Elk keetje bevat 
een kant-en-klaar pakket om te  
Opzoomeren. Het neemt u veel 
rompslomp uit handen. Kies een keetje 
en maak een reservering bij Opzoomer 
Mee: (010) 213 10 55

Terraskeet: Alles voor een straatterras, 
straatbraderie of barbecue
Nieuw: wilt u schaken? Vraag dan naar 
de terraskeet met het grote Rotterdam 
Schaakspel
Dinerkeet: Alles voor een straatdiner. 
Van tafels, stoelen tot borden en bestek
Speelkeet: Alles voor een leuke 
speelmiddag voor de kinderen
Kluskeet: Alles om uw straat op te  
knappen. Van bezems tot gereedschap

Meer over de keetjes:  
www.opzoomermee.nl

Extraatje:
Opzoomertaart voor  
snelle straten
Hoe snel kunt u een aanmeldkaart 
invullen? Als u het voor 1 mei 2010 doet, 
ontvangt u afhaalkaart voor een  
Opzoomertaart voor 50 personen.  
Waarom? Omdat er 2.018 Opzoomer-
straten in Rotterdam zijn: een nieuw 
record. Dat willen wij samen met uw 
straat vieren. U kunt tot oktober de taart 
nuttigen tijdens uw straatactiviteiten.

Eén aanbieding, twee aanbiedingen of 
alle aanbiedingen… kies maar.

Kom op voor uw wijk  
en wordt lid van  
Terbregge’s Belang!
Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang bestaat dit jaar 92 jaar. 
Daarmee is Terbregge’s Belang de oudste bewonersorganisatie van Rotter-
dam en misschien wel de oudste van heel Nederland. 



Plannenmakerij
Zeg nou zelf, als je in zo’n toren zit aan 
het Marconiplein (bijna met je hoofd in de 
wolken!), dan heb je toch geen enkel besef 
hoe mooi kleinschalig Terbregge eigenlijk 
is? Behalve op een mooie zondagmiddag 
want dan komen ze hier allemaal op de 
fiets naartoe om een ijsje te eten op het 
bankje bij het monument aan de Irenebrug. 
Kennelijk zijn ze kort van memorie want 
zodra ze weer op kantoor zitten, begint 
het gedonder weer. Al  bijna direct zijn de 
positieve gevoelens van die zondagmiddag 
vergeten en wordt er grootschalig gedacht. 
Immers je woont er zelf niet dus wat maakt 
het uit?

Vooral bescheiden van omvang!
Wat is het toch dat het verblijven in Terbreg-
ge zo aantrekkelijk maakt? Het is eigenlijk 
heel eenvoudig, de bescheiden omvang 
van de bebouwing maakt dat je je niet te 
nietig voelt in relatie tot je omgeving. Het 
hoogste gebouw in Terbregge is de toren 
van de Alexanderkerk en zo hoort het ook! 
De bouwhoogte behoort maximaal en meter 

of zeven te zijn. Dan heb je nog het  gevoel 
dat de omgeving je niet overdonderd en is 
alles van een schaal die je begrijpt en kunt 
overzien. Het maakt rustig (en zo u wilt,) 
dorps. De waan van de grote stad met alle 
nadelige gevolgen van dien zoals; haast, 
individualisme, egoïsme en zelfs criminali- 
teit. Dit gaat tot nu toe allemaal gelukkig 
aan ons voorbij. Wij kennen onze buren 
nog en in de buurt is er (enige) sociale 
controle. Zo moet het wat - ons betreft - ook 
blijven! Laat de nadelen van “de grote stad” 
maar aan ons voorbij gaan, 
“wij hoeven niet zo nodig”. Uiteindelijk is dat 
ook de reden waarom we hier zijn komen 
wonen!

De plannen
Het is bijna onmogelijk om je te ontrekken  
aan de plannenmakerij, met name het 
herzien van het bestemmingsplan Nieuw-
Terbregge geeft ons al een blik op hetgeen 
men voor ons in petto heeft, Als u denkt dat 
de plannen wel een beetje aangepast  
zullen zijn aan de kleinschalige bebouwing 
in Terbregge, dan vergist u zich natuurlijk. 

Rustig en weldadig wonen
Waarschijnlijk bent u het zich niet bewust, maar herkent u dit als u er even bij  
stilstaat en bij nadenkt.
Heeft u wel in de gaten hoe goed het wonen is in Terbregge? (met Terbregge  
bedoelen wij de beide Rottekade(n), de Terbregseweg en ook Nieuw-Terbregge).  
Als u de dagelijkse huishoudelijke en financiële beslommeringen even opzij zet,  
zult u het met ons eens zijn dat het in Terbregge goed toeven is. Wij hebben daar 
wel bij stil gestaan, immers wij worden regelmatig geconfronteerd met plannen van 
zogenaamde stedenbouwkundigen. Het is vooral de menselijke maat, die het wonen 
in Terbregge zo aantrekkelijk maakt.

Stedenbouwkundigen denken groot en  
wij zijn de klos! Voorbeelden zijn; de 
toegestane bouwhoogte aan de Terbregse 
Rechter Rottekade en de volkomen idiote 
plannen onderaan de Bergse Linker Rotte-
kade 108 tot 203, (in het laatste geval 
mag men zelfs 16 meter hoog bouwen!) 
Waarschijnlijk moet daar een flat komen, 
want een gewoon huis hoeft toch geen  
16 meter hoog te worden? Wij hebben er 
geen andere verklaring voor.

Terbregge langzaam ingekapseld?
Er lijkt bijna niet aan te ontkomen, zo  
langzamerhand wordt Terbregge ingehaald 
door de  grote stad. Het is blijkbaar een 
kwestie van wachten tot het zover is. Wij 
menen een goed beeld te hebben van  
hetgeen bewoners willen en dat is dit 
beslist niet! Wij zullen ons dus zo lang 
mogelijk blijven verzetten tegen de Steden-
bouwkundigen en de plannen die men, op 
gemeentelijk niveau, met ons heeft. Wie 
weet komen ze wel een keer tot inkeer? Het 
is maar te hopen dat dit heel snel gebeurt 
voordat het dorpse karakter van Terbregge 
voorgoed “om zeep“ is geholpen. Steden-
bouwkundigen zouden zich ontzettend 
goed bewust moeten zijn van de enorme 
verantwoordelijkheid die op hun rust. Het is 
nog maar de vraag of dit zo is? Wij denken 
er zo het onze van en u?

Namens het bestuur van de Bewonersor-
ganisatievereniging Terbregge’s Belang.

Bert Wagemans



Colofon
De Buurtkrant wordt uitgegeven door de Bewonersorganisatie Vereniging 
Terbregge’s Belang (KvK nummer 40343386) en verschijnt maximaal zes 
maal per jaar. De uitgave geschiedt ten behoeve van bewoners en 
verenigingen in Terbregge. De oplage bedraagt 1700 exemplaren per nummer. 

De Buurtkrant Terbregge wordt in Terbregge gratis huis-aan-huis verspreid. 
Tevens kan hij worden opgehaald in de Buurt- en Speeltuinvereniging 
Terbregge, Landstraat 9, of worden toegestuurd tegen een vergoeding van 
€ 6,81 portokosten per verenigingsjaar. Dit bedrag moet worden overgemaakt 
op bankrekeningnummer 31.18.91.772 van de Bewonersorganisatie 
Terbregge’s Belang, bank Rabobank Rotterdam-Capelle. 
Kopiëren is toegestaan met bronvermelding. 

Eindredactie:  Terbregge’s Belang
Redactieadres: Bergse Linker Rottekade 294-d
   3056 LJ Rotterdam
   E-mail:  bewonersorg@terbregge.nl
   Website: www.Terbregge.nl

Aanmelding lidmaatschap Terbregge’s Belang 

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de 
Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang, 
KvK nummer 40343386.

Hij/zij gaat er mee akkoord dat Terbregge’s Belang 
tot wederopzegging of tot beëindiging van het 
lidmaatschap eenmaal per jaar de door de Algemene 
Ledenvergadering bepaalde contributie afschrijft van 
de hieronder door U vermelde bank- of girorekening.

De contributie over het jaar 2010 bedraagt 
€ 5,- per jaar.

Naam: ...................................................................................
Adres: ...................................................................................
Huisnummer: ........................................................................
Postcode/plaats: ...................................................................

De contributie mag eenmaal per jaar worden 
afgeschreven van:
Bankrekeningnummer: .........................................................
van de ........................................................................... bank
of Girorekeningnummer: .......................................................
Rotterdam dd: .......................................................................

  Handtekening:

Inleveradres:
F.H. Schuit

p/a Bergse Linker Rottekade 294-d
3056 LJ Rotterdam

info@hvandersluis.nl




