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Dit maakt u waarschijnlijk nooit meer mee!
Wat een vreemde kop voor een artikel, maar toch is het zo, op 29 april waren vijf oud-bemanningsleden
aanwezig bij de herdenking van Operatie Manna nu exact 65 jaar geleden. De mannen moeten destijds zo’n
beetje tussen de 20 en 30 jaar zijn geweest en nu dus 80 à 90 jaar, het is dus uiterst onwaarschijnlijk dat een
dergelijke herdenking nogmaals plaats kan vinden.
De Manna association
Het is vreemd, in Amerika en Engeland
leeft de prestatie die de geallieerden in
1944/1945 hebben geleverd veel meer dan
in Nederland! Het zou juist andersom
moeten zijn, want wij zijn immers bevrijd/
gered door o.a. de Engelsen en Amerikanen, jongens die misschien niet eens
wisten waar Nederland lag hebben voor
ons hun leven geriskeerd. Zouden wij ons
een beetje schamen omdat we hulp nodig
hebben gehad? In Engeland is zelfs een
vereniging opgericht om de herinnering
aan Operatie Manna levend te houden. De
zeer enthousiaste leden van deze vereniging, de Manna association, heeft, omdat
het nu exacte 65 jaar geleden was dat de
operatie plaatsvond, de overkomst van de
vijf oud-bemanningsleden georganiseerd.
En wat is logisch bij een bezoek aan
Nederland? Natuurlijk een bezoek aan
Terbregge. Uiteraard werd het bezoek van
deze vijf oud-bemanningsleden en de
herdenking bijgewoond door tal van
hoogwaardigheidsbekleders.
Het enige Manna monument in Nederland staat in Terbregge
Het is bijna onvoorstelbaar, na het redden
van zoveel mensenlevens, is er alleen in
Terbregge een Manna monument gerealiseerd. Je zou toch verwachten dat er op
meer plaatsen in Nederland door middel
van een herdenkingsteken of een monu-

ment aandacht besteed zou zijn aan deze
operatie! Wellicht (maar wij weten het wel
zeker) komt dit omdat er op die plaatsen
geen Henk Dijkxhoorn woont. Terbregge
is hiermee - hoe klein we ook zijn - wereldberoemd. Het kleine Terbregge is op zo’n
moment zeer positief wereldnieuws en dat
presteert zelfs de burgemeester niet.
Ook de school en de kinderen waren
erbij
De leiding van de Openbare Montessori
Basisschool Tuinstad Schiebroek / Terbregge is gelukkig met ons van mening
dat de 2e wereldoorlog niet vergeten mag
worden. De leiding van de school heeft
zowel bij de onthulling van het Manna
monument, als bij deze herdenking de
schoolkinderen betrokken. Gelukkig
maar want “jong geleerd is oud gedaan”
zo denken wij, en de 2e wereldoorlog is
volgens ons een onderwerp dat kinderen
zeker mee moeten krijgen. De kinderen
hadden elk een model van een Lancaster
uitgeknipt en op een bepaald moment
mochten alle kinderen hun papieren
vliegtuig in de lucht gooien. Een prachtig
schouwspel, tientallen kinderen die juichten bij het laten vliegen van hun persoonlijke “toestel“!

krijgt en dat was nu ook het geval er waren
veel belangstellenden, mensen vanuit de
wijk en hoogwaardigheidsbekleders vanuit
heel Nederland. Terbregge “staat op de
kaart” met een bijzondere gebeurtenis die
zijn weerga niet kent
De oud-bemanningsleden
Zeer belangrijk is het natuurlijk om
nog even te memoreren wie er als
oud-bemanningslid is geweest: John
Plenderleith, Maurice Snowball, David
Fellowes, Jack Meadows en Bernie Harris,
de vijf oud bemanningsleden zijn begeleid
door Peter Lambours (militaire attaché).
Op de voorpagina!!!
Het bijzondere is dat Terbregge (Henk
Dijkxhoorn en zijn vrouw) zelfs de
voorpagina van de prestigieuze krant
de London Times hebben gehaald met
terecht het eren van alle bemanningleden.
Op 29 april heeft Nederland dankbaarheid geuit aan allen die aan deze operatie
hebben deelgenomen en dat mag ook wel,
vindt u niet?
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang
Henk Dijkxhoorn en Bert Wagemans

Veel belangstelling
Meestal mogen we niet klagen over de belangstelling die een dergelijke gebeurtenis

Mede mogelijk gemaakt door bijdragen van: dKC,
de deelgemeente, Mandele Stichting en particulieren.

Herdenking voedseldropping ‘Operatie Manna’ 1945 op 29 april 2010

Uitzending gemist?
Als u een beetje handig bent en u beschikt over een computer met internet dan kunt u, als u een tv uitzending heeft
gemist, later altijd nog kijken of u de uitzending nog via internet kunt bekijken.
Voor de 4 mei herdenkingsbijeenkomst (in de volksmond de dodenherdenking) genoemd, geldt dit echter niet. Als u
deze indrukwekkende en ingetogen bijeenkomst in Terbregge heeft gemist helpt er “geen moedertje lief aan”. Het
is dan jammer, u hebt een bijeenkomst gemist die zijn weerga niet kent, volgens ons is alleen de herdenking op de
Dam in Amsterdam indrukwekkender. Uiteraard gaat het daar niet om, het is vooral de mate waarin het herdenken
gemeend is, dat van belang is. Aan de ernst van de vele gezichten te zien van de (ongeveer 150) mensen die er
waren te zien zit het met het gemeend zijn van het herdenken wel goed
Meer dan de drie verzetsstrijders
Terbregge
Oorspronkelijk waren het vooral de drie
Terbregse verzetsstrijders die aanleiding
waren om het monument in Terbregge te
realiseren. Vooral wat verder in de tijd is
in grotere mate aandacht besteed aan
werkelijk alle gevallenen die in de strijd voor
de goede zaak zijn omgekomen en zo hoort
het ook!
Steeds meer aanwezigen, een goede
zaak
Een beetje tegen de verwachting in, valt
het op, dat ieder jaar meer aanwezigen de
herdenking in Terbregge bezoeken. Ook bij
deze herdenking op 4 mei 2010, leek het
erop dat er meer mensen waren dan vorig
jaar. Dat is een goede zaak immers, nimmer mag worden vergeten welk groot offer
de gevallen hebben gebracht voor onze
vrijheid.

Kou en kinderen
Helaas is het tot op heden steeds zeer
koud geweest op 4 mei, het is daarom des
te meer bewonderenswaardig dat ook elk
jaar meer kinderen aanwezig lijken te zijn
bij de herdenking.
Kortom
U heeft het waarschijnlijk in de gaten, als
u dit jaar de herdenking heeft gemist, dan
heeft u werkelijk iets belangrijks gemist en
moet u volgend jaar absoluut komen.
Degenen die zijn gevallen voor ook uw
vrijheid verdienen het om herdacht te
worden, dat is het minste dat u kunt doen.
Wat we met z’n alleen ook niet moeten
vergeten is de perfecte en (vooral warme)
ontvangst die we elk jaar weer krijgen na
de herdenking in de zaal van de Speeltuinvereniging!
Namens het bestuur,
Bert Wagemans

Buurt van de Dag
De politie van het wijkteam Hillegersberg-Schiebroek heeft in samenwerking met de deelgemeente, de Belastingdienst, Stadstoezicht, Roteb,
Gemeentewerken en de bewonersorganisatie op woensdag 12 mei een
buurt van de dag gehouden in Terbregge. Geregeld wordt er door het wijkteam een buurt van de dag georganiseerd. Deze dag staat dan in het teken
van het schoon, heel en veilig houden van de wijk. De bewoners kunnen
dan informatie krijgen over hun buurt. En ze kunnen ook melding maken
van zaken die extra aandacht verdienen.
Snelheids- en verkeerscontroles
Er is een snelheidscontrole gehouden op
de Maria Overeijnderweg. Daarbij zijn 19
bekeuringen uitgeschreven. Op de Terbregseweg is een algehele verkeerscontrole gehouden waarbij 4 bekeuringen zijn
uitgeschreven, onder andere voor het niet
dragen van de gordel, bellen tijdens het
rijden, het niet stoppen voor een verkeer-

slicht en het rijden op een fietspad met een
bromfiets waarvan de bestuurder geen
helm droeg. Op de Meerum Terwogtlaan
is ook een snelheidscontrole gehouden,
waarbij 9 bekeuringen zijn uitgeschreven.
Tot slot zijn er folders uitgedeeld betreffende het houden aan de snelheidslimiet
van 30 km/u en 50 km/u in de bebouwde
kom.

ANPR controle
De belastingdienst heeft beslag gelegd
op 3 voertuigen en heeft de voertuigen
afgevoerd. Dit is gebeurd op het Walstroplein en de Hertshooistraat. 1 auto is vanaf
de Satijnbloem (Ommoord) afgevoerd. In
totaal is er aan betalingen € 292,60 geind.
Een schone wijk
De Roteb en Gemeentewerken hebben het
gebied Oud- en Nieuw Terbregge aangepakt met veeg- en spuitwagen. In Oud
Terbregge heeft men het onkruid verwijderd. Verder hebben zij diverse reparaties gedaan aan het hekwerk waarin
leistenen zitten, diverse boompalen
vastgemaakt en 1 verkeersbord recht- en
vastgezet.
Medewerkers van Stadstoezicht waren
zichtbaar aanwezig in de gehele wijk. Zij
zijn met de Segways door de wijk gereden.
Karin Escabache
Wijkagent Terbregge

Op woensdag 12 mei is Jan Pieterson
van ons heen gegaan
Eind jaren 60 neemt Jan, samen met nog
een groep vrijwilligers en hulp van de
B.S.W., het initiatief om een nieuwe start
te maken met de Speeltuin. Hij bouwde
o.a. het Kasteel van Hamelen en vele
andere voorstellingen, te veel om op
te noemen. Hij deed dit allemaal om de
straat op te vrolijken.
Ook was Jan de artiest, die dan weer
samen met Sjaan als clown Koninginnedag
opleukte. En iedereen dan maar vragen
wie is dat? Dan was hij weer Doris met een
fantastisch optreden. Ja, hij zorgde graag
voor de vrolijke noot.
Hij was ook degene die na Koninginnedag
en andere festiviteiten de rommel op kwam
helpen ruimen en menig keer alles naar de
Roteb bracht. Ook vorig jaar nog na de
Huttendagen was Jan de drijvende kracht
om al het hout af te voeren en dat op zijn
74ste. Hij had hier heel veel lol in.
Daar is natuurlijk ook Jan zijn oud ijzerhandel door ontstaan. Het ging zelfs zo ver
dat geen losliggend ijzer veilig was voor
hem. Zo werd hij een keer gevraagd om

oude verwarmingsplaten op te halen op de
Molenlaan. In eerste instantie kon hij ze
niet echt vinden, maar uiteindelijk zag hij in
een tuin verwarmingsplaten staan en dus
haalde hij deze uit de tuin in zijn aanhanger.
Later kwam hij erachter dat hij ze uit de
verkeerde tuin had gehaald. Jan is oud ijzer
op blijven halen, zelfs tot een week voor
zijn overlijden.
Naast het oude ijzer genoot hij van Klaverjassen. Hij had altijd veel plezier met de
klaverjasclub en verzorgde iedere dinsdagavond de nummertjes. Ruim een jaar
geleden zijn we begonnen met vrij klaverjassen op donderdagmiddag, nou Jan was
er altijd bij, hij sloeg geen middag over.
Wat altijd opviel aan Jan is dat hij vol verhalen zat, verhalen over café Engels,
de Roteb en de brandweer.
Wanneer hij eenmaal op dreef was, dan
bleef hij vertellen, gezellig met een glaasje
koude rode wijn.

Jan wij zullen je missen, de kaartclub en de
andere middagen aan de bar met je eigen
fles koude rode wijn.
Bedankt voor alles, vaarwel!
Hij heeft 75 jaar van het leven genoten nu
heeft hij z’n rust gevonden.
Namens het bestuur van BSV-Terbregge.

Voor de vereniging heeft Jan zich eerst als
voorzitter, daarna als bestuurslid en later
als vrijwilliger jaren lang ingezet.

Joop Sluijter

Nieuwe brug in Nieuw-Terbregge
Het is - min of meer - altijd de wens geweest van vooral wandelaars die
even een gezellig rondje willen lopen langs de Rotte (even naar de bootjes
kijken). Als je in de VINEX locatie Nieuw-Terbregge woont, betekende
dit een vrij fors stuk lopen. Hierbij had je vaak het gevoel dat je een stuk
moest omlopen voordat je gezellig langs de Rotte kon lopen. Binnenkort
komt daar echter verandering in. In de inrichtingsplannen voor de VINEX
locatie Nieuw-Terbregge, is altijd opgenomen geweest dat er een langzaam
verkeersbrug (fietsers en voetgangers) zou komen die de locatie NieuwTerbregge verbindt met de (hoger gelegen) Bergse Linker Rottekade. Dit
vanuit de gedachte om voor langzaam verkeer de route naar o.a., het Kleiwegkwartier en het Molenlaankwartier te bekorten. Nu deze brug gaat er
binnenkort ook daadwerkelijk komen. De brug zal komen te liggen aan het
einde van de Piet van de Polsingel, ongeveer ter hoogte van de entree van
het parkeerterrein van SPARTA.
Alleen langzaam verkeer!!
De route naar de Bergse Linker Rottekade
gaat vlak langs de achtertuinen aan de
Bergse Linker Rottekade ter hoogte van
huisnummer 217, vandaar dat expliciet
is afgesproken dat het uitsluitend gaat
om langzaam verkeer. Immers hoe zou u
het vinden als er mensen vlak langs uw
achtertuin lopen? De (houten) brug zal zo
worden uitgevoerd dat bijna onmogelijk is
om anders dan te voet of met de fiets aan
de hand over de brug te geraken. Op de

brug worden hekken (een chicane)
geplaatst om te verhinderen dat snelverkeer (brommers en scooters) ook van
de brug gebruik maken. Het pad naar de
Bergse Linker Rottekade wordt bewust
uitgevoerd met een dikke laag fijn grind,
zodat er alleen langzaam aan gebruik van
gemaakt kan worden.
Opletten: geen hangplek!
Helaas leert de ervaring dat bruggen,
tunneltjes en dergelijke al snel verworden

tot hangplekken voor de jeugd, op de een
of andere manier heeft dit soort bouwwerken een soort aantrekkingskracht. Er
zal dus gelet moet worden dat de brug
geen hangplek voor de jeugd wordt, maar
wellicht is deze angst overbodig omdat er
in nieuw Terbregge al twee plaatsen zijn
waar de jeugd graag samenkomt, dat is
bij de Irenebrug en bij de container op de
geluidswal A20.
Wanneer gereed?
Bij het ter perse gaan van dit blad was het
nog niet bekend wanneer de brug exact
geplaatst gaat worden. Wij zouden zeggen,
u merkt het van zelf als u bouwactiviteiten
ziet in deze buurt.
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang.
Bert Wagemans

Kijk eens op de Website!
Als organisatie moet je met je tijd
meegaan, dat geldt uiteraard ook voor
ons als Bewonersorganisatie, tegenwoordig ontkom je er niet aan om ook
een website “in de lucht te hebben” om
je boodschap over te brengen. Het heeft
zo zijn voordelen, het is lekker snel en je
kunt er heel veel mensen mee bereiken,
ook kun je er soms gegevens op kwijt
die in bijvoorbeeld een Buurkrant als
deze veel lastiger te plaatsen is. Wij
realiseren ons dat niet iedereen over
een computer met internet zal beschikken, maar toch raden wij u aan om onze
website eens te bezoeken (meestal kunt
u wel terecht bij een kennis of vriend, in
elk geval kunt u altijd terecht bij en van
de bibliotheken in Rotterdam).
Actueel- en ander nieuws
Op de Website komt u zowel actueel
nieuws tegen als nieuws met een meer
informatieve waarde.
Op de Website hebben wij bewust alle
relevante documenten met betrekking tot
de momenteel lopende herziening van

het Bestemmingsplan Nieuw-Terbregge
geplaatst.
Leuke foto’s
Het voordeel van een Website is dat je
er ook foto’s op kunt plaatsen, ook deze
hebben een informatieve waarde, te zien
zijn bijvoorbeeld allerlei activiteiten waar u
wellicht niet bij was, maar die u toch kunt
bekijken via de Website.
“Promotie” van Terbregge!
Chauvinistisch als we zijn, (neem het ons
eens kwalijk) hebben we op de Website
ook een aantal artikelen op genomen die
meer zijn bedoeld om Terbregge bekend
te maken bij de bezoekers van de Site,
want wees nou eerlijk Terbregge is toch
prachtig!!
Ga dus eens snel kijken op:
www.Terbregge.nl
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang,
Bert Wagemans
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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

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:
Redactieadres:
			
			
			

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

