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Elke vier jaar
Voor ons als Bestuur van de Bewonersor-
ganisatie is het al de zoveelste keer dat er 
een Dagelijks Bestuur op bezoek komt. Dit 
maakt het echter niet minder belangrijk, 
want met (telkens een nieuw) Dagelijks 
Bestuur van de Deelgemeente moeten we 
gedurende vier jaar samenwerken. En dat 
moet zo vruchtbaar mogelijk zijn willen we 
zo goed mogelijk opkomen voor de belang-
en van u als bewoners van Terbregge.
Het is altijd weer een beetje afwachten wat 
we aan elkaar hebben. Wat voor vlees heb-
ben we dit keer (voor vier jaar) in de kuip?

Nieuw-Terbregge Hamerstuk voor  
Rotterdam!
De Deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek is in uw ogen wellicht een 
organisatie die in Rotterdam (“het Rotter-
damse”) niet zo veel te betekenen heeft. 
Eén ding weten wij in ieder geval zeker. 
Binnen de Deelgemeente kent en waar-
deert men Terbregge en dat kan zeker 
niet gezegd worden van de instanties op 
stedelijk niveau. Wij ondervonden dit bij 
de behandeling van het herziene Bestem-
mingsplan Nieuw-Terbregge nog maar kort 
geleden, waar wij werden afgedaan als 
“hamerstuk”! 
Wij weten in ieder geval waar we niet 

moeten zijn! En dat is op het Stadhuis. 
Wellicht is dit voorstelbaar bezien vanuit 
de grootstedelijke politiek, want wat is 
nou uiteindelijk Terbregge? Gewoon 
“een buitenwijk” meer niet. Voor ons als 
Bestuur van de Bewonersorganisatie is 
het Deelgemeentebestuur een belang-
rijke gesprekspartner die tenminste kennis 
heeft van ons gebied en er interesse voor 
heeft. Dat is een positieve ervaring van de 
afgelopen jaren en voor zover we het nu 
(na nog maar een paar maanden) kunnen 
beoordelen is ook het nieuwe Dagelijks 
Bestuur van de Deelgemeente geïnteress-
eerd in het wel en wee van Terbregge. Een 
positieve zaak dus.

Onderwerpen?
Tijdens zo’n kennismakingsgesprek komen 
er natuurlijk tal van onderwerpen aan bod. 
Om er echter niet een al te lange bijeen-
komst van te maken, beperkt zich dit 
meestal tot het goed uitleggen wie en wat 
Terbregge’s Belang is en wat het beoogd. 
Telkens weer spreekt men zijn bewonder-
ing uit over het feit dat de Bewoners- 
organisatie in Terbregge (op een haar na) 
al 100 jaar bestaat. De Bewonersorganisa-
tie Terbregge’s Belang is hiermee de oud-
ste Bewonersorganisatie van Rotterdam, 
zoniet de oudste van Nederland! 

Het Open Verkeersriool Terbregseweg
Ons als Bestuur ergert al jaren het open 
verkeersriool, de Terbregseweg. Het aantal 
autobewegingen zal inmiddels wel ruim de 
40.000 per etmaal overschrijden. Je kunt 
er lang en breed over praten, maar het is 
nu eenmaal zo dat de Terbregseweg een 
belangrijke route is voor het verkeer in het 
oosten van Rotterdam. Bij de realisatie van 
de VINEX locatie Nieuw - Terbregge is bij 

Hoog bezoek
Wat heet tegenwoordig “hoog”? We staan in de huidige maatschappij 
nergens meer van te kijken en we spreken politici in de Tweede Kamer 
aan met hun voornaam in plaats van (met zoals vroeger) “excellentie”.
Wij, als Bewonersorganisatie, kregen op 13 september bezoek van 
het nieuwe Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek.

▲

Algemene ledenvergadering 
op maandag 29 november  
aanvang 20.00 uur.
Locatie: BSV-Terbregge
Landstraat 9, 3056 LR Rotterdam

Ook de Bewonersorganisatie kent een Dagelijks Bestuur 
(dat brengt de verenigingsvorm van  Terbregge’s Belang 
met zich mee), dit bestaat uit van links naar rechts; 
Frans Schuit (Penningmeester Terbregge’s Belang), Bert 
Wagemans (secretaris Terbregge’s Belang) en Martine de 
Boer (voorzitter Terbregge’s Belang). U ziet het drietal (dat 
eigenlijk niet op de foto had gewild) hier tijdens de verga-
dering met het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente 
Hillegersberg- Schiebroek.



het Gemeentebestuur in 2000 al aandacht 
gevraagd voor deze kwestie en vooral voor 
de leefbaarheid van en voor de bewoners 
in deze straat. Onze opmerkingen /
bezwaren werden (zelfs bij de Raad van 
State) weggewimpeld met de opmerking 
dat er sprake zou zijn van een zogenaamd 
“Tuinslangeffect”! “Vol zou vol”, zijn en 
het verkeer zou vanzelf een andere route 
nemen als er teveel file zou zijn! Op het 
moment dat het Gemeentebestuur en ook 
het College bij de Raad van State (kenne-
lijk onder de indruk van de ambtenaren van
 dS+V) deze mening zijn toegedaan, valt 
er niet veel anders te doen, dan “slikken of 
stikken” en vooral dat laatste blijkt letterlijk 

het geval. Met meer dan 40.000 autobewe-
gingen voor je deur, is de luchtkwaliteit 
daar natuurlijk, niet te harden! Aan het 
aantal auto’s dat er rijdt is nu niets te doen. 
Heel misschien (maar daar lijkt het niet op) 
biedt over enkele jaren het doortrekken 
van de A16 enig soelaas voor de bewoners 
aan de Terbregseweg? Eerst moet echter 
besloten worden de nieuwe weg  A16->13  
aan te leggen. Maar het blijkt uit onderzoek 
dat bestemmingsverkeer (Molenlaankwar-
tier en Terbregge) maar weinig gebruik zal 
maken van de nieuw aan te leggen weg. 
Veel zal het doortrekken van de A16 in de 
richting van de A13 dus voor de bewoners 
van de Terbregseweg niet opleveren.

Veiligheid en luchtkwaliteit  
Terbregseweg
Waar wel iets aan te doen valt op de 
Terbregseweg is de veiligheid voor voet-
gangers. En wellicht kan een snelheid van 
maximaal 50 km per uur ook een (zij het 
geringe) bijdrage leveren aan een verbeter-
ing van de luchtkwaliteit.

Onderzoek
Gelukkig zag het Dagelijks Bestuur van de 
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek  
dat hetgeen wij inbrachten over dit onder-
werp wel degelijk van groot belang was.  
Er werd besloten een onderzoek in te laten 
stellen naar deze kwesties

Positieve verwachtingen
Tenslotte kunnen we concluderen dat we 
positief gestemd zijn ten aanzien van dit 
nieuwe Dagelijks Bestuur van de Deelge-
meente Hillegersberg-Schiebroek. 

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

Bert Wagemans

Van links naar rechts;  de heer J.C. Van Duin 
(Voorzitter Deelraad), Joop Mullemeister (Web-
master Terbregge’s Belang), Marjan van der 
Hoek (Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek).

De heer A. Pieterson (lid van het Dagelijks  
Bestuur van de Deelgemeente) geniet zichtbaar 
van zijn koekje, terwijl mevrouw D. de Coninck 
(lid van het Dagelijks Bestuur van de Deel- 
gemeente) aandachtig luistert naar hetgeen in  
de vergadering wordt opgemerkt

Aanwezig:
Dhr. Henk Dijkxhoorn (vice-voorzitter)
Dhr. Frans Schuit (penningmeester)
Dhr. Leen Verkade (bestuurslid)
Mw. Corry Pieterson (bestuurslid). 
Dhr. Bert Wagemans (bestuurslid)
Mw. Martine de Boer (bestuurslid)
Mw. Eva Mulder (notulist)

Presentielijst voor de aanwezigen

1. Opening:
Henk Dijkxhoorn heet alle aanwezigen wel-
kom en opent de vergadering, zijn laatste 
als voorzitter. Het is de 91e vergadering 
van de oudste bewonersorganisatie van 
Rotterdam.
Er worden eerst twee minuten stilte 
gehouden voor alle overleden Terbregge-
naren van het afgelopen jaar. 
Hierna krijgt Els Kuijper het woord en richt 
het woord tot Henk en praat over zijn lange 
carrière als vrijwilliger op vele gebieden. 
Henk heeft al een koninklijke onderschei-
ding maar de deelgemeente wil ook zijn 
waardering uiten en daarom krijgt Henk 
als jarenlange voorzitter van Terbregge’s 

Belang de 37e deelgemeentelijke leg- 
penning. Els reikt de penning uit aan Henk 
en overhandigt hem een bos bloemen. Na 
een welverdiend applaus wordt de verga-
dering vervolgd.

2. Vaststellen agenda: deze blijft 
ongewijzigd.

3.  Mededelingen:   
Van de voorzitter: het was geen hectisch 
jaar. De straatnaam v.d.Bos is nog niet 
gerealiseerd, er komen volgend jaar weer 
Engelse piloten om de droppingplaatsen 
te bezoeken hiervoor is subsidie van de 
Engelse regering en verder noemt Henk 
nog de KPN parkeerplaats waar nog 
niks mee is gebeurd en de inrit van de 
B.L.Rottekade.
Extra oversteekplaats: Michael Beckman 
vindt hier bij de brug oversteken gevaarlijk, 
zou een zebrapad willen met LED verlicht-
ing. Henk Dijkxhoorn antwoordt dat TB 
hier al mee bezig is geweest, maar omdat 
er vrij dichtbij al oversteekplekken zijn zal 
dit niet lukken op die plek. Bovendien biedt 
een zebrapad op die plek schijnveiligheid 

omdat het net over de onoverzichtelijke 
brug een zeer onveilige plek is voor een 
zebrapad. Dit komt er dus niet.
Hierna vraagt hr. Botschuiver hoe het staat 
met de boerderij v.d.Kloos? Er ligt veel 
troep omheen. De laatste berichten zijn dat 
het een kantoor aan huis wordt (financiële 
dienstverlening) en geen zorgboerderij 
maar het heeft de aandacht van Terbreg-
ge’s Belang.
Martine meldt nog dat er op 7 december 
a.s. een avond over het Bestemmingsplan 
Nieuw Terbregge in het Reuma Verpleeg-
huis om 19.30 uur. 
Er wordt nog gevraagd naar eventuele 
verslaafdenopvang bij de manege, in 
het bestemmingsplan is er ruimte voor. 
Volgens Els zijn daar echter geen concrete 
plannen voor.

4. Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken dus dit 
punt komt verder niet aan de orde.

5. Samenvatting bestuursvergaderingen 
2009:
Deze worden 1 maal per maand gehouden. 
Ook is er in de ruimte in de Alexanderkerk 
een kleine expositie ingericht met allerlei 
voorwerpen uit de oorlog.

Verslag van de 91e Algemene Ledenvergadering  Terbregge’s Belang 
Gehouden op 30 november 2009 om 20.00 uur in de Buurt- en  
Speeltuinvereniging Terbregge, Landstraat 9 te Rotterdam.



Besproken onderwerpen zijn: de wijk-
schouw. Deze wordt 4 maal per jaar 
gehouden, diverse diensten lopen dan een 
vaste route door de wijk. Behalve met hon-
denpoep zijn de resultaten hier heel goed. 
•  Graffiti wordt z.s.m. verwijderd.
•  Herdenking 4 mei: 2009 was het jaar van 

de jeugd en er komt ook steeds meer 
jeugd naar de herdenking.

•  Herstel klok Alexanderkerk: Terbregge’s 
Belang is bezig met fondsen werven. 
De klok luidt weer, de buitenkant moet 
nog gerestaureerd worden en er moet 
nog een mechanisme komen om de klok 
beneden te luiden (voor 4 mei 2010). Er is 
een totale renovatie van de klok nodig.

•  Verkeersveiligheid: op de T.R.Rottekade 
wordt te hard gereden, Karin (de buurta-
gent) merkt op dat bij metingen overdag 
de snelheid niet te hoog was. Verder zou 
een oversteekplaats bij de brug wenselijk 
zijn. Er is een 30 km zone aangevraagd 
tussen huis nrs 0-300.

•  Flinke hoogbouw in Terbregge: dat past 
hier eigenlijk niet (zie 2 grote woonhuizen 
tegenover de kerk). Door een soort truc 
met de uitleg over de definitie bouwlaag 
en woonlaag zijn ze –helaas- toch zo 
hoog geworden.

•  Bruggen en vlonders in Nieuw Terbregge: 
deze worden nog gerealiseerd, komt 
alleen een brug voor wandelaars/fietsers 
over de Boezem. Bert en Henk hebben 
een afspraak met Gemeentewerken over 
die brug.

•  Zwervers onder viaduct Stoopweg: 
er stonden een tijdje 4 tentjes op het 
braakliggende terrein en er lag heel veel 
troep. Rijkswaterstaat heeft nu een hek 
neergezet en het terrein is schoonge-
maakt. Stadstoezicht is nu bezig met 
(oude) bootjes die er liggen met ook veel 
rommel er omheen.

•  Er vraagt iemand naar de troep die bij de 
Boterdorpse Verlaat ligt? Bert neemt dit 
op met het Hoogheemraadschap.

•  Rijksweg A13/A16: bijna iedereen wil die 
verbindingsweg ondertunnelt hebben.

•  Veenput: er zou grond worden afge-
graven en een loods worden neergezet. 
Er ligt echt vervuilde grond. Als er echt 
gebouwd zou gaan worden, moet er iets 
gebeuren.

•  Parkeerplaats KPN: de plannen voor een 
parkeerterrein voor vrachtwagens samen 
met Prins Alexander gaan definitief niet 
door wegens geldgebrek. Van herplantpli-
cht van bomen door de KPN is nog niets 
gekomen.

PAUZE

6. Verslag van de penningmeester:
De penningmeester geeft een kort over-
zicht van de in-en uitgaven. Het betreft 
boekjaar 2008/2009 en Michael Beckmann 
en Rolf de Boer hebben de stukken gecon-
troleerd en correct bevonden.

7. Benoeming kascommissie voor 
2009/2010:
Dit moet nog gebeuren.

8. Periodieke benoeming van bestuurs-
leden:
Er is niemand aftredend. Henk is aftre-
dend als voorzitter en Martine wordt door 
de leden unaniem benoemd als nieuwe 
voorzitter. Zij krijgt officieel de voorzit-
tershamer en haar eerste taak als nieuwe 
voorzitter is Henk te bedanken en hem een 
bloemstuk te overhandigen.Hierna stelt 
Martine zich in het kort even voor. Bert 
wordt door het bestuur benoemd als secre-
taris. Frans gaat nog een jaar door als pen-
ningmeester. En Martien Elema is nieuw 
aantredend lid, zij stelt zich kort voor.

9. Kort verslag activiteitencommissie:
Deze bestaat officieel niet meer. Er was 
nog geld voor 1 activiteit en dit is ge-
bruikt voor het Waterfeest in juni in Nieuw 
Terbregge. Het was een leuk feest voor 
de kinderen uit Oud- en Nieuw Terbregge. 
Ook is er nog een viswedstrijd geweest en 
in februari 2010 is er een voetbaltoernooi 
bij Sparta.

10. Fotopresentatie Historische Com-
missie in februari 2010:
Deze wordt gehouden op 7 februari 2010 
met als thema Verkeer en Vervoer met 
veel nieuwe foto’s. En Henk heeft een 
lijstje gemaakt met zo’n 80 bijnamen van 
Terbreggenaren.

11. Dodenherdenking 4 mei 2010:
Dit jaar stond de jeugd centraal. Het pro-
gramma moet nog gemaakt worden, maar 
zal op tijd worden verspreid en gepub-
liceerd.

12. Straatnaam Abraham v.d.Bos:
Aan Henk is beloofd dat deze straat er 
komt. Eerst zou het bij de doorsteek 
komen als er nieuwe bungalows in het 
zakslotengebied zouden worden ge-
bouwd maar dat ging in verband met het 
risico op dijkdoorbraken en protesten van 
Terbregge’s Belang niet door. In tegenstel-
ling tot hetgeen was afgesproken binnen 
de Gemeente Rotterdam met o.a, Henk 
Dijxhoorn en de straatnaamcommissie, is 
“besloten” de woningen in het stukje  
nieuwbouw aan de Terbregseweg door te 
nummeren met huisnummers 7a. 7b, 7c 
enz. Afgesproken was dat hier de naam 
van één van de verzetstrijders vanuit 
Terbregge zou worden toegepast, maar 
helaas is men zo dom geweest om dit toch 
Terbregseweg te noemen. De conse-
quentie is dat er nu wordt gewerkt met de 
(belachelijke) huisnummers 7a, 7b. 7c enz. 
De Gemeente Rotterdam en de project-
ontwikkelaar hebben hier een forse steek 
laten vallen.

13. Veenput:
Officieel niets over gehoord. Er is vroeger 
puin op de geweldige hoeveelheid che-
misch afval gestort. In Ommoord is er ook 
sprake van vervuild grondwater (in o.a de 
Vlambloem). Afbreken van de vervuilde 
grond door de natuur zou 300 jaar duren.

14. Klok van de Alexanderkerk
a) het officieel in werking stellen van de 
klok van de Alexanderkerk gebeurt op 20 
juni 2009 door wethouder Grashoff, die is 
bij ons op bezoek in het kader van Rotter-
dam is Vele Dorpen.
b) Terbregge’s Belang is een actie gestart 
met aanschrijven van fondsen voor verdere 
reparatie van de klok. 

15. Openen klein museum in kelder-
ruimte Alexanderkerk:
Henk Dijkxhoorn heeft ter herinnering aan 
Manna en aan WOII een klein museum 
geopend in het souterrain van de Alex-
anderkerk. Henk vraagt of iemand nog 
spullen of verhalen heeft, die zijn van 
harte welkom. Elke 2e dondermiddag is de 
Historische Commissie aanwezig en dan 
kan men komen kijken. Men kan ook een 
afspraak maken met Henk Dijkxhoorn.

16. Rondvraag en sluiting:
Hr. Botschuiver zegt dat hij nooit een 
buurtkrant krijgt en pas laat hoorde van 
deze ALV en hij noemt het parkeren op de 
hoek bij de bloemenzaak Molenlaan waar 
iedereen op de hoek parkeert en of daar 
iets aan wordt gedaan. Karin Escabache 
(buurtagent) zegt dat daar wel wordt ge-
handhaafd. N.a.v. zijn bezorgklacht over de 
buurtkrant meldt Martine dat we het anders 
willen gaan doen met de bezorgers.En als 
er acties zijn moeten we proberen meer 
bekendheid te geven aan Terbregge’s 
Belang. De deelgemeente wil de bloe-
menzaak aanpassen door de aanbouw er 
achter te slopen en er 3 parkeerplaatsen te 
maken. JW Meijlink en diverse bewoners 
hebben collectief bezwaar aangetekend. 
Woensdag is de sluitingsdatum voor de 
bezwaren, onbekend of het plan is gepub-
liceerd.
Ruud Vonk vraagt of er iets bekend is over 
bestemmingsplan Terbregge Oost?  
Volgens Bert is het Bestemmingsplan 
vooral conserverend van aard en gebeurt 
daar niet veel ingrijpendst.
Martine meldt nog dat de nieuwjaarsrecep-
tie wordt gehouden op 2 januari 2010 van 
15.00-17.00 uur in de speeltuin.
Joop Mullemeister is de nieuwe webmaster 
en hij heeft een nieuwe website voor ons 
gemaakt.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en 
bedankt iedereen voor zijn komst.



Humanitas zoekt 
gezinsmaatjes
Humanitas zoekt voor  Home-Start 
vrijwilligers die zich in willen zetten 
als maatje in gezinnen waar het even 
niet lekker loopt en tenminste1 kind 6 
jaar of jonger is. Heeft u een paar uur 
per week tijd over en bent u positief 
ingesteld en weet u dat opvoeden best 
pittig kan zijn?  Bent u vader of moeder, 
opa of oma of iemand die het gezins-
leven goed kent en een steuntje in de 
rug wil zijn? Vindt u het leuk om iets 
voor een ander gezin te betekenen? 
Bel dan voor informatie naar R’dam 
Noordelijke Maasoever: 010-265 39 30 
of  R’dam Zuid: 010-4196193 of kijk op 
www.humanitasjeugdhulpverlening.nl of 
www.home-start.nl . U krijgt een training 
vooraf en reiskosten worden vergoed. 
Eind oktober  2010 start er weer een 
training er zijn nog plaatsen vrij. 

Kerstfeest voor de Kinderen

Woensdagmiddag 15 December ± 13.00 uur 
eten en daarna de kerstboom versieren

Belangrijk: Gelieve vooraf op te geven bij 
Corry Pieterson 06 30502205,  
www.bsv-terbregge.nl

Locatie: BSV-Terbregge, 
Landstraat 9, 3056 LR Rotterdam

Agenda:
1.  Opening en welkomstwoord door de 

Voorzitter;
2. Twee minuten stilte;
3. Vastelling van de Agenda;
4. Ingekomen stukken:
5.  Verslag van de Algemene Ledenverga-

dering 2009;
6.  Samenvatting Bestuursvergaderingen 

2009 & 2010;
7.  Verslag van de Penningmeester en 

Kascommissie;
8.  Benoeming van een Kascommissie 

2010-2011
8a  Decharge van de Penningmeester;
9. Pauze;
10. Kort verslag Historische Commissie;
11. Fotopresentatie 2011;
12. Dodenherdenking 2011;
13.  Periodieke benoeming van bestuurs-

leden;

Overige onderwerpen:
14. Bouw Zorgcentrum;
15.  Herziening Bestemmingsplan Nieuw- 

Terbregge;
16. Contributie 2011 en verder;
17. Website;
18. Rondvraag en Sluiting.

NB. Indien u andere dan bovengenoemde 
onderwerpen op de agenda wilt plaatsen of 
agendapunten wilt toevoegen, verzoekt het 
bestuur u dit 7 dagen voorafgaand aan de 
vergadering te melden op telefoonnummer: 
010-4203224 of via internet:  
bewonersorg@terbregge.nl. Het bestuur 
kan zich dan voorbereiden op een goede in-
houdelijke behandeling van dit agendapunt 

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

92e Algemene Ledenvergadering Bewoners-
organisatie Vereniging Terbregge’s Belang
Net zoals elk jaar wordt ook in 2010 weer een Algemene Ledenvergadering 
gehouden en wel op maandag 29 november aanstaande. 
Het bestuur van de bewonersorganisatie roept u op deze vergadering bij 
te wonen. De vergadering zal gehouden worden in de zaal van Buurt- en 
Speeltuinvereniging Terbregge aan de Landstraat 9, Rotterdam en begint 
om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.

In memoriam
Op 20 september jl. overleed Thea Koot-
De Leede na een ziekbed in Hospice De 
Vier Vogels. Thea woonde 50 jaar in Ter-
bregge en had, totdat ze ziek werd, een 
druk sociaal leven. Tuinieren was een van 
haar hobby’s. Het afgelopen jaar deed ze 
nog mee met de Verborgen Tuinen dagen 
in juni. Ook al was haar ziekte toen al 
zichtbaar, Thea genoot met volle teugen 
van alle aandacht die men schonk aan de 
tuin van haar en haar man Gerard. Thea 
is 80 jaar geworden.

18 December 
KERSTBINGO
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur
www.bsv-terbregge.nl

info@hvandersluis.nl

advertentie



We leven hier als god in Frankrijk!

“Veel mensen willen de molen graag 
bezichtigen. Daarvoor is de molendag” 
vervolgt Nora. “Onze kinderen zijn er dan 
om ons te helpen en voor de rest van het 
jaar is het gewoon ons huis. Je wilt toch 
graag je privacy. Vroeger liet ik iedereen 
binnen maar nu verwijs ik naar de natio-
nale molendag”. Er komen wel een paar 
honderd mensen op af. Meestal bezoekers 
van buiten maar ook wel een aantal van de 
Rotte en Hillegersberg

Mensen mogen van de molenaar de stei-
ger gebruiken voor het vissen en zwem-
men. “Als ze maar geen rommel maken. 
Jongeren ruimen het altijd mooi op.
Wij zijn de ogen en oren in dit gebied, als 
we bellen komt de politie en zij lossen het 
meteen op. Wij hebben geen problemen 
met de jeugd. Ik heb hier zelf ook zitten 
knuffelen”, zegt Leen lachend.

“Zolang we gezond blijven, blijven we hier 
zitten. Het is heel veel werk om het alle-
maal bij te houden. Het neemt allemaal wel 
meer tijd in beslag. We hopen hier altijd te 
kunnen blijven”, eindigt Nora enthousiast.

De redactie

Leen en Nora van de Torre wonen al 41 jaar in de Prinsenmolen. “Voor ons 
is het een paradijs” zegt Nora lachend. De molen staat precies op de grens 
tussen Terbregge en Oud Hillegersberg. “Je zit overal net tussenin”. 

“Het wonen in de molen is uit de kunst. 
Toen we hier kwamen moest er veel 
gebeuren, voorzieningen zoals onder meer 
verwarming ontbraken”, vervolgt Leen.  
“We hebben een schotel aangeschaft en 
pas sinds 8 jaar hebben we een riolering 
en aardgasaansluiting. Het is echt een 
voor-recht om hier te wonen. De kinderen  
komen hier hun verjaardag vieren, zwem-
men, vissen en varen”, vertelt Nora enthou-
siast Verder schildert Nora en maakt ze 
van fruit vruchtensap en jam.
De familie is hier geboren en opgegroeid”. 
Zij voelen zich verwant met beide wijken.
“De bewonersvereniging Terbregge’s 
Belang, de bewonersorganisatie Oud 
Hillegersberg en de verenigingen in Oud 
Hillegersberg moeten blijven”, volgens 
Leen. “Zij houden hun wijk leefbaar, dit is 
belangrijk voor het hele gebied. Door deze 
organisaties blijft alles in goede staat, 
het moet hier geen pretpark worden. In 
het verleden hadden we hier bijna een 
kabelbaantje gehad”, vertelt Leen. “Deze 
verenigingen zijn de ogen en oren voor 
bewoners in dit hele gebied”.

De molen kan nog werken maar dat hoeft 
niet meer, het gemaal aan de sluis doet het 
werk.
De molen heeft een windrecht (recht om te 
kunnen malen). In een straal van 500 me-
ter mogen geen bomen en hoge gebouwen 
staan. “Dat blijft altijd een strijd tussen de 
gemeente, plantsoenendienst en molenaar. 
Als het malen niet meer gaat, spreek ik 
de gemeente er op aan. Je moet eigenlijk 
een tussenweg vinden tussen een mooi 
landschap en een draaiende molen. We 
kunnen met de situatie van nu in het park 
goed leven”, zegt Leen tevreden. 

“In 1974 hebben we een hele zware storm 
gehad met windstoten van 165 km/uur 
De brandweer heeft toen met 25 man de 
molen gered”.
Het park was vroeger afgesloten met een 
slagboom. Als er toen iets gebeurde kon je 
niet zomaar bij de molen komen. Zelfs de 
huisarts had geen sleutel van de slag-
boom.
Bij de vernieuwing van het park werd 
geen nieuwe slagboom geplaatst. “Dat 
gaf een veiliger gevoel. In het donker de 
paal openen met een sleutel was best 
eng”, vertelt Nora. Er wonen maar twee 
gezinnen op het Prinsemolenpad en er ligt 
een woonboot.

“We hebben 25 jaar knetterhard gewerkt 
om het te krijgen als het nu is. Je bent altijd 
met de tuin en de dieren bezig. De molen 
is eigenlijk bezit van iedereen dus je bent 
verplicht om het netjes te houden en dat 
is gelukt. Daar doe je het ook een beetje 
voor. Mensen komen nu gewoon even-
langs om aan de klimrozen ruiken”. In het 
voorjaar is het één gele massa.
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Het gebeurt allemaal niet vanzelf betekenen:
1. Zeer slecht 3. Matig 5. Zeer goed
2. slecht 4. Goed 

Zo ziet u, dat iedereen mee zou kunnen 
doen om de wijk te beoordelen en op deze 
manier te werken aan een structurele 
beoordeling van de situatie in de wijk 
(Nieuw)-Terbregge.
Het zal u overigens niet verbazen dat de 
pas gerealiseerde VINEX- locatie Nieuw- 
Terbregge heel vaak een 5 scoort, een-
voudigweg om dat daar de zaak nog niet zo 
lang geleden is aangelegd en er nog niet 
zoveel schade is en er relatief weinig vuil 
ligt!

Directe maatregelen noodzakelijk?
Uiteraard kan het ook voorkomen dat u 
iets in uw straat of wijk (in de openbare 
ruimte) ziet dat zo snel mogelijk gerepa-
reerd of schoongemaakt moeten worden. 
U kunt dit dan eenvoudig doorgeven aan 
de Gemeente Rotterdam op telefoon-
nummer14010 in bijna alle gevallen wordt 
er binnen 3 dagen gereageerd door een 
schoonmaakactie of herstel van hetgeen u 
heeft doorgegeven

In eigen hand
Het blijkt dus (met andere woorden) dat u 
de situatie voor een groot gedeelte in eigen 
hand heeft of kunt hebben, mits u er zelf 
ook iets aan doet. Wij als Bewonersorgani-
satie zijn bij de Wijkschouw altijd aanwezi-
gen en de resultaten van de Wijkschouw 
worden door ons elke maand besproken. 
Mocht u een (mede) bewoner een opmerk-
ing horen maken over de wijk of iets dat 
defect is, dan kunt u na het lezen van dit 
artikel rustig tegen hem of haar zeggen: 
“Wat doe je er zelf aan?”… Toch??

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

Bert Wagemans

Waarschijnlijk zult u zeggen hé hé, dat weten we allang, immers niets gebeurt 
vanzelf! Echter achter deze kop zit veel meer en dit heeft direct betrekking op u 
als bewoners. Het gaat dit keer over een schone, veilige en hele wijk, kortom een 
wijk waar alles zo goed mogelijk op orde is en het goed toeven is. Het lijkt allemaal 
zo vanzelfsprekend en voor de hand liggend. Wij als bestuur van de Bewoners-
organisatie weten echter dat dit niet zo is en dat er toch heel wat komt kijken om 
de wijk schoon, heel en veilig te houden. Er zijn - min of meer permanent - talloze 
mensen bezig om hiervoor te zorgen! En ja, wij weten ook wel dat daar heel wat aan 
mankeert en om maar eens een dooddoener te noemen; “die mensen weleens een 
beetje mogen doorwerken”. Ook weten we dat “ze” niet alles zien en dat het heel 
wat beter kan! En daar gaat het nu juist om; om hetgeen beter kan, kunt u direct in-
vloed uitoefenen en we door deel te nemen aan de wijkschouw die eens per maand 
plaatsvindt Het kost u maar weinig tijd en bent direct betrokken bij hetgeen er in uw 
wijk, staat of buurt gebeurt en u oefent daar ook direct invloed op uit.

Van bescheiden onderwerpen tot kleine 
criminaliteit
Het zijn geen hele grote en omvangrijke 
zaken die aan de orde komen tijdens de 
wijkschouw. Het gaat veelal om de relatief 
kleinere ergernissen. Het zijn juist die 
kleine ergernissen die aanleiding zijn voor 
een algemeen gevoel van ontevredenheid. 
Kortom het gaat bijvoorbeeld niet om het 
in zijn geheel opnieuw bestraten van een 
hele weg of straat, maar om excessen 
zoals een (in zijn algemeenheid) slechte 
staat van onderhoud van een straat, ook 
kan het gaan over kapot straat meubilair 
(bankjes, prullenbakken, speeltoestellen, 
lantaarnpalen, hekken, borden en dergeli-
jke) of vuil en/ of afval dat steeds maar blijft 
liggen.
Al deze zaken kunnen, als er niets aan 
gedaan wordt, leiden tot nog ergere kwes-
ties welke met name worden ingegeven 
door gemakzucht en ongeïnteresseerd-
heid. “Als het al een rommel is, waarom 
zou ik me dan druk maken?” Ofwel “vuil 
trekt vuil aan”. Helaas, zo is de ervaring, 
trekt vuil en kapot/ beschadigd straatmeu-
bilair ook kleine criminaliteit aan. Kortom 
een wijk zit heel snel in een negatieve 
spiraal en dan is het einde zoek.

Heel gemakkelijk en een unieke kans
In een wijk en mensen moet je investeren, 

wil je een wijk zo leefbaar mogelijk houden. 
Daarom is er besloten dat een wijk  
eenmaal per maand geschouwd (lees 
bekeken) moet worden door met name de 
wijkbewoners, vergezeld van alle diensten 
(ROTEB, Gemeentewerken, politie, Deel-
gemeente) die in de wijk actief zijn.

Verwijten?…vooral en ook … aan uzelf!
Het klinkt hard en misschien beledigen wij 
u wel, maar als u van mening bent dat er 
iets aan de buitenruimte schort, moet u 
zichzelf de vraag stellen; wat heb ik er aan 
gedaan om dit te verhelpen? Zoals gezegd 
dit kan heel eenvoudig, het enige dat u 
daarvoor nodig hebt is een paar uur de tijd 
en een fiets en natuurlijk een scherpe blik.

Eens per kwartaal
Eens per kwartaal wordt de wijkschouw 
gehouden. Een groep fietst dan naar een 
aantal punten in Terbregge, de daar aan-
getroffen situatie krijgt een score van 1 tot 
5 en dit wordt vastgelegd. Alle scores van 
de afgelopen maanden worden nauwkeurig 
bijgehouden, zodat er een goed lange ter-
mijn beeld ontstaat van de situatie die daar 
steeds wordt aangetroffen. Als de score 
slecht of zeer slecht is, zal dit uiteraard om 
(herstel)maatregelen vragen en het fijne is 
dat u dit direct kunt volgen.
De (eenvoudige) scores kunnen zijn en 



We hebben een prachtleven!

werken. “Nu doe ik alleen nog maar waar ik 
zin in heb”, zegt hij lachend.
 
Hier in Terbregge hebben zij veel kennis-
sen. “We letten op elkaars huizen tijdens 
de vakantie en de kinderen van de buren 
noemen me opa”, vertelt hij trots. “Visite 
uit het buitenland komt naar onze tuin 
kijken om te fotograferen”. De familie is erg 
gastvrij. 
Op 7 november verhuizen zij naar een 55+ 
woning in Ommoord. “De tuin kunnen we 
niet langer onderhouden. Van werken ga je 
niet dood maar je moet wel gezond zijn”. In 
de nieuwe woning hebben zij dadelijk extra 
voorzieningen. “We moeten veel achter- 
laten, de keuken staat er al 14 jaar in. Ik 
houd van deze keuken. Wij zitten hier altijd 
en kijken mooi in de tuin, het is zo lekker 
licht hier. We zijn zo gewend aan de ruimte 
hier. De verhuizing maakt me wel een 
beetje verdrietig maar gelukkig hebben we 
elkaar nog”, eindigt Larissa vol vertrouwen.
 
De redactie

Op 7 november 2010 zijn Joop en Larissa Derden 65 jaar getrouwd. 
Hoog tijd om met het gezin in gesprek te gaan. 

Zij wonen al 40 jaar in Terbregge. Beide 
zijn 86 jaar oud. “Iedere dag een pak slaag 
heeft haar zo sterk gemaakt”, zegt Joop 
lachend. Zij hebben samen een dochter, 
twee kleinkinderen en drie achterkleinkin-
deren. De kleinkinderen komen graag op 
bezoek. “Er is hier overal ruimte. Als ze 
komen pakken ze eerst de hengel. “Opa, 
gaan we vissen”, vragen ze me dan.
 
De ouders van Joop woonden op de 
Stoopweg en hadden een tuinderij. “Toen 
ik 18 werd moest ik naar Duitsland en daar 
heb ik 2 ½ jaar gezeten. “Je familie werd 
bedreigd als je zou ontsnappen en daarom 
bleef je”. In Duitsland heeft hij zijn Rus-
sische vrouw ontmoet, zij was ook naar 
Duitsland gestuurd. Larissa werkte in een 
vliegtuigmotorenfabriek. Joop heeft zo 
de Russische taal geleerd. Beide hebben 
heel veel meegemaakt. “We hebben geluk 
gehad onder zeer slechte omstandigheden 
met veel bombardementen”.
 
Door de Amerikanen werden ze daarna 
naar Frankrijk gebracht en daar hebben 
ze gewacht op de bevrijding. “Ik moest 
wachten op de papieren voor mijn vrouw. 
Uiteindelijk zijn we als gerepatrieerden 

zonder geld en zonder papieren terug-
gekomen naar Nederland”. Ze waren toen 
beide 21 jaar oud en kwamen terecht in de 
Philipsfabriek te Eindhoven. “Daar werden 
we behandeld als criminelen”. Zij moest 
daar blijven en Joop ging voor papieren 
naar Rotterdam. Binnen een maand zijn 
zij getrouwd anders werd Larissa terug 
naar Rusland gestuurd. “We hebben twee 
verschillende karakters”, zegt zij. “Ik heb 
het een paar keer uitgemaakt maar hij 
vond me iedere keer weer terug”, glimlacht 
Larissa.

Uiteindelijk gingen zij terug naar het ouder-
lijk huis. Daar woonden zij een tijdje achter 
het huis. Vanaf 1965 hebben zij op de 
Aelbrechtskade in de stad gewoond. “Dat 
was echt ons paleisje, we hebben daar een 
geweldige tijd gehad”, vervolgt zij.
“In 1970 hebben we dit huis gekocht op 
de Bergse Linker Rottekade. Hier zijn we 
altijd gelukkig geweest en we hebben hard 
gewerkt. Ik maakte de kleren zelf, onze 
Nora liep erbij als een poppetje”, vertelt 
zij trots. “Eigenlijk wilde ik iets technisch 
doen, vroeger was ik graag vliegenier 
geworden”. Joop heeft voor de gemeente 
Rotterdam gewerkt als aannemer riolerings-

advertentie advertentie

Stichting Kampwerk Terbregge heeft een 
kalender 2011 op de markt gebracht met 
daarin foto’s van Oud-Terbregge. De foto’s 
zijn bij elkaar gebracht en uitgezocht door 
de historische commissie van Terbregge’s 
Belang. Op elk maandblad is een foto te 
zien van Terbregge vanaf begin 1900 tot 
circa 1960. Elke foto is voorzien van een 
korte beschrijving
De kalender wordt in Terbregge huis-aan-

huis verkocht. Hij kost slechts € 5,00. De 
opbrengst uit de verkoop komt geheel ten 
goede aan de activiteiten van Stichting 
Kampwerk Terbregge, namelijk de or-
ganisatie van kindervakantiekampen in de 
zomer en in de herfst.
U kunt de kalender bestellen en afhalen bij 
de Familie Herselman, Terbregseweg 52
Telefoon 010 4215355
Bestellen via e-mail: info@sktweb.nl
Bij verzending worden porto-kosten in 
rekening gebracht.

Kalender Oud-Terbregge



Jubileum 60-jarig bestaan BSV Terbregge
Op zaterdag 12 juni 2010 is het 60-jarig 
bestaan van BSV Terbregge (De keet) 
uitbundig gevierd, met voor zowel de 
kleintjes, de groten, de jongeren en de 
ouderen een leuk vermaak. De dag begint 
met verzamelen in de Keet om de naam-
kaartjes in te vullen en aan de ballonnen 
te knopen, om deze (na toestemming 
van Rotterdam Airport) daarna massaal 
op te laten. Dan is er tijd voor koffie en 
gebak of een pakje drinken in de door 
de vrijwilligers speciaal voor deze dag 

opgebouwde feesttent. Even verderop op 
het landje wordt ondertussen hard gewerkt 
aan het klaarzetten van de kinderspelen, 
waar aan de hand van een spelkaart kan 
worden gespeeld voor een kleine trakta-
tie. Enthousiast wordt door alle kinderen 
aan het zaklopen, appelhappen, hoefijzer 
werpen, etc., etc. meegedaan. Er is geen 
houden aan!!!! Gelukkig kunnen de ijsjes 
iedereen weer tot bedaren brengen. In de 
feesttent worden ondertussen genoten van 
een hapje en een drankje.

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

Email: ger@gernollesschilderwerken.nl
Website: www.gernollesschilderwerken.nl
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Klaverjasclub  
Steeds Hoger
Heeft een prachtige schaal laten graveren 
ter nagedachtenis aan Jan Pieterson.




