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Jaarlijkse foto-expositie Terbregge’s Belang op 13 maart 2011
Ook dit jaar organiseert de Bewonersorganisatievereniging Terbregge’s Belang de (alweer 10e) fotoexpositie. Deze belooft mooier te worden dan ooit. Het thema voor dit jaar is: “Nog nooit vertoond”, de foto’s
die te zien zullen zijn, zijn nog nooit eerder vertoond tijdens een expositie. Het belooft een SUPER expositie
te worden! De toegang tot de expositie is gratis! Alle reden om even langs te komen in de zaal van de Buurten speeltuinvereniging aan de Landstraat 9 in Terbregge. De expositie vindt plaats op 13 maart a.s. van 14.00
uur tot 17.00 uur.
Dit jaar zijn er door de Historische commissie weer prachtige unieke foto’s bijeengebracht! Er zijn onder andere foto’s te zien
van de “eigen” buslijn op Terbregge, het
oude Nieuw-Terbregge (ca1917), foto’s van
dropping van voedselpakketten aan het
einde van de tweede wereldoorlog, schoolfoto’s en nog veel meer.
De expositie zal worden geopend door de
voorzitter van de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek de heer J.C. van Duin.
Ook zal dit jaar de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud aanwezig zijn. U

kunt dan genieten van hun
prachtige publicaties, die u
uiteraard ook kunt kopen.
Honderd procent zeker is het
nog niet, maar als het goed
is zal ook een van de vorige
Deelgemeente-voorzitters
Monique Van Winsen aanwezig zijn. Zij is net bevallen
van een zoontje, Rogier.
Vanaf deze plaats willen wij
Monique van harte feliciteren met haar geluk!
Het wordt helemaal een feestmiddag,
want we krijgen zelfs een kersverse
Burgemeester op bezoek!! En wel Anton
Stapelkamp die pas is benoemd als Burgemeester van het Zeeuwse Kapelle
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang
Bert Wagemans
Secretaris

“DE EXPOSITIE KOMT ER AAN!”

Talenten op de Heijbergschool
De Heijbergschool aan de Heijbergstraat
in Rotterdam bestaat 125 jaar. Een lange
geschiedenis die zich laat kenmerken door
christelijk onderwijs en de zoektocht naar
talent bij kinderen, leerkrachten en hun

ouders. Deze talenten van kinderen en
hun ouders werden aangesproken op de
‘fancy-fair’ die op donderdag 17 februari
plaatsvond. Er was een heuse talentenveiling. Ouders en kinderen hebben met
hun talent iets gedaan en sommigen
hebben dit talent ter veiling aangeboden.

Kinderen ervaren op deze manier dat hun
talent waardevol is. Wees trots op iets wat
jij goed kunt. Misschien kun je er wel je
beroep van maken. Deze basishouding
geeft de Heijbergschool graag mee aan
alle kinderen.
Daarnaast was er
nog een rad van
avontuur, een boeken- en spellenmarkt
en veel spelletjes
voor de kinderen
om met elkaar te
doen. De opbrengst
zal gebruikt worden
om de lustrumweken in mei 2011
tot een groot festijn
te maken. Daarnaast zal een
gedeelte van de opbrengst naar een nog
nader te bepalen goed doel gaan. Ook
vindt er in de lustrumweken een reünie
plaats. Heeft u op de Heijbergschool
gezeten? Meldt u zich dan aan voor de
reünie op vrijdag 20 mei via de website
www.heijbergschool.nl

Besturen van
vrijwilligersorganisaties
zoeken talenten
Voor besturen van verschillende organisaties zijn we op zoek naar mensen die
zich graag willen inzetten voor bestuurswerk. Een leuke uitdaging om uw talenten
te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Besturen van vrijwilligers-organisaties
vormen niet altijd een afspiegeling van
de Rotterdamse samenleving – en u kunt
daarin verandering brengen.

Kampwerk collecteert voor Jantje Beton
In de week van 7 tot en met 12 maart wordt
er gecollecteerd voor Jantje Beton. Vrijwilligers van Stichting Kampwerk Terbregge
(bestuursleden, leiding en deelnemers)
zullen in deze week huis-aan-huis in
Terbregge aanbellen met de vraag of men
wat over heeft voor Jantje Beton.
Jantje Beton is het fonds dat geld beschikbaar stelt voor speelvoorzieningen in
buurten. Het is belangrijk dat kinderen veilig
en verantwoord buiten kunnen spelen.
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Jantje Beton maakt dat mede mogelijk.
Goed om te weten is dat de helft van de
gecollecteerde opbrengst direct ten goede
komt aan de collecterende jeugdorganisatie. In Terbregge is dat Stichting Kampwerk
Terbregge. Ook SKT vindt het belangrijk dat
kinderen op een plezierige manier buiten
kunnen spelen en maakt dat mogelijk
tijdens de kampen die zij elk jaar organiseert. Voor meer informatie daarover, surf
naar hun website: www.sktweb.nl

De mogelijkheden zijn voor iedereen
bedoeld, ongeacht man of vrouw, autochtoon of allochtoon, jong of oud …. Grijp
uw kans en werk aan uw ontwikkeling en
op een leuke manier!
Wilt u er meer over weten dan kunt u
contact opnemen met dhr. Mimoun Kasmi
(adviseur diversiteit), telefoonnummer
010- 243 81 00. U kunt uw vragen ook
mail naar mkasmi@cvd.nl

advertentie

De Commissie op (werk)bezoek
Als Bewonersorganisatie hebben wij tot taak op te komen voor de belangen van de bewoners in Terbregge. Bijna altijd moeten wij hiervoor
bij de politiek verantwoordelijken aankloppen. In veel gevallen is dit het
Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek of
zijn het de ambtenaren van de Deelgemeente.
Het Dagelijks Bestuur legt politieke
verantwoording af aan de raadsleden (de
gekozen volksvertegenwoordigers). Binnen
de Deelgemeente hebben de volksvertegenwoordigers zitting in allerlei commissies. Zo bestaat er ook een Commissie
Schiebroek-Terbregge.
Deze commissie was op donderdagavond 13 januari op (werk)bezoek bij ons
als Bewonersorganisatie. Voor ons als
Bewonersorganisatie de kans om, dat wat
Terbregge aangaat eens met de gekozen
volksvertegenwoordigers te bepreken.
Uiteraard moet het dan over zinvolle zaken
gaan en is er natuurlijk sprake van een

prioriteitstelling. Op 13 januari hebben wij
ervoor gekozen twee zaken aan de orde te
stellen: 1) de Veenput en 2) het bewaken
van het opgeslagen gif (zeer zwaar vervuilde grond) in de geluidswal A20. Beide
onderwerpen komen verderop in Nieuws
uit de wijk aan de orde.
De Commissie heeft aangegeven deze
kwestie hoog op te nemen en zet dit onderwerp zo spoedig mogelijk op de agenda
om er over van gedachten te kunnen wisselen met het Dagelijks Bestuur. Wij zullen
die vergadering bijwonen en wij houden u
dan ook op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ogen en oren in de wijk
Zeer regelmatig wordt er in onze wijk gekeken of er ergens sprake is van gebreken in de buitenruimte. Indien
er gebreken zijn, worden deze doorgegeven aan de instanties die het herstelwerk kunnen oppakken en, in
veel gevallen, binnen een paar dagen herstellen.
Daarnaast wordt er ieder kwartaal geschouwd in de wijk. Hier heeft u over kunnen lezen in eerdere buurtkranten. Wij vinden dit zo belangrijk dat wij het regelmatig weer aan de orde stellen. Hieronder vermelden wij
wat er in de afgelopen periode is gesignaleerd en inmiddels is gerepareerd. Misschien vindt u dat het gaat
om ‘kleine dingen’, maar die zijn in het kader van het voorkomen van verpaupering en verdere vervuiling niet
minder belangrijk!
Een Jodenster op schuur naast huisnummer Bergse Linker Rottekade 67:
Op een schuur aan de Bergse Linker
Rottekade 67 had een “graffiti-artiest” een
gele Jodenster gespoten. Velen van ons
hebben heel nare herinneringen aan dit
soort symbolen. Het was dus zaak dit zo
snel mogelijk te verwijderen. De Gemeente
Rotterdam reageert in dit soort gevallen
(gelukkig) erg snel. Zo ook in dit geval, één
dag nadat wij het hadden gemeld was de
graffiti verdwenen!
Een stapel (oude) stenen onder het
viaduct A20:
In dit geval heeft het ons aanzienlijk veel
meer moeite gekost om de zaak opgeruimd te krijgen. Rijkswaterstaat had aan
de waterkering gewerkt en te veel stenen
meegenomen.
De restpartij, eerst nog keurig op pallets
gestapeld, had men doodgewoon laten
staan! Lastig aan de situatie was dat het
viaduct in het gebied ligt van de Deelgemeente Kralingen-Crooswijk. De mensen
van de betreffende Gemeentewerf kennen
wij niet en er ontstond bij de ambtenaren

en bestuurders een fikse (in onze ogen
belachelijke) discussie wie de stenen nu
eigenlijk weg moest halen: Hillegersberg
of Kralingen? Zodoende lagen de stenen
er vele maanden langer dan we ooit voor
mogelijk hielden. Uiteindelijk zijn ze weggehaald en nodigen de (oude) stenen niet
meer uit tot het neergooien van nog meer
rommel!
Graffiti op de muren van het spoorwegtunneltje Bergse Linker Rottekade:
Graffiti –spuiters hebben er kennelijk lol in
en vinden het blijkbaar mooi. Wij vinden het
geen gezicht en hebben het dus gemeld.
Een scheef staande lichtmast nabij
Bergse Linker Rottekade 1
Bij het achteruit parkeren/draaien op de
inrit van Eurofisch heeft iemand de lichtmast aangereden. Wij hebben de diensten
gevraagd de lichtmast weer recht te zetten.
Twee vierkante meter straatstenen
verdwenen bij lichtmast nr.50 aan de
Bergse Linker Rottekade?
Je vraagt je af hoe dit kan, ineens is ca.

2 m2 straatstenen verdwenen rondom een
lichtmast. “Ze gaan er zeker aan werken
dachten wij nog”. Waarschijnlijk was dat te
naief gedacht, want na het doorgeven van
dit gebrek, was een dag later het gat weer
dichtgemaakt door Gemeentewerken.
Toegegeven, we zeiden het al eerder, het
gaat om heel kleine zaken en eigenlijk om
niets, maar als u er even bij stilstaat kunt u
ook tot geen andere conclusie komen dan
dat die heel kleine zaken juist het begin
kunnen zijn van meer rommel.
Daarom moeten we er attent op blijven.
Doet u ook mee? U kunt direct uw klacht
melden op de website van de gemeente
Rotterdam. Gaat u naar www.rotterdam.nl/
gemeenterotterdam en ga naar ‘Ik heb een
klacht’. U kunt zaken ook bij ons melden
via www.terbregge.nl.
Laten wij er samen voor zorgen dat onze
wijk schoon blijft!
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang.
Bert Wagemans

Ontwerp Bestemmingsplan Nieuw-Terbregge
In de vorige Buurtkrant schreven we al eerder over het Ontwerp Bestemmingsplan Nieuw-Terbregge.
Er was echter sprake van een tweetal ontwikkelingen waarover toen nog onvoldoende zekerheid bestond.
Het gaat hierbij om een vrij groot stuk grond aan de Terbregseweg gelegen tussen de spoorlijn RotterdamGouda en de A20. In de jaren 80 had de PTT in verband met een grote verbouwing een parkeerterrein nodig.
Er is toen door de Deelgemeente met ons als Bewonersorganisatie afgesproken de bomen die op die locatie
stonden te kappen en in een later stadium, als de PTT de parkeerruimte niet meer nodig had, terug te
planten. Onder die voorwaarden is de bewonersorganisatie akkoord gegaan en heeft zij beloofd geen
procedures tegen het kappen uit te voeren.
Stilte …..en dan het Ontwerp Bestemmingsplan Nieuw-Terbregge!?
In 2009 en 2010 wordt gewerkt aan de
herziening van het Bestemmingsplan
Nieuw-Terbregge. In de loop van 2010
blijkt Gemeentewerken ineens interesse
te hebben om op de eerder genoemde
locatie – op termijn- een opslagterrein te
realiseren. Ook een ondernemer blijkt
interesse in het terrein te hebben en wil er
een particuliere opslag realiseren.
Dubbel boos
Toen wij als Bewonersorganisatie hiervan
hoorde waren we dubbelboos ten eerste
omdat de Deelgemeente destijds met de
hand op het hart had beloofd dat als het
terrein niet meer in gebruik zou zijn als
parkeerplaats, de bomen er teruggeplant
zouden worden.
Ten tweede omdat de Gemeente Rotterdam kennelijk over de macht beschikt
om tijdens het in behandeling zijn van
de procedure Bestemmingplan er een
Gemeentewerf in te passen en (als klap op
de vuurpijl) bovendien ook nog even een
particuliere oplag in projecteert.
Natuurlijk lieten wij het er niet bij zitten.
We dreigden het beloofde groen kwijt te
raken en we verwachtten bovendien een

aanzienlijke toename van het autoverkeer
op de (al overbelaste )Terbregseweg.
Gelukkig vonden we een medestanders in
de vorm van Deelraadsleden die het met
ons eens waren. Tijdens de Deelraadsvergadering van 7 december 2010 werd, met
grote meerderheid, een motie van Groen
Links en D66 aangenomen waarin werd
gesteld dat als er al een werf zou moeten
komen deze ingebed moet zijn in het groen
en zo min mogelijk zichtbaar vanaf de
openbare weg . Een particuliere opslag
vond een meerderheid van partijen eigenlijk ook niet nodig, dus die komt er niet.
Uiteraard gaat het om het uitbrengen van
een advies aan de Raad van Rotterdam.
Er bestaat een (weliswaar kleine) kans dat
de Raad van Rotterdam het advies van
Hillegersberg-Schiebroek naast zich neerlegt. Laten we hopen dat dit niet gebeurt.
Ook in het zuidwesten van het gebied
een werf?
In het zuidwesten (bij het fietstunneltje)
van het gebied Nieuw-Terbregge lag ook
nog een stukje groen dat volgens de
planologen “om zeep” geholpen moest
worden! Groen dat kan ook mooi een
Gemeentewerf worden dacht men zo!
Gemeentewerken zelf had – zo bleek op

7 december - er nog geen bestemming
voor, bewoners en Bewonersorganisatie
wilden het geheel groen houden. Gelukkig dachten in dit geval Groen Links en
D66 er ook zo over en op 7 december
werd tijdens de raadsvergadering een
motie ingediend om het gebied als groen
te bestemmen. Het gebiedje is kostbaar
en ligt mooi landelijk, is slecht bereikbaar.
Waarom houden we het niet groen? Was
de strekking van een motie die breed werd
aangenomen. Ook hier gaat het weer om
een advies aan de Raad van Rotterdam.
Het komt echter niet vaak voor dat de Raad
afwijkt van een door de Deelgemeente
uitgebracht advies, dus daar hopen we
maar op.
Onze (als Bewonersorganisatie) genomen
moeite is dus al een beetje beloond. Het is
nu afwachten hoe de definitieve plannen
eruit zien.
We houden u op de hoogte
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang.
Bert Wagemans

Hoe maken wij Terbregge verkeersveiliger?
Ten einde de verkeersveiligheid in Terbregge te verbeteren, hebben wij regelmatig contact met de Deelgemeente en met de wijkagent. Dat de Terbregseweg een doorgaande weg blijft voor mensen die de A20
proberen te omzeilen, is een feit waar wij niets aan kunnen doen. Wellicht dat de doortrekking van de A13
naar de A16 wat verlichting zal geven. Maar waarschijnlijk zullen wij tot in lengte van dagen te maken hebben
met een verkeersdrukke wijk.
Als Bewonersorganisatie horen en zien
wij veel van wat er gebeurt en wat er verbeterd zou kunnen worden. Dit bespreken
wij dan weer met de wijkagent, Karin
Escabache. Ook hebben wij daarover contact met de portefeuillehouder Buitenruimte
van de Deelgemeente, de heer Pieterson.
Eind vorig jaar is er door de heer Pieterson
opdracht gegeven aan DS+V om de verkeersveiligheid op de Terbregseweg nader
te onderzoeken. Wij hebben hem toen o.a.
gevraagd om te kijken of het fietspad op
de Terbregseweg even zijde van de Dirk
van de Kooiweg tot aan de Irenebrug niet
officieel tweerichting kan worden. Op die
manier hoeven de schoolgaande kinderen
niet meer twee keer over te steken om de
Heijbergschool te bereiken. Nu wordt dit
gedoogd maar het zou fijn zijn als het ook
duidelijk werd aangegeven. Het is wachten
op het rapport van DS+V.
Wat hebben wij nog meer bereikt/besproken:
-	Er is 30 km geschilderd op de Bergse
Linker Rottekade, zowel bij de Irenebrug als bij de Philips Willembrug. Het
liefst hadden wij gehad dat het bij alle
drempels geschilderd zou worden om
automobilisten er aan te herinneren
maar het is een begin.

-	Er komt een invalidenparkeerplaats op
de Bergse Linker Rottekade ter hoogte
van de Alexanderkerk. Het komt namelijk
regelmatig voor dat invaliden hun auto
hier niet kwijt kunnen of dat vervoer op
maat hier zijn cliënten niet kan afleveren
gewoonweg omdat de bus niet kan
keren.
-	Er is al een tijdje sprake van een
parkeerverbod op de Bergse Linker
Rottekade. Dit moet alleen nog een
beetje beter worden opgevolgd c.q.
gehandhaafd.
-	Wij hebben besproken of er een informatiebord met een smiley kan komen op
de Terbregseweg om zo het hard rijden
enigszins tegen te gaan.
-	Ook hebben wij geopperd of er betere
verlichting kan komen bij het zebrapad
op de Terbregseweg ter hoogte van de
Ommoordseweg. In het donker en bij
slecht weer zijn voetgangers nauwelijks
zichtbaar.
-	De Terbregse Rechter Rottekade is
ook een 30 kilometerzone geworden.
Helemaal prima, maar het zou nog beter
worden als er een parkeerverbod kwam
aan het begin van de straat aan de kant
van de Molenlaan. Nu kunnen er niet
twee auto’s tegelijk in en uit rijden wat
weer gevaarlijke situaties oplevert voor

de fietsers.
-	Als laatste hebben wij nogmaals
gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken voor een zebrapad aan een van
de kanten van de Irenebrug. Dit wordt
echter niet mogelijk geacht gezien de
onoverzichtelijkheid voor automobilisten
die over de Irenebrug komen. Een oversteekplaats aan de zijde van de Bergse
linker Rottenkade is vaak door ons
besproken met name omdat de mensen
vanuit het blok daar over moeten steken
voor een bezoek aan de huisartsen en
fysiotherapeut in de Alexanderkerk.
Een oversteekplaats (zebrapad) daar
levert echter een situatie op van schijnveiligheid De automobilisten zien je
gewoonweg niet!
Mocht u nog goede ideeën hebben om
de veiligheid in Terbregge te verbeteren,
schroom niet ons ervan op de hoogte te
brengen. Contact ons via de website
www.terbregge.nl of
bewonersorg@terbregge.nl. Denkt u
alstublieft met ons mee.
Voorzitter Terbregge’s Belang
Martine de Boer

Overleden
•
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Elisabeth Mes-Plug echtgenote van Wouter Mes †
overleden 3 januari 2011
Op de leeftijd van 85 jaar

•
Wilhelmina Jacoba van der Linden-Arentsen echgenote van
Willem van der Linden †
overleden 10 januari 2011
Op de leeftijd van 87 jaar

•

Jacoba Hendrika Snijders (Cobie) overleden 4 februari 2011
Op de leeftijd van 83 jaar

info@hvandersluis.nl

Een tijdbom in onze achtertuin?
Onlangs heeft u in de Postiljon een interview kunnen lezen met Henk Dijkxhoorn, bestuurslid van Bewonersorganisatie Terbregge’s Belang. In dit interview sprak Dijkxhoorn zijn zorg uit over de verontreinigde grond
in de voormalige Veenput aan de Ommoordseweg 48. In de weken voorafgaand aan het artikel in de
Postiljon, stond er in het Algemeen Dagblad dat de gemeente Rotterdam werk gaat maken van dertien
vervuilde plekken in het Rijnmond gebied. Ook toen werd de oude Veenput in onze wijk genoemd.
Vroeger werd er door de plaatselijke
jeugd zomers heerlijk gezwommen in de
Veenput aan de Ommoordseweg. Deze put
was ontstaan door het afgraven van veen
dat gebruikt werd in de kachels. Er was
zomers geen mooier plek voor de jeugd

dan de Veenput om in te zwemmen. Een
idyllisch plekje, dat was het.
In de jaren ’50 kwam hier echter een einde
aan doordat men besloot om de Veenput te
gebruiken als dumpplaats voor chemisch
afval, restproducten uit de olie-industrie.
Een lekkere goedkope oplossing. In een
paar weken tijd werd er ongeveer 17.000
m3 chemisch afval gestort. Vrachtwagens reden, dag in dag uit, af en aan met
vaten chemisch afval om dit vervolgens te
dumpen in het plasje. Het resultaat: zware
metalen en nog veel meer chemische
troep ligt al vanaf de vijftiger jaren in onze
achtertuin. Na het storten van het afval,
werd de Veenput afgedekt met een dikke
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laag puin. Blijkbaar was dit niet voldoende.
De autosloperij die nu gevestigd is op het
terrein heeft zomers te kampen met vieze
luchten en opborrelend gif uit de grond.
Al jaren proberen wij de Deelgemeente
te overtuigen van de
aanwezigheid van deze
chemische rommel in de
grond. Want als het opborrelt, komt het dan ook in
het grondwater? De Bewonersorganisatie beschikt
over diverse rapporten. Bij
Gemeentewerken is men
al sinds 1985 op de hoogte
van deze vervuiling. Zij
schrijven in een rapport dat
deze zeer ernstige vervuiling binnen 4 jaar moest
zijn opgeruimd. Maar er
heeft nog nooit iemand
actie ondernomen.
Waar wij als Bewonersorganisatie steeds
weer tegenaan liepen was het feit dat niemand bij de Deelgemeente op de hoogte
blijkt te zijn van de aanwezigheid van deze
gifbelt. In de loop der jaren hebben wij,
zeker na iedere verkiezingsronde, iedere
keer weer moeten uitleggen wat de Veenput is, de locatie en onze zorgen.

grondwater in de directe omgeving van
de oude Veenput niet is verontreinigd,
maar recentere meetgegevens zijn er
niet. Men ziet ook geen aanleiding om te
gaan meten. Wel is er gevaar voor direct
contact omdat hier en daar de aangebracht
afdeklaag niet meer voldoet. Dit gaat
men herstellen onder de noemer van een
voorgenomen sanering.
Laat u niet van de wijs brengen door de
term sanering. Men bedoelt niet dat het
opgeruimd gaat worden. Daar waar de
afdeklaag niet meer voldoet aan de milieueisen, wordt deze gerepareerd.
Wij nemen geen genoegen met dit
antwoord. Na jarenlang van het kastje naar
de muur te zijn gestuurd, gaan wij nu door.
U heeft al kunnen lezen dat wij deze kwestie hebben voorgelegd aan de Commissie
Schiebroek Terbregge. Ook zij neemt dit
hoog op. Het wordt nu eens tijd dat die
tijdbom wordt opgeruimd.
Overigens raden wij u niet aan om te gaan
kijken op de plek van de oude Veenput. Er
hangt een enorme penetrante lucht en als
u in die chemische rommel stapt, kunt u
de volgende dag nieuwe schoenen gaan
kopen.
Wij houden u op de hoogte.

In antwoord op de zoveelste verontrustende brief van ons, meldt de Deelgemeente het volgende:
Uit een onderzoek uit 2002 blijkt dat het

Namens Terbregge’s Belang
Martine de Boer
Voorzitter
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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 Rotterdam en misschien wel de oudste van heel Nederland.
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 organisatietalent, 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 commissieen deelraadsvergaderingen van de deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek
en overleg met de voorzitter van de deelgemeente.
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Indien nodig hebben wij in het verleden
zelfs de belangen van bewoners behartigd
bij de rechtbank.
Ook houdt Terbregge’s Belang met bewoners en gemeentelijke diensten regelmatig
de Wijkschouw en let daarbij speciaal op
de elementen als Schoon, Heel en Veilig.
Bovendien overlegt het bestuur van de
Bewonersorganisatie regelmatig met
gemeentelijk diensten en tenminste eenmaal per maand met de Buurtagent.
Wij kunnen dit echter niet zonder uw steun!
Wordt lid van Terbregge’s Belang en vergroot 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 € 10,
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
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Uitnodiging!!
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, echter altijd zonder de kern van de boodschap
te wijzigen.

- 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

Afspraken?

Omdat de redactieleden 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)

Wij hopen dat u zich niet laat afschrikken
door de hierboven (nu eenmaal noodzakelijk) te maken afspraken en wij zien uw
stukje met veel belangstelling tegemoet.
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang
Bert Wagemans
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Voor al Uw binnen en buiten schilderwerk.
Reeds meer dan 30 jaar vertrouwd!

Ger Nolles

Schilderwerken

Willy den Oudenstraat 46 • 3056 AD Rotterdam
Tel. 010-4215511 • Mob. 06-21890035
E-mail: ger@gernollesschilderwerken.nl
Internet: www.gernollesschilderwerken.nl

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

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 2011 bedraagt
€ 10,- 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

