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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Hierbij nodigen de vier verenigingen vanTerbregge
De Goede woning, De Buurt- en speeltuinvereniging
Terbregge, Stichting Kampwerk Terbregge en de
Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang alle
bewoners en verenigingsleden van Terbregge uit voor het
bijwonen van de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie 2012.
Deze zal gehouden worden op zaterdag 7 januari van 15.00
tot 17.00 uur. In de zaal van Buurt- en speeltuinvereniging
Terbregge, Landstraat 9, 3056 LR Rotterdam.

Kalender oud-Terbregge
Stichting Kampwerk Terbregge heeft een kalender
2012 op de markt gebracht met daarin foto’s van oudTerbregge. De foto’s zijn bij elkaar gebracht en uitgezocht
door de Historische Commissie van Terbregge’s Belang.

rekening gebracht.
U kunt de kalender ook afhalen of bestellen bij de familie
Herselman, Terbregseweg 52, tel. 4215355. Bestellen
via e-mail kan ook: info@sktweb.nl.

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 opbrengst is dit jaar bestemd voor de aanschaf van
nieuw spelmateriaal voor de kampen die SKT organiseert:
van 11 tot 18 augustus worden het kinderkamp (7 t/m 11
jaar) en het tienerkamp (11 tot en met 14 jaar) gehouden,
van 18 tot 25 augustus het jongerenkamp (15 tot en met
17 jaar).

De kalender wordt in Terbregge huis-aan-huis verkocht
en kost slechts € 5,00. De opbrengst uit de verkoop
komt geheel ten goede aan de activiteiten van Stichting
Kampwerk Terbregge, namelijk de organisatie van
kindervakantiekampen in de zomer en in de herfst.
De kalender kan ook telefonisch worden besteld of
afgehaald. Bij verzending worden porto-kosten in

Het herfstkamp voor jongens en meisjes van 7 tot en met
11 jaar wordt gehouden van 13 tot en met 19 oktober.
Meer informatie op de website: www.sktweb.nl.
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Onthulling van de vitrinekast

Terbregge Ter
In 2000 is het oorlogs- en herdenkingsmonument
Terbregge bij de Irenebrug onthuld. Het monument heeft
een veel grotere en indrukwekkendere rol gekregen in
onze gemeenschap dan wij in eerste instantie konden
voorzien. Een vitrinekast met daarin informatie en uitleg
over de achtergrond en ontstaansgeschiedenis van het
monument leek daarom nu op zijn plaats. Recreanten
die even een ijsje eten en op een van de bankjes zitten,
krijgen nu uitleg over het hoe en waarom van die groep
stenen die daar staat.

Gulle gever
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Soms heb je geluk en dat overkwam ons toen we bij JOULZ
informeerden naar de mogelijkheid om de informatiekast
ook van verlichting te voorzien. Toen JOULZ hoorde wat
wij van plan waren en wat de achterliggende gedachte
was, besloot JOULZ als sponsor voor de kast op te
treden. Een goed doel op zo’n bijzondere plaats als
Terbregge met een directe relatie naar operatie Manna,
gaf voor JOULZ al snel de doorslag en het initiatief werd
ondersteund. Saillant detail is wel dat de kast nu wordt
verlicht door middel van LED verlichting en een zonnecel.
Kortom een groene oplossing en zo gaat Terbregge
met zijn tijd mee. Ook de Deelgemeente HillegersbergSchiebroek vond ons plan zo’n goed idee dat we voor
een paar toch nog ontbrekende zaken ook een beroep
op de Deelgemeente mochten doen en zo kwam het
gelukkig allemaal voor elkaar!

Onthullen ….. een feest

Uiteindelijk, na ongeveer een jaar hard werken, is
op 11- 11- 2011 de informatie /vitrinekast onder forse
publieke belangstelling, onthuld door de voorzitter van
de Deelgemeente Hillegersberg- Schiebroek de heer
J.C. van Duin. Hierbij werd hij “bijgestaan” door een
aantal kinderen van de Heijbergsschool, immers de
Heijbergsschool heeft het monument ook geadopteerd,
dus ze moesten erbij zijn!
Als bewonersorganisatie willen wij graag iedereen
bedanken die het mogelijk heeft gemaakt deze kast te
realiseren.
Bert Wagemans
Secretaris

NIEUWS U
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Ere-speld Terbregge

rbregge

Harry Potter in Terbregge
Natuurlijk is dit maar een grapje, maar tijdens de
Algemene Ledenvergadering van maandag 28 november
j.l is de ere- speld van Terbregge wel uitgereikt aan
Hagrid, de goedige en aardige reus die altijd in de films
van Harry Potter speelt. Natuurlijk is de naam Hagrid
alleen maar een naam in de film. De werkelijke naam
van deze acteur Peter Punselie, onze eigen goedaardige
reus in Terbregge.

UIT DE WIJK

Dik verdient!

Eigenlijk is voor Peter geen vraag te gek Peter heeft
ons (en dus de bewoners van Terbregge) in het jaar
2000 ontzettend goed geholpen bij de bouw van het
monument bij de Irenebrug. In de afgelopen jaren was
Peter altijd present als de jaarlijkse expositie opgebouwd
moest worden en ook achter de schermen steekt Peter
regelmatig de handen uit de mouwen en is altijd voor
Terbregge bezig.

Unaniem verkozen

Zodra er sprake is van een mogelijke kandidaat voor de
ere-speld van Terbregge wordt dit in de commissie aan
de orde gesteld. Dit jaar had de commissie maar weinig
tijd nodig iemand te verkiezen die zich al meerdere jaren
vrijwillig inzet voor Terbregge.

Op het “podium”

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Peter
gevraagd even voor in de zaal te komen en werd de
speld onder luid applaus letterlijk bij hem opgeprikt door
de Voorzitter van de Bewonersorganisatie. Niemand
vindt het prettig om zo even op het “podium te moeten
staan”en zeker Peter niet. Ons “maakt het niet uit”! Prettig
bescheiden of niet op die manier bedanken wij mensen
die zich voor Terbregge inzetten en Peter is er daar zeker
één van en niet zo weinig ook! Van harte gefeliciteerd!
Bert Wagemans
Secretaris

Straatweg 124
www.vsradvocaten.nl /(t): 010-4522767
Uw advocaten voor o.a.:
-

arbeidsrecht
echtscheidingen
ondernemingsrecht
strafrecht
bestuursrecht

eerste gesprek gratis
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De nieuwe rijksweg A13/A16 komt… in 2020

Terbregge Ter
U heeft het inmiddels in verschillende edities van het
Algemeen Dagblad kunnen lezen en ook in de overige
landelijke dagbladen is het vermeld: minster Melanie Schultz
maakte op 7 december jl. bekend dat de nieuwe rijksweg
A13/A16 er komt. Het is de bedoeling dat in 2015 begonnen
zal worden met de bouw en dat in 2020 de weg opgeleverd
zal worden.
In tegenstelling tot wat het Algemeen Dagblad schreef, zal de
rijksweg weliswaar niet ondergronds komen te liggen, maar
zal hij wel in een zogenaamde tunnelbak gelegd worden.

NIEUWS UIT DE WIJK

Onderstaand een samenvatting uit de door de stadsregio
Rotterdam i.s.m. het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
samengestelde brochure Voorstel inpassing nieuwe rijksweg
A13/A16 bij Rotterdam-Noord en Lansingerland.
De afgelopen jaren hebben specialisten van de stadsregio
Rotterdam en Rijkswaterstaat gewerkt aan een zo goed
mogelijke inpassing van de weg. Binnen de ruimtelijke,
finaciële en verkeerskundige mogelijkheden hebben ze
gezocht naar inpassingen die in hun ogen recht doen aan
de wens om woon- en leefklimaat van het gebied maximaal
te beschermen. Tijdens dit onderzoek hebben stadsregio en
Rijk veel aspecten opnieuw bekeken waardoor een compleet
nieuwe variant is ontstaan.
Wat houdt dit in voor Terbregge en omgeving?
Bij het Triangelpark (waar de Bergweg-Zuid ‘uitkomt’ op
de N209 vlak bij Bergschenhoek) verdwijnt de A13/A16 in
een tunnel die onder de Bergweg-Zuid door gaat. Na die
kruising komt de weg omhoog, maar hij blijft nog anderhalve
kilometer volledig overkapt. Hierdoor is de weg in het Lage

Bergse Bos niet te zien, niet te horen en niet te ruiken.
Weliswaar leidt de aanleg van de weg tot een ingrijpende
herinrichting van het Bos, maar het karakter, de functie en de
oppervlakte van dit recreatiegebied blijven onaangetast. Dat
is een belangrijke verbetering ten opzichte van de variant
die twee jaar geleden in discussie was en die de regionale
partijen hebben afgewezen.
Aan de andere kant van het Lage Bergse Bos gaat de
tunnel onder de Rotte door. Daarna komt de weg bij het
Terbregseveld weer aan de oppervlakte.

NIEUWS U

Door de bouw van de ‘tunnel op maaiveld’ ontstaat er in
het Lage Bergse Bos een verhoging van ongeveer zeven
meter hoog. Het park loopt daarboven gewoon door. Dat kan
worden ingericht met heel glooiende taluds van tientallen
meters breed of met steilere delen. Je kunt op de hellingen
en de tunnel fietsen en wandelen, maar er kunnen geen
auto’s overheen.

De weg gaat vanaf de tunnelmond bij de Rotte door het
Terbregseveld en sluit bij het Terbregseplein aan op de A16.
De weg gaat daar met een viaduct over de A20 heen.
De stadsregio en het ministerie hebben afgesproken dat er
een volledige aansluiting op de Hoofdweg komt.Dat vergroot
de bereikbaarheid van het gebied en voorkomt extra,
wijkvreemd verkeer op de President Rooseveltweg. Deze
volledige aansluiting zal er komen, maar één afslag (voor
verkeer dat uit de tunnel komt) loopt via de Terbregseweg
naar de Hoofdweg.
Martien Elema
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Balen

rbregge
We wonen er, dus we weten het. Vooral het oudere deel
van Terbregge is ongeschikt voor de verkeersdruk van
deze tijd. Reden te meer om ons juist als bewoners
bewust te zijn van de belasting van het verkeer op onze
omgeving en daar waar mogelijk zelf het goede voorbeeld
te geven. Dat houdt in dat juist wij er op moeten letten
om in de 30 kilometer zones zoals de Bergse Linker
Rottekade ook daadwerkelijk maximaal 30 kilometer per
uur te rijden.

Dat betekent ook dat wij ons als parkeerders van onze
beste kant moeten laten zien en moeten waken voor
ergernissen als:
• Parkeren op de invalidenparkeerplaats bij de
Alexanderkerk;

UIT DE WIJK

• Parkeren op de 4 hoeken van de Terbregse Rechter
Rottekade hoek Molenlaan
• Parkeren in de bocht aan de Bergse Linker Rottekade
tegenover huisnummer 316
Graag vragen wij u namens alle bewoners van Terbregge
het goede voorbeeld te (blijven) geven.
Namens de bezoekers van de Algemene Ledenvergadering
Bert Wagemans
Secretaris
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De boog kan niet altijd gespannen staan!

Terbregge Ter
Wij als bestuursleden hebben het maar wat druk met
alles wat er in- en rond Terbregge gebeurt, wij hebben
zeer frequent contact met politici en bestuurders in
Rotterdam. Toegegeven, we zijn nu eenmaal heel vaak
“de luis in de pels”, maar onprettig wordt het nooit en
dat is ook in het verleden nooit gebeurd. We verschillen
(nogal) vaak van mening, maar dat hoort bij het opkomen
voor de belangen van bewoners. Altijd is alles in een
prettige sfeer van het uitwisselen van standpunten en
meningen verlopen. Zo hebben we tot nu toe gewerkt en
zo hopen we het ook in de toekomst te kunnen blijven
doen.

NIEUWS UIT DE WIJK

De goede relatie die wij met bestuurders hebben, wordt
onderstreept door het onderstaande verhaal
“Op de thee”:
In één van de voorgaande bestuursperioden van 4 jaar
hebben wij het genoegen gehad om te maken te hebben met
Monique van Winsen als voorzitter van de Deelgemeente
Hillegersberg - Schiebroek. Wij hebben -we kunnen niet
anders zeggen- een zeer prettige periode meegemaakt. Er
gebeurde nogal wat. Monique was jong en energiek en pakte
zaken aan, zoals we dat (ook tot op heden) nog maar zelden
hebben meegemaakt! Niet dat we overal onze zin kregen,
zeker niet. Echter wel “bij de pinken” en altijd alert en met
een groot respect voor vrijwilligers. Het was Monique van
Winsen die - in de Deelgemeente ongekend - een feest voor
vrijwilligers organiseerde, waarbij de vrijwilligers werden
bediend door de deelraadsleden! Voor de verbroedering
en om eens informeel met elkaar te praten bleek dit een
uitstekende gelegenheid en voor de vrijwilligers was dit
en beetje een compensatie voor de vele uren die men als
vrijwilliger in dit werk stak! Tegelijkertijd werd hiermee het
belang dat de Deelgemeente aan vrijwilligers (het cement
van de maatschappij) hechtte, dubbel en dwars onderstreept.
Geen vraag was bij Monique te gek en altijd konden we
als bestuursleden rekenen op een prompt antwoord of het
werd razendsnel uitgezocht! Binnen de Deelgemeentelijke
organisatie hoorden wij wel eens “Wervelwind Monique”
fluisteren. Altijd gebeurde dit echter met een glimlach en een
toon van bewondering.
Het is dan ook geen wonder dat wij als bestuur soms met
weemoed terugdenken aan die periode. Toen we het nog
eens hadden over die periode kwam al snel de opmerking
“we moeten een keer langs gaan”, en dat ook echt doen.
Het gevolg hiervan is dat de twee bestuursleden(Henk
Dijkxhoorn en Bert Wagemans) waar Monique het meest
mee te maken had gehad, een middagje “op de thee”
gingen. Een geanimeerde middag waarin alles nog eens
onder de loep werd genomen en ook nog even werd
gelachen om de soms heftige verschillen van mening die
ook toen bestonden. Een paar jaar verder is alles immers
geschiedenis en al weer zo’n tijd geleden. Inmiddels woont
Monique “op Zuid” en is de dolgelukkige moeder van een
tien maanden oud zoontje Rogier. Toen wij er waren deed
hij net zijn eerste stapjes.

Wapenfeiten?
Allemaal leuk en aardig “op de thee”, maar wat hebben jullie
nu allemaal bereikt met Monique horen wij u denken. Nou
dat is toch heel wat we noemen er hieronder en paar die
betrekking hebben op Terbregge:

Extra verlichting op- en rond de Irenebrug: Wij vonden
destijds het verlichtingsniveau (openbare verlichting) rondom
de Irenebrug eigelijk veel te laag. Nadat we dat gesignaleerd
hadden bij Monique werd er al snel een onderzoek ingesteld
en binnen de kortste keren werden de lampen vervangen
door aanmerkelijk sterkere lampen. De verkeersveiligheid
nam aanzienlijk toe;

NIEUWS U

De kwestie rondom de landjes achter de Terbregseweg:
De bewoners aan de even zijde van de Terbregseweg
moesten met de komst van Nieuw- Tebregge een singelpartij
achter hun woningen accepteren. De achteruitgang van de
privacy voor deze bewoners zou aanzienlijk zijn. Onder
meer met steun van Monique werden de bewoners in de
gelegenheid gesteld een extra stuk grond bij hun tuin aan
te kopen, zodat de privacy toch nog enigszins gewaarborgd
bleef;
Overleg met SPARTA: Destijds was SPARTA bezig met
het inrichten van het terrein en de voorzieningen (geluid
en licht) op de voetbalvelden. Ondersteund door Monique
hebben we overleg met SPARTA gehad waarbij we hebben
verzocht de verlichting zodanig in te stellen, dat bewoners
in Nieuw- Terbregge er zo weinig mogelijk last van zouden
hebben. Tevens konden we afspreken dat de geluidinstallatie
spaarzaam gebruikt zou worden;

Pendelbusje i.v.m. vernieuwing Irenebrug: U kunt het
zich wellicht nog wel herinneren de oude ophaalbrug
moest vanwege slijtage vervangen worden door en nieuw
exemplaar. De nieuwe Irenebrug zou breder worden en
sneller open- en dicht gaan. Omdat het voor bewoners
vanwege het ontbreken van een brug een hele omweg zou
betekenen om naar (bijvoorbeeld) het Molenlaankwartier
te kunnen komen, heeft Monique ervoor gezorgd dat
er gedurende de tijd dat de brug buiten gebruik was een
pendelbusje ging rijden. Kritiek, was dat mensen er maar
zeer beperkt gebruik van maakten. Veel mensen hadden
bij voorbaat al iets geregeld met familie kennissen en/of
vrienden. Dat kan allemaal kloppen, maar voor de mensen
die er wel gebruik van maakten was het toch een hele
uitkomst!
Het bestemmingsplan Terbregge – Oost:
In die periode speelde ook de herziening van het
Bestemmingsplan
Terbregge-Oost.
Hoewel
het
Bestemmingsplan vooral conserverend van aard was,
konden we met Monique nog heel goed de toch altijd nog
overblijvende voetangels en klemmen bespreken
Natuurlijk hebben we nu niet te klagen, we vinden ook nu
een gewillig oor bij de huidige deelraadvoorzitter Jan Cees
van Duin. Toch kijken we soms met weemoed terug naar de
tijd dat Monique van Winsen Deelraadvoorzitter was. Wat
was dat een kanjer!
Bert Wagemans
Secretaris
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Vraag maar raak!

rbregge
Wat doe ik als ik een vraag over mijn buurt of straat heb?

Interesse in uw buurt?

We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van de
vele artikelen die u op de Website of in de Buurtkrant leest
met een vraag zit. Dit kan zijn over het Bestemmingsplan,
de toekomstplannen met uw buurt of straat, of misschien
zelfs wel de historie van het gebied waarin u woont. Een
antwoord op uw vraag is (als wij het antwoord tenminste
weten) heel snel te krijgen. De bestuursleden wonen al lang
in Terbregge, of zijn er zelfs geboren, dus als iemand het
kan weten zijn zij het wel!

Het kan bijna niet anders, u komt buiten en zult toch wel eens
willen weten wat er in u buurt of straat allemaal speelt? Het
kan uiteraard ook zijn dat u iets niet bevalt, iets opgevallen
is, of dat u niet weet waar u met uw vraag of probleem
terecht kunt. Wat kunt u in zo’n geval allemaal doen?

UIT DE WIJK

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

Het antwoord
Het antwoord op uw vraag is heel gemakkelijk te krijgen en is
speciaal voor de bewoners van Oud en Nieuw Terbregge in
het leven geroepen. U kijkt op de Website (www.terbregge.
nl) en klikt op Meldingenformulier. Vervolgens typt u de
vraag en de Bewonersorganisatie zorgt ervoor dat u binnen
enkele dagen antwoord heeft.
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Terbregge
Ter
ggeTerbregge
Restauratie Boterdorpse Verlaat.

Medio 2012 start in opdracht van Gemeente Rotterdam
de restauratie van de 18e eeuwse schutsluis het
Boterdorpse Verlaat. De restauratie is naar verwachting
eind 2012 gereed.

NIEUWS UIT DENIEUWS
WIJK UIT DE WIJK NIEUWS U
• Fysiotherapie
• Revalidatie (ook aan huis)
• Knierevalidatie
ook na een nieuwe knie
• Dry Needling
Ook ‘s avonds en op zaterdag geopend!

BERGSE LINKER ROTTEKADE 294C - ROTTERDAM
010 - 418 85 50
WWW.IBURG.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 hem/
haar vermelde bank- of girorekening.
De contributie bedraagt € 10,- per jaar
Naam:			
…………………………………………………………….
Adres:			
…………………………………………………………….
Postcode en Plaats:
…………………………………………………………….
De contributie mag eenmaal per jaar worden
afgeschreven van:
Bank-/girorekeningnummer:
……………………………………………….
Rotterdam d.d.:		
……………………………………………….
Handtekening:
……………………………………………..
Inleveradres:
F.H. Schuit
p/a Bergse Linker Rottekade 294-d
3056 LJ Rotterdam

"

Colofon

Terbregge - Nieuws uit de wijk 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.
Terbregge - Nieuws uit de wijk wordt in Terbregge gratis huis-aanhuis 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-Capelle.
Kopiëren is toegestaan met bronvermelding.
Eindredactie:
Terbregge’s Belang
Redactie-adres: Bergse Linker Rottekade 294-d
3056 LJ Rotterdam
E-mail: bewonersorg@terbregge.nl
Website: www.terbregge.nl

Drukkerij JP Offset Duiven | 026 369 63 60

