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Agenda Algemene Ledenvergadering
Aan:

Agenda

De leden van de Bewonersorganisatie Vereniging ‘Terbregge’s
Belang’.

Tijdens de vergadering zullen de volgende zaken aan de orde komen:

Algemene Ledenvergadering
Net zoals elk jaar wordt ook in 2011 weer een Algemene
Ledenvergadering gehouden en wel op maandag 28 november
2011. 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”,
Landstraat 9, Rotterdam en begint om 20.00 uur.
De zaal is open om 19.30 uur.

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen/besluiten van de vergadering van 2010
6. Samenvatting bestuursvergaderingen 2010 & 2011
7. Verslag van de penningmeester en de kascommissie
8. Benoeming van een kascommissie voor het jaar 2011–2012
9. Periodieke benoeming van bestuursleden
Pauze

Straatweg 124
www.vsradvocaten.nl /(t): 010-4522767

10. Bestemmingsplan Nieuw Terbregge
11. Stand van zaken Veenput
12. Verkeersveiligheidsanalyse Terbregseweg
13. Overleg met Verenigingen van Eigenaren
14. Expositie Historische Commissie 2012
15. Vitrinekast Monument Irenebrug
16. 4 mei herdenking 2012
17. Rondvraag en sluiting

Uw advocaten voor o.a.:

Namens het bestuur,

-

arbeidsrecht
echtscheidingen
ondernemingsrecht
strafrecht
bestuursrecht

eerste gesprek gratis

Martine de Boer
Voorzitter
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Notulen Algemene Ledenvergadering
Verslag van de 92e Algemene Ledenvergadering Terbregge’s Belang,
gehouden op 29 november 2010 om 20.00 uur in de Buurt- en
Speeltuinvereniging ”Terbregge”, Landstraat 9 te Rotterdam.

8. Benoeming van de kascommissie 2010/2011:
Er wordt gevraagd wie dit het komende jaar willen doen? Michael en Rolf
willen het nog wel een jaar doen.

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

Henk krijgt nu het woord en zegt dat de zilveren speld voor verdiensten
na een jaar te hebben overgeslagen dit jaar zeer verdiend, gaat naar Arie
Mulder voor het vele werk wat hij al jarenlang doet voor diverse organisaties.
Hierna krijgt Arie hem opgespeld door Martine en er zijn bloemen voor zijn
vrouw.
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Presentatielijst voor de aanwezigen
1. Opening:
De voorzitter opent de 92e vergadering van Terbregge’s Belang en heet
iedereen van harte welkom.
2. Twee minuten stilte:
Vervolgens worden er 2 minuten stilte gehouden voor alle overleden leden
van het afgelopen jaar.
3. Vaststelling agenda:
Deze blijft ongewijzigd.
4. Ingekomen stukken:
Deze zijn er niet.
5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2009:
Deze staan in de buurtkrant van oktober/november 2009.
6. Samenvatting bestuursvergaderingen 2009 en 2010:
Behandeld zijn:het 80% bestemmingsplan Nieuw Terbregge, de wijkschouw
die 4 maal per jaar wordt gehouden op vaste plaatsen, de vervallen
boerderij Terbregseweg 1 die ondertussen is opgeknapt. Martine zegt dat
de eigenaar deze week is gesommeerd om de rommel eromheen ook op
te ruimen. De bouw van het zorgcentrum, post en e-mails zijn behandeld,
het verkeer op de Terbregseweg, de 30 km zone Terbregse Rechter
Rottekade, de kennismaking met het nieuwe Dagelijks Bestuur van de
deelgemeente, de veenput en de DOP, de buurkrant en de website, er zijn
diverse commissievergaderingen bijgewoond, subsidie en de in- komsten
en uitgaven, de 4 mei herdenking, de klok van de Alexanderkerk, de
Historische Commissie en de fototentoonstelling.
7. Verslag van de penningmeester en kascommissie:
Frans geeft een kort verslag van de inkomsten van het jaar 2009/2010 zoals
de subsidie en de ontvangst van de contributie. En de uitgaven zijn o.a. voor
KPN, verzekeringen, Eneco, kantoorartikelen en meubilair, belastingen en
Manna. Er is een overschot van € 1030, - Michael Beckmann en Rolf de
Boer hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden op 13-11-2010 en
zij verlenen de penningmeester decharge.

9. PAUZE
10. Kort verslag Historische Commissie:
Henk vertelt dat zij elke 2e donderdag van de maand bij elkaar komen om
foto’s en informatie te inventariseren. Extra mensen zijn altijd welkom. Wij
gaan de 1e donderdag van de maand verhalen opschrijven (over Manna
en de oorlog) zodat die niet verloren gaan. Ook gefilmde beelden zijn
welkom.
11. Fotopresentatie 2011:
Onderwerp dit jaar is: Nog Nooit Vertoond. Wij missen nog heel veel
informatie zoals wie/wat/waar op de foto’s staan.
12. Dodenherdenking 2011:
Er is de laatste jaren steeds meer belangstelling voor de herdenking vooral
ook van de jeugd.
13. Periodieke benoeming van bestuursleden:
Henk gaat nog een jaar door evenals Corry en Frans. Leen treedt af als
bestuurslid (hij is al 27 jaar lid) en hij krijgt van Martine een bos bloemen
voor zijn jaarlange inzet . Joop Mullemeister treedt toe als nieuw bestuurslid
voor de website en hij stelt zich in het kort even voor.
14. Bouw Zorgcentrum:
Frans heeft bezwaar aangetekend tegen de bouw als (naaste) bewoner en
namens Terbregge’s Belang. Pal naast zijn tuin komt een muur van 3 meter
hoog en 11 meter lang. Het 0 nivo op het terrein is 3 meter hoger dan in
de tuin van Frans. Volgens Welstand past het gebouw in de lintbebouwing.
Er is wel voorzichtig geheid en als de trillingen boven een bepaalde grens
kwamen, werd er gestopt. De bouw van de 20 zorgappartementen past in
het bestemmingsplan van het Molenlaankwartier.
15. Herziening Bestemmingsplan Nieuw Terbregge:
Het plan is uit 2000 en betreft heel Nieuw Terbregge, de Terbregse Linker
Rottekade en de Terbregseweg de even nummers. Elke 10 jaar wordt het
plan herzien. Er komt geen bebouwing in het zakslotengebied tussen de
boezem en Nieuw Terbregge, De vlek onder Sparta betreft maatschappelijke
voorziening 2 en er mogen alleen zelfredzame mensen in verblijven. Bert
zou daar eventueel een gymnastiek lokaal willen neerzetten. Toen TNT
nog in het gebouw zat zijn er bomen gekapt die nog steeds niet terug zijn
geplant. Waar nu de Gemeentewerf zit, wil men een opslag voor strooizout
en een containeropslag maken. Terbregge’s Belang is hiertegen want er
zouden nog meer autobewegingen komen in dat toch al drukke gebied.
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16. Contributie 2011 en verder:
Er komen bezuinigingen aan vanuit de deelgemeente die nog niet bekend
zijn. En de uren van de opbouwwerker worden anders benut terwijl de uren
van de administratieve kracht worden gehalveerd. Ook daarom willen wij de
contributie verhogen naar € 10, - Dit voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen en het bedrag wordt in september 2011 geïnd.
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17. Website:
Joop is er 1,5 jaar geleden mee gestart. Al het lokale nieuws, het nieuws van
de vereniging en alle buurtkranten staan erop. Vooral de foto’s worden veel
bekeken. Er zijn ongeveer maandelijks 200 bezoekers. Michael Beckmann
vraagt naar promotiemateriaal voor Nieuw Terbregge? Martine antwoordt
dat we daar druk mee bezig zijn.

18. Rondvraag:
*Gerard Koot geeft complimenten voor de buurtkrant en vraagt waarom
er geen naambordje hangt in Oud Terbregge bij de bussluis waar de
stoplichten ook niet werken en kan men er met schouwen niet eens gaan
kijken? Henk antwoordt dat er op 27 vaste punten wordt geschouwd en
daar wordt niet van afgeweken. Omdat het plein niet door auto’s wordt
bereden hangt er geen naambord maar het heet Meerum Terwogtplein.
Martine zal het nog eens aankaarten bij de deelgemeente.
*Henk van Sluis vraagt naar het vragenuurtjes van de deelgemeente?
Henk meldt dat het door gebrek aan belangstelling is opgeheven.
Ook noemt hij de troep en het gevaarlijke hek rondom de boerderij.
Martine zal ook dit weer melden bij de deelgemeente. Het is nog steeds
onduidelijk wat ermee gaat gebeuren.
*Bas Herselman meldt nog dat Piet Hordijk 4 bekeuringen heeft gehad
op zijn eigen terrein. Hij heeft nu een bord “Eigen Terrein” geplaatst en
geen nieuwe bekeuringen meer gekregen.
Sluiting: Martine bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de
vergadering.
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Bestemmingplan Nieuw-Terbregge vastgesteld
Op 9 juni 2011 is door burgemeester en wethouders van Rotterdam het Bestemmingplan
Nieuw-Terbregge vastgesteld.
Het voorgaande bestemmingsplan was (alweer) 10 jaar oud. Het is wettelijk vereist dat een
bestemmingsplan om de 10 jaar wordt herzien.
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Het Bestemmingsplan Nieuw Terbregge betreft het de wijk Nieuw Terbregge met inbegrip van de
woningen aan de Bergse Linker Rottekade en de Terbregseweg (even zijde).
Heel erg schokkend is het nieuwe herziene bestemmingsplan niet. Bovendien zijn de ergste
angels door inmenging van Terbregge’s Belang bij het ontwerp bestemmingsplan er al
uitgehaald.
Wat is er aangepast?
- Er wordt tussen de zaksloten (27 villa’s) niet gebouwd;
- De bouwhoogte voor de gebiedjes onder aan de Bergse Linker Rottekade is beperkt van 16
naar 11 meter hoogte;
- De geplande gemeentelocatie (opslagterrein) in het westen van het gebied bij het fietstunneltje
gaat niet door;
- Als er (zoals nu in de planning) ook een gemeentelijk opslagterrein in het oosten van het
gebied voormalige PTT parkeerplaats komt, dan wordt dit in het groen ingebed;
Wat is helaas niet gelukt, en blijft gehandhaafd in het Bestemmingsplan?
- De maximale bouwhoogte van het lint Bergse Linker Rottekade is komen te liggen op 11 meter;
Wij vinden 7 à 8 meter, gezien de kleinschaligheid van het gebied meer dan voldoende;
- De maximale bouwhoogte van de eventueel 8 te bouwen woningen op het terrein van de 		
voormalige manege (nu paintballcentrum) Bergse Linker Rottekade is ook komen te liggen op
11 meter; wij vinden 7 à 8 meter, gezien de kleinschaligheid van het gebied, ook hier meer dan
voldoende;
Tegen deze onderwerpen zijn wij hebben wij nu bezwaar aangetekend, dit omdat wij van mening
zijn dat we, zolang het kan, we de kleinschaligheid (en dus leefbaarheid) van het gebied moeten
beschermen.
De officiële stukken die betrekking hebben op het bestemmingsplan kunt u downloaden van de
website: www.terbregge.nl
Voor noodzakelijke vragen kunt u zich wende tot de Bewonerorganisatie op het adres
Secretaris@terbregge.nl.
Namens het besuur van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang.
Bert Wagemans
secretaris

Terbregseweg onder “de loep”!
Het vele verkeer en het uiterlijk van de Terbregseweg is de Bewonersorganisatie al lang een doorn
in het oog. Helaas valt aan de enorme hoeveelheid verkeer over deze weg nauwelijks iets te doen.
Dit is een uitermate ingewikkelde kwestie die om enorme investeringen vraagt In deze tijd van bezuinigingen en “hand op de knip” valt er van (Rijks)overheidswege nauwelijks heil te verwachten ook
de doortrekking van de A13/ 16 zal maar een zeer gering effect hebben op de hoeveelheid verkeer
die dagelijks over de Terbregseweg rijdt. Alles (als het al gebeurd) wat er gedaan kan worden zijn
lapmiddelen of wel “pappen en nathouden”. Maar toch wil dat niet zeggen dat hetgeen gedaan kan
worden niet ook zou moet gebeuren. De realiteit gebied ons ook hier eerlijk te zeggen dat de middelen van de Gemeente Rotterdam uiterst beperkt zijn. Er bestaat echter wel degelijk aandacht voor
de situatie op de Terbregseweg zo heeft de Bewonersorganisatie recent meegesproken over een
onderzoek dat naar de Terbregseweg heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft zich toegespitst op
de oversteekbaarheid van de Terbregseweg.
Wij als Bewonersorganisatie en verschillende bewoners hebben deze vraag neergelegd bij de
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Het uiteindelijke resultaat was dat de Deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de oversteekbaarheid. bij dit onderzoek is de Bewonersorganisatie ook betrokken, de resultaten van het onderzoek worden met ons
besproken en wij dragen informatie aan de het onderzoek kan verbeteren. Tevens proberen wij de
signalen die we van bewoners krijgen in te brengen. In dit artikel gaan we in op hetgeen momenteel
allemaal speelt en wordt besproken.

het ware op “overstekers”. Dit is dus de meest
veilige oversteekplaats op de Terbregseweg,
maar het blijft waar je ook oversteekt natuurlijk
altijd uitkijken geblazen!

Onveilige oversteekplaats:
Voor de oversteekplaats bij de ommoordseweg
is dit weer een heel ander verhaal. Bij deze
oversteekplaats is het ZEER GOED uitkijken
geblazen. Ondanks dat hier een zebrapad ligt, is
het oversteken hier zeer risicovol. De oversteekplaats heeft te weinig attentiewaarde en er
steken relatief weinig mensen over op die plek.
Automobilisten, ‘rekenen’ hier dus veel minder
op ‘overstekers’ op die plek en zijn dus ook
minder attent op voetgangers. Het spreekt als
het ware voor zich dat dit nu net juist een van
de plekken is waarvan wij als Bewonersorganisatie (ook gezien de school die er vlakbij is) van
vinden dat met name de attentiewaarde van de
oversteekplaats sterk verbeterd moet worden.
Momenteel is dit dus hét punt van discussie met
de onderzoekers en de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.

Geen oversteekplaats vlak na de
Irenebrug!
Natuurlijk is een veel gestelde vraag, de vraag
naar een zebrapad aan de zuid -westzijde van
de Irenebrug, immers hier steken veel mensen
vanuit “het blok” de Terbregsweg over in de
richting van onder andere de huisartsenpraktijk
en fysiotherapie. Deskundigen (en daar zijn wij
het mee eens) raden een zebrapad vlak na de
Irenebrug sterk af. Een zebrapad op die plek
geeft heel veel schijnveiligheid (men denkt veilig
over een zebrapad te lopen en niets is minder
waar, want automobilisten zien mensen die
daar oversteken veel te laat). De Irenebrug als
“hobbel” in de weg maakt deze plaats levensgevaarlijk en het is daar dus dubbel uitkijken
geblazen. Zowel wij als de onderzoekers en de
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek durven
het niet aan om daar een oversteekplaats aan
te leggen!

De discussie gaat voort
Het mag duidelijk zijn, de verkeersdruk op de
Terbregseweg zal nog lang aanhouden en wat
wordt besproken zijn eigenlijk lapmiddelen om
van een slechte situatie een iets minder slechte
situatie te maken maar… over dit onderwerp is
het laatste woord echter nog niet gezegd.
Het hopelijke resultaat is – straks - een
oversteekplaats bij de Ommoordseweg die
aanmerkelijk meer aandacht vraagt van
automobilisten, Dit hangt af van de wil en
de budgetten bij de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.

“Veilige” oversteekplaats:
Vanuit de besprekingen blijkt de oversteekplaats bij de Dirk van der Kooijweg veruit de veiligste te
zijn. Deze is beveiligd door verkeerslichten en wordt veel gebruikt automobilisten rekenen daar als

Wij houden u op de hoogte en blijven alert
Bert Wagemans
secretaris
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Vraagwijzer in Terbregge.
Vanaf begin oktober zal Vraagwijzer een spreekuur verzorgen in Terbregge.
Vraagwijzer is een organisatie waar de inwoners van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
terecht kunnen met velerlei vragen op het gebied van wonen,zorg, welzijn, inkomen enz.
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De consulentes gaan met u in gesprek, bieden een luisterend oor en zoeken met u naar de meest
ideale oplossing. Zij zullen u op weg helpen met advies, verwijzing of begeleiding naar de juiste instantie. Ook kunt u bij ons terecht met vragen over het verstrekken van individuele voorzieningen.

Foto: Bert Wagemans

Een dijkdoorbraakje
Voor de zomervakantie was het weer zover:
tussen de zaksloten aan de Bergse Linker
Rottekade was een scheur in de dijk ontstaan.
Niet iets om ons zorgen over te maken maar het
moest wel worden gerepareerd.

Wij werken samen met maatschappelijk werk, sociale raadslieden , formulierenteam en andere
partners in de deelgemeente . Hierdoor zijn we in staat snel de beste antwoorden voor u te vinden.
Onze hulp is gratis, en u kunt terecht zonder afspraak.
Vraagwijzer heeft al een druk bezocht spreekuur in de Wilgenkoepel aan de Wilgenlei 790. Om de
bewoners van Terbregge en omgeving van dienst kunnen zijn, heeft Vraagwijzer vanaf 4 oktober
een spreekuur in Terbregge.
U kunt ons op dinsdagmorgen vinden in de Alexanderkerk, in de ruimte van de Terbregge’s belang,
de bewonersorganisatie van Terbregge.
Adres: Bergse Linker Rottekade 294-d ,3056 LJ Rotterdam
Tijd: dinsdag 9.00-12.30 uur
Voor meer informatie: www.vraagwijzerhis.nl

Shit happens, maar niet in Terbregge graag!
Vooropgesteld: ik ben geen hondenbezitter,
heb zelfs geen hekel aan honden maar wel aan
hondenpoep aan mijn schoenen. Ik heb geen
hond uit praktische overwegingen en bovendien
kan ik altijd nog als argument aanvoeren dat ik
allergisch ben voor huisdieren. In deze hoedanigheid heb ik de eer om iets te melden over
hondenpoep in onze wijk.
Regelmatig worden wij als bestuur gevraagd of
wij niets kunnen doen aan de hondenpoep in de
wijk. Ook tijdens de Wijkschouw, die eens per
kwartaal plaatsvindt, valt het ons op dat er op
sommige plekken in de wijk veel hondenpoep
aanwezig is. Als Terbregge scoren wij hoog op
het gebied van Veilig en Schoon, maar jammer
genoeg ook op hondenpoep.
Wanneer je het kaartje van de Deelgemeente
bestudeert waarop staat aangegeven waar je
een hond mag uitlaten, al dan niet los en met
en zonder opruimplicht, snap ik ook wel dat
sommigen van de hondenbezitters ver van die
plaatsen af wonen. Als je ‘s ochtends voor het
werk nog even de hond moet uitlaten, moet dat
vaak snel. Ook honden moeten tenslotte tegenwoordig mee in de 24-uurs economie. Maar
wees dan ook zo uitgeslapen om die ‘gebakjes’
op te ruimen daar waar een opruimplicht heerst.
Dit stelt de niet-hondenbezitters in staat om, wat
minder uitgeslapen, zonder op te letten over
straat te gaan zonder de kans om onverrichter
zake terug te keren om hun schoenen schoon te
maken. Hier spreekt een ervaringsdeskundige,
maar dat was waarschijnlijk al duidelijk.
Om aan te geven hoe groot het ‘gebakjes-probleem’ is in de wijk schets ik het volgende: sinds
kort hebben wij een nieuwe voetgangersbrug in
Nieuw-Terbregge die de Piet van de Polsingel
verbindt met de Bergse Linker Rottekade. De
brug komt uit naast het huis van de familie
Dijkxhoorn. Nadat de familie deze zomer
terugkeerde van vakantie werd zij verblijd met
de aanwezigheid van wel 60 (niet gelogen)
hondendrollen naast het huis. De familie voelde
zich behoorlijk te kakken gezet.

Om het voor iedereen nog even duidelijk te
maken wat waar wel en niet mag schets ik hieronder nog even de regels zoals genoemd in het
hondenbeleid van de Deelgemeente, inclusief
een overzichtskaart.

Onkruid in de wijk
Door de enorme regenval van de afgelopen tijd
tiert het onkruid welig. Zo ook op de geluidswal
langs de A20. Een beetje normaal lopen over
het pad bovenop is er bijna niet meer bij. Na
veel zeuren door buurtbewoners, heeft men nu
vanuit de Deelgemeente toegezegd iets aan de

situatie te doen.
Datzelfde geldt overigens voor de schanskorven
op de geluidswal Deze korven zijn meer en
meer onderhevig aan vandalisme en op veel
plaatsen zijn stenen verdwenen. Ook dit ziet er
niet uit maar schijnt te worden opgeknapt.
Ook de bermen van de Bergse Linker Rottekade hebben zeker een paar keer per jaar een
goede maaibeurt nodig. Hoe hoger het gras,
hoe onoverzichtelijker en gevaarlijker de Rottekade wordt. Er was een voorpagina-artikel in
de Postiljon voor nodig om de boel gemaaid te
krijgen, zij het wel met de Franse slag.
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Prima en zinvol overleg tussen VVE’s en
Bewonersorganisatie

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Terbregge’s Belang was al lange tijd van mening dat het
goed zou zijn om de in talloze jaren van haar bestaan opgedane kennis te delen met de Verenigingen
van Eigenaren in de VINEX - locatie Nieuw- Terbregge. En juist nu na 10 jaar het Bestemmingsplan
Nieuw-Terbregge werd herzien, was dit een mooie aanleiding om bij elkaar te komen en kennis
uit te wisselen. Het bestuur van de Bewonersorganisatie is sinds 2009 bezig om het herziene
bestemmingsplan zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij wensen van de bewoners. Reeds in het
begin van 2010 heeft de Bewonersorganisatie zienswijze(n) kenbaar gemaakt bij Burgemeester en
Wethouders van Rotterdam en uiteraard ook bij de toenmalige deelraadvoorzitter Bert Cremers.
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Een “wensenlijstje”
Natuurlijk (dat mag duidelijk zijn) had de Bewonersorganisatie best een aardig lijstje “wensen”.
Door het bestuur van de Bewonersorganisatie wordt vermoed dat de opstellers van het ontwerp
Bestemmingsplan niet erg gecharmeerd waren van de wensen die het bestuur bij B&W kenbaar
maakte. De inbreng van burgers wordt niet altijd zo gewaardeerd als men ons wel wil doen geloven.
Het bestuur vindt dat spijtig, maar “its “all in the game” zoals de Engelsen zeggen. Het hoort erbij
en natuurlijk hebben bewoners wensen, het zou gek zijn als dit niet het geval zou zijn! Sterker nog
Burgemeester Aboutaleb is van mening dat burgers vaak beter ideeën hebben dan zijn ambtenaren!
‘Tel uit je winst’, zouden wij zeggen: wij hebben best wel een “paar” ideetjes!
Misschien te geïsoleerd?
Er bestond bij Terbregge’s Belang best wel een beetje de angst om te geïsoleerd te werk te gaan.
Met de bewoners van het bestaande gedeelte van Terbregge wordt door bestuursleden vaak genoeg
gesproken, dus de mening van deze bewoners ten aanzien van het Bestemmingsplan is voldoende
duidelijk. De mening van de bewoners vanuit de VINEX - locatie Nieuw- Terbregge was echter nog
onvoldoende bekend en werd node gemist. Des te meer een reden dus om “eens een keer” kennis
met elkaar te maken en te overleggen. Via de -tegenwoordig bijna onmisbare- e-mail werd en aantal
Verengingen Van eigenaren benaderd en op 23 augustus 2011 werd er een eerste vergadering
gehouden. Alle aanwezigen vonden dat het overleg op een prettige wijze plaatsvond en men vond de
informatie-uitwisseling zinvol.
Tot onze spijt hebben wij nog niet met iedere Vereniging Van Eigenaren in de gehele wijk Terbregge
contact. Aan de VVE’s voor wie dit geldt vragen wij met ons in contact te treden. Ook uw mening telt!
Mail naar bewonersorg@terbregge.nl of kijk op www.terbregge.nl
Bert Wagemans

Onthulling Vitrinekast Monument
Door de enorme inzet van onze secretaris Bert Wagemans zal er op 11 november 2011 een vitrinekast onthuld worden bij het Monument naast de Irenebrug. Maandenlang heeft Wagemans gewerkt
aan ‘zijn’ project en met behulp van sponsoren kan op 11 november de vitrinekast worden onthuld.
De vitrinekast krijgt een tweeledige functie met aan de ene kant informatie over het monument en
aan de andere kant over Operatie Manna.
Programma 11 november 2011
15.00 uur Verzamelen bij het monument (bij slecht weer bij BSV Terbregge);
15.10 uur Welkomstwoord vice-voorzitter Terbregge’s Belang, de heer Henk Dijkxhoorn;
15.20 uur Toespraak voorzitter Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, de heer
Jan Cees van Duin;
15.30 uur Toespraak manager JOULZ Distrcit Rotterdam, de heer John Voogt;
15.40 uur Onthulling vitrinekast door de heer Jan Cees van Duin en kinderen van de Heijberg
school en de vitrinekast bekijken;
16.00 uur Gelegenheid tot napraten in het clubhuis van Buurt- en Speeltuinvereniging Terbregge
aan de Landstraat 9;
16.30 uur Einde bijeenkomst en dankwoord vice-voorzitter Terbregge’s Belang, Henk Dijkxhoorn
Het bestuur van de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang.

Invalideparkeerplaats
Al ruim een jaar strijdt Terbregge’s Belang voor
de komst van een invalide parkeerplaats bij de
Alexanderkerk. Het is daar op gezette tijden zo’n
komen en gaan van auto’s dat je blij mag zijn
als je een parkeerplaats vindt. De Belbus, die
mindervalide mensen vervoert die een bezoekje
aan de huisarts brengen, kan nauwelijks op een
fatsoenlijk manier zijn cliënten uitladen. Vandaar
ons verzoek om te kijken of er een mogelijkheid
was voor een parkeerplaats voor invaliden. Wij
wisten ook precies waar deze moest komen:
vanaf de Irenebrug gerekend net voorbij de
inrit van de parkeerplaats, precies onder de
grote boom. Hier kan precies één auto staan.
Na enige maanden kwam het bericht dat de
parkeerplaats gerealiseerd was. Maar wat bleek:
aan de verkeerde kant. Als er meerdere auto’s
geparkeerd staan, delft de invalideplaats het
onderspit, zoals u op de foto kunt zien. Kortom,
wordt vervolgd!



Terbregge

Viswedstrijd

Zaterdag 10 september was zo een beetje de
laatste zomerdag van 2011 en juist op die dag
hadden wij de viswedstrijd voor jong en oud uit
Terbregge en Nieuw Terbregge gepland. Wat
boften wij met het weer!

De kleinste vissen die werden gevangen waren
zo een 6,5 cm groot en de grootste vis die werd
gevangen door Max Boeve was maar liefst 34
cm groot. Goed gedaan Max. Er werd tijdens de
viswedstrijd een gondeltje gevangen, een soort
vis die vrij zeldzaam schijnt te zijn.

NIEUWS UIT DE WIJK

Op 22 visstekken werd er gevist aan het Walstroplein in Nieuw Terbregge.
Bij het inschrijfpunt konden de vissers een hengel kopen als zij die nog niet hadden.
Maar de meesten hadden een eigen hengel.
Om even voor half 2 werd het startsein gegeven
door middel van het ophalen van een hengel
met een grote rode vis eraan. De portefuillehouder van de deelgemeente Dhr. Edward
Sterenborg had al snel beet. Goede grap want
het bleek een nepvis uit de vijver van Jan te zijn!
Iedereen liep daarna zo snel mogelijk naar zijn
eigen visstek.
Al snel werden er wat vissen aan de haak geslagen. Er zit namelijk aardig wat vis in de vijver en
de wateren in Nieuw Terbregge.
Maar ja of ze willen bijten dat is altijd afwachten.
Geduldig zaten de vissers (overwegend kinderen) te wachten tot zij beet hadden.

Het was heel gezellig want de ouders van de
kinderen uit Terbregge en Nw. Terbregge waren
ook van de partij om hun kids te supporten.
Max kreeg tijdens de prijsuitreiking om 16.00
uur voor de grootste vis een viskoffer.
De 1e prijs voor de op 1 na grootste vis (30 cm)
ging naar Tyco en de 2e prijs ging naar Sepp en
zijn vader. De vis, het was een Zeelt, van Sepp
was maar liefst 27 cm groot.
Timo ving op de vlak voor het einde van de viswedstrijd nog een vis van 30 cm. Goed hoor !
Tom en Gijs hadden samen staan vissen en
sleepten de 3e prijs in de wacht. Zij vingen
de meeste vissen. Maar liefst 2 vissen in zo
een korte tijd! Zij waren echt blij met de mooie
wedstrijdbeker. Zij gaan hem vast en zeker laten
zien op school in de klas.

Caitin, Soufiane, Luc enz. hadden zo graag een
vis gevangen maar volgend jaar is er weer een
viswedstrijd hoor,das zo goed als zeker!
Evelien van 3 jaar en haar papa hebben na de
viswedstrijd aan het water bij hun voor de deur
nog staan vissen en waren
enthousiast geworden voor het vissen.
Iedereen kreeg een medaille.
Met de groep vissers, zo een 25 in totaal beleefden we een gezellige middag aan het Walstroplein.De vrijwilligers Angelique, Jan, Monique
bedankt voor jullie hulp !
Groet van Margret Dalm
(medeorganisator viswedstrijd)

Overlijdensberichten
Met dankbaarheid voor zijn liefde en zorg is onverwachts thuis in zijn
vertrouwde omgeving overleden mijn lieve man, vader en onze schoonvader

Bedroefd, maar dankbaar voor de goede herinneringen, geef ik u kennis
van het overlijden van mijn lieve en zorgzame zuster
Maria Henrietta van der Wolff (Rita)

Reijer Vos
17 juli 1929

6 juni 2011
C. Vos-van der Meer
Reijer † en Fien
Danny en Bert

Rotterdam
17 januari 1928

Rotterdam
25 augustus 2011

Bart van der Wolff
Terbregse Rechter Rottekade 107
3055 XC Rotterdam

Correspondentieadres:
D. Vos, Bergse Linker Rottekade 211, 3056 LE Rotterdam

Mis mij, maar laat mij gaan
Bedroefd, maar dankbaar voor de vele mooie en goede herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder
Margaretha Gerdina Hoogland-van der Meer
- Grietje 10 juli 1927
18 september 2011

Bergse Linker Rottekade 344
3056 LL Rotterdam

Henk Hoogland
Truida en Jan
Henk en Joke		
Robbert, Dennis
Hennie en Leen		
Marlinda en Bram		
Sem, Emma
Martijn en Manon		
Julia, Lotte

Genietend van een kort verblijf in Frankrijk is, geheel onverwacht, van
ons heengegaan onze vitale, ondernemende, trotse pa, opa en opa
Gerard
Gerardus Cornelis Jozef Koot
- Gerard sr. Rotterdam, 24 januari 1923
Autun (Fr.), 21 september 2011
Sinds 20 september 2010 weduwnaar van Thea Koot – de Leede
Joke en Ben Gerard jr. en Zwaantje Thea
Natasha en Tim
José en Misja
Edwin
Sandra en Ferry
Isa

Ellen en Wim Eus en Rianne

Correspondentieadres:
Gerard Koot jr., Prins Frederik Hendrikstraat 5, 3116 GA Schiedam
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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 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

