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Uitnodiging 4 mei herdenking
Het bestuur van de Bewonersorganisatie nodigt u uit om op zaterdag 4 mei de dodenherdenking bij te
wonen. Deze zal plaatsvinden op de hoek Bergse Linker Rottekade & Terbregseweg (Irenebrug).

Programma dodenherdenking
Zaterdag 4 mei 2013
“Vrijheid spreek je af”
19.30 - 19.45
19.54 - 19.56
19.56 - 19.59
19.59
20.00
20.00 - 20.02
20.05 - 20.10
20.30 - 20.40


20.45
21.10

Verzamelen bij Irenebrug
Luiden klokken
Zang
Trompetsignaal “Taptoe”
Klok slaat acht keer
Twee minuten stilte
Wilhelmus (1 + 6)
Zang
Aankondiging sprekers
Gelegenheid tot kranslegging met assistentie scouts
* Fam. v/d Valk; v/d Kooij; * Deelgemeente-His,
* Heijbergschool, * St Michaelbasisschool
* PKN Hillegersberg-Terbregge, * De Goede woning
* Scouting (groep Hillegersberg), * Buurt- en Speeltuin Vereniging
* Roeivereniging Skadi, * Terbregge’s Belang
'H¿OpODQJVPRQXPHQW NLQGHUHQHHUVW
Bijeenkomst in Speeltuin
Binnenhalen van de vlag

Het bestuur waardeert uw aanwezigheid op dit tijdstip in hoge mate,
Namens het bestuur,
De commissie 4 mei dodenherdenking
Gelieve bij de wens bloemen of een krans te leggen, dan wel een toespraak te houden, contact op te nemen met
de heer H. Dijkxhoorn, telefoon 010 – 420 46 05 of L.Verkade, telefoon 010-4550448.
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Expositie 2013
DE ROTTE VAN OORSPRONG TOT “EINDE”
Ook dit jaar 2013 organiseert de Historische Commissie weer de jaarlijkse Historische foto-expositie. Zoals
u gewend bent, vindt deze weer plaats op een zondag. Dit jaar op zondag 21 april van 14.00 tot 16.00 uur.
De expositie zal plaatsvinden in de zaal van de Buurten Speeltuinvereniging Terbregge. Aan de landstraat
9 te Rotterdam/Terbregge. De toegang is gratis en de
Historische Commissie belooft u ook dit jaar weer en
RQJHORRÀLMNPRRLHH[SRVLWLHPHWYHOHQRJQRRLWYHUWRRQGH
historische foto’s

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat zich rondom
de Rotte mensen vestigden. Een plaats bij uitstek waar
de oevers dicht bij elkaar kwamen was Terbregge.
Waarschijnlijk door de grondstructuur (veenbonken)
kwamen de oevers van de Rotte dicht bij elkaar en was
dit tegelijkertijd een plek bij uitstek voor een brug “Ter
Brugge” dus! Het is logisch dat de Historisch Commissie
Terbregge’s Belang dit jaar De Rotte als uitgangspunt
heeft gekozen voor haar expositie. De historische foto’s
zullen betrekking hebben op de relatie met het water
en gaan naar de oorsprong van de Rotte in de buurt
van Moerkapelle en “het einde” in de omgeving van
Rotterdam Centrum.
Bijzonder tenslotte is om te vermelden dat de Rotte als
vaarweg nog een bijzonder waardevolle functie heeft
gehad aan het einde van WOII! Toen op 28 april 1945
door de geallieerden de voedselpakketten (operatie
Manna) boven Terbregge waren gedropt, werd met
vele tuindersschuiten het verzamelde voedsel naar
de hongerige bevolking in het centrum van Rotterdam
gevaren. Destijds zijn met deze actie en de vlotte route
(dankzij de Rotte!) naar Rotterdam duizenden levens
gered

De expositie heeft dit jaar 2013 als thema een van de
belangrijkste levensaders in ons gebied, de rivier de
Rotte! In vroeger tijden vormden kanalen, sloten, meren
en plassen de belangrijkste routes voor het vervoer van
personen en goederen. Tot het midden van de 19e eeuw
waren er vrijwel geen verharde wegen. Het vervoer over
land was geen pretje: te paard of lopend waren mensen
vaak lang onderweg om hun doel te bereiken. Daar
kwam nog bij dat de meeste wegen alleen in de zomer
goed te gebruiken waren. In de 18e en 19e eeuw was de
trekschuit het vervoermiddel bij uitstek. In Holland. En
zeker ook langs de Rotte.
Tuinders gebruikten de Rotte volop als vaarroute naar
ondermeer de veiling gelegen aan de Gordelweg en de
markt aan het Noordplein. Niet toevallig bevinden beide
locaties zich nabij het water. Vervoer over water met platte
tuindersschuiten was voor de Tweede Wereldoorlog
de normaalste zaak van de wereld. De Bergse Linker
Rottekade bijvoorbeeld was destijds nog een onverhard
paadje en was zeker in het najaar en in de winter slecht
begaanbaar.

Kortom, deze schitterende expositie mag u dus niet
missen!

Ook niet toevallig, bevonden zich langs de oevers van
de Rotte tal van molens. De wind had hier vrij spel en
kon niet worde gehinderd door bomen of bebouwing.
Bovendien was de Rotte, als vaarroute, van groot belang
voor de aanvoer van grondstoffen en als de grondstof
was bewerkt, als route om producten naar kopers te
vervoeren.

Als u gaat, dan bieden wij u nog een leuk extraatje
Zoals u wellicht weet hebben wij als bewonersorganisatie
recent een nieuw kleinere ruimte betrokken aan de
Bergse Linker Rottekade 316a (vlakbij de Speeltuin)
In deze ruimte is een expositie ingericht die betrekking
heeft op Operatie Manna.
Deze expositie is (ook op 21 april aanstaande) te
bezoeken va 13.30 uur tot 14.00 uur. Henk Dijkxhoorn,
ons bestuurslid die alles van Operatie Manna weet, is in
de ruimte aanwezig om u hier van alles over te vertellen.
Oude verhalen:
Verder is Henk Dijxhoorn druk doende om oude verhalen
van Terbreggenaren op te tekenen. Deze zijn dus altijd
welkom, Henk heeft er zelfs een speciale middag voor
georganiseerd! Elke eerste donderdagmiddag van
de maand is - vanaf 14.00 uur - Henk aanwezig in de
verenigingsruimte Bergse Linker Rottekade 316a om uw
verhaal op te tekenen. Meestal erg gezellige middagen
om eens lekker bij te praten.
U bent hierbij van harte uitgenodigd!
Namens het bestuur
Bert Wagemans
Secretaris
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Programma Koninginnedag
Hou de website in de gaten voor het thema!
11.00 uur

Speeltuin open

11.30 uur

Inschrijven optocht

12.00 uur

Start optocht onder begeleiding van de Jong Euroband

13.00 uur

Mini kermis open

13.30 uur

Start Rad van avontuur

15.00 uur

Straatspelen

16.00 uur

Uitslag grote verloting + trekking hoofdprijzen

17.00 uur

Oranjebal + kinderdisco/playbackshow

22.00 uur

Sluiting

Wilt u de inhuldiging van onze nieuwe koning niet missen?
Geen probleem, de tv in de keet staat aan!

Stand van zaken Veenput

Bomenridders

Voor de stortplaats van zuurteer aan de Ommoordseweg
moet uiterlijk in 2015 een noodzakelijke sanering
hebben plaatsgevonden, dan wel tijdelijke beveiligingsmaatregelen moeten zijn genomen waarmee de risico’s
afdoende worden beheerst. Het is van belang te
benadrukken dat sanering niet betekent dat het gestorte
product moet worden verwijderd. In dit geval gaat het om
herstel van de afdeklaag zodat er geen contact mogelijk
is. Verspreiding van verontreiniging naar de omgeving is
niet geconstateerd.

Zoals u wellicht weet dreigt de kapvergunning
in Rotterdam voor zowel particuliere als
gemeentelijke bomen te verdwijnen. Alleen
monumentale en beeldbepalende bomen zijn
dan nog beschermd. Dit heeft invloed op de
stadsnatuur. Bezuiniging op groenonderhoud en
deregulering zijn een landelijke trend.

De terreineigenaar, Autosloperij A. Visser en Zn B.V.,
heeft aangegeven de sanering zelf ter hand te nemen.
De sanering is echter om bedrijfseconomische redenen
nog niet gestart. Het laatste bericht hierover is van
29 november 2012. De adviseur van het bedrijf heeft
aangegeven dat het bedrijf nog steeds voornemens is
te saneren.
De locatie is
een afgesloten
bedrijfsterrein
(opstelterrein
voor sloopauto’s)
waardoor er
geen sprake
is van een
onaanvaardbare
situatie. De gemeente Rotterdam fungeert als vangnet
in het geval dit zou veranderen en wanneer sanering of
beheersing in 2015 niet wordt gehaald. De DCMR blijft
namens de gemeente in contact met het bedrijf en ziet
erop toe dat noodzakelijke maatregelen tijdig worden
genomen.

De Bomenridders zijn blij dat vele groengezinde
organisaties hun zorgen al kenbaar hebben
gemaakt. Wilt u meer informatie kijk dan op
http://www.debomenridders.nl/
De stichting is ook op Facebook te vinden:
https://www.facebook.com/De.Bomenridders
Actueel bomennieuws (ook elders in Nederland) is
te volgen via @DeBomenridders.
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Pannenkoekdag was weer één groot feest
HEIJBERGSCHOOL BAKT PANNENKOEKEN
In Engeland, Ierland en Australië wordt al lang
Pannenkoekendag
gevierd
op
de
dinsdag
voorafgaand aan Aswoensdag. Aswoensdag is de
eerste dag van de christelijke vastenperiode, wat
vroeger betekende dat je 40 dagen lang geen eieren,
melk en vetten mocht eten. En omdat het zonde was
om die ingrediënten weg te gooien, werden daar op
die dag pannenkoeken van gebakken.
Tegenwoordig wordt er niet meer zo streng gevast. Maar
pannenkoeken eten is nog steeds een feest voor jong
en oud. Vandaar dat Tefal en Koopmans deze traditie
nu ook in Nederland hebben geïntroduceerd en we
op Pannenkoekdag wat extra aandacht besteden aan
de oudere medemens. Daarom wordt er sinds 2007
jaarlijks de Nationale Pannenkoekdag gevierd. Met
als hoogtepunt de scholenactie, waarbij honderden
basisscholen pannenkoeken bakken voor ouderen.
Nationale Pannenkoekdag heeft dit jaar alle records
gebroken! Op vrijdag 15 maart bakten tienduizenden
kinderen dat het een lieve lust was om ouderen in het
zonnetje te zetten met de lekkerste pannenkoeken. Bijna
500 basisscholen deden mee!
Ook de leerlingen van groep 5 en 6 van de Heijbergschool
droegen hun steentje bij en bakten pannenkoeken voor
het Reuma verpleeghuis (het Centrum voor Reuma en
Revalidatie Rotterdam).

s Fysiotherapie
s 2evalidaTIE oOK AAN HUIS
s KNIErevalidatie
oOK NA EEN NIEUwE kNIE
s DrY NEEDLING
Ook ‘s avonds en op zaterdag geopend!

BE2'3% ,).+%2 2OTTEK!$% # 2OT4%2$!   
WWW)"52'.,
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De Wielerbaan van Terbregge
Archiefonderzoek vanuit het archief van het Rotterdams Nieuwsblad zette ons op het spoor van iets leuks.
Wij ontdekten in een artikel van 14 mei 1937, dat er op 13 mei 1934 openingswedstrijden zijn gehouden op de
wielerbaan Alexander te Terbregge.
Het was ons - uit de overlevering - al bekend dat er ooit
een wielerbaan in onze omgeving was. Voor zover wij
weten, moet dat ongeveer zijn geweest op het terrein
van het huidige kampeerartikelenbedrijf De Huifkar aan
de Terbregseweg. Verdere informatie ontbrak, zoals de
naam en de periode.
We weten nu dat de Wielerbaan de naam “Alexander“
had en dat deze geopend moet zijn op 13 mei 1934.
Nabij de wielerbaan kon men een “vloeibare consumptie”
QXWWLJHQLQFDIp%LHVKHXYHO-HNRQYDQXLWKHWFDIp DDQ
een tafeltje) naar het wielrennen kijken. Verder weten we
GDWKHW KRXWHQ FDIpQRJDOVFKHHIVWRQGZDDUVFKLMQOLMN
was het verzakt, omdat het op veengrond stond en verder
geen fundering had. We hebben een vage krantenfoto
van de wielerbaan.

Woudenstein ook een wielerbaan hebben gelegen, de
naam van die baan is ons echter niet bekend.
Van ‘onze’ wielerbaan is bekend dat deze ooit ook heeft
gefunctioneerd als baan om op te karten, met heuse
gemotoriseerde karts. Waneer en hoe lang dat exact was
weten we niet. We vragen ons zelfs af of dit niet juist
gebeurde aan de Ommoordseweg waar nu Tuincentrum
Ommoord zit?
Het artikel dat wij hebben “opgedoken” stamt uit 1934.
Dat is bijna 80 jaar geleden en toen waren wij nog niet
geboren!

De Oud Rotterdammer!
De eerste informatie die wij achterhaalden, was dermate
interessant, dat wij verder zijn gaan speuren. Wij plaatsen
een oproep in de Oud RotterdammerKpWEODGELMXLWVWHN
De wielersport is sinds eind negentiende eeuw populair voor de oudere lezers van Rotterdam. Het (gratis) blad
in Rotterdam. In die tijd mochten bezitters van een twee- met een oplage van 122.000 exemplaren wordt door veel
of driewieler niet zomaar de openbare Rotterdamse weg (oudere) Rotterdammers in hoge mate gewaardeerd. Nou
op! Het hoofd van de politie gaf pas een vergunning af als we hebben het geweten! De telefoon ging onophoudelijk
GH¿HWVHUHHQFXUVXVELMHHQULMZLHOVFKRROKDGJHYROJG en de e-mails stroomden binnen. Helaas bleken er
Hoewel de voetbalsport in die periode aan een snelle nog maar weinig foto’s of ander beeldmateriaal van de
opmars bezig was, was de wielersport toch populairder.
wielerbaan te bestaan. Uiteindelijk hebben wij uit de vele
,Q 5RWWHUGDP RQWVWRQGHQ YHHO WRHU¿HWVFOXEV ]RDOV GH reacties nog wel wat interessante informatie weten te
Rotterdamsche Wielrijders Vereniging en de latere, vergaren
bekende Rotterdamsche Centrale Fietsclub. Ook werden
er hardrijwedstrijden georganiseerd door clubs als De De baan moet (in 1934) inderdaad gelegen
6SHUZHU7+25HQ'H=ZDOXZ(HQ¿HWVKDGLQGLHWLMG hebben op de plaats waar momenteel kampeer- en
geen luchtbanden en woog ongeveer 25 kilo.
caravanartikelenbedrijf De Huifkar is gevestigd aan
Terbregge bevond zich – vroeger - in goed gezelschap de Terbregseweg hoek Bosdreef. Destijds was er
want wij hebben in Rotterdam nog vijf wielerbanen kunnen behoefte aan zo’n wielerbaan omdat wedstrijden op
ontdekken, te weten, in Kralingen, de “Rotterdamse de openbare weg verboden waren. Maar ook omdat in
Wielerbaan”, op Rotterdam Zuid (Kreekweg) de baan 1934 de Kralingsebaan (250 meter, 7000 toeschouwers),
“Sportief” of “De Kreek” en op de Kromme Zandweg, om veiligheidsredenen afgebroken moest worden.
“wielerbaan Feijenoord”. In Rotterdam Oost, moet op Wielrenners moesten dus uitwijken naar zogenaamde

info@hvandersluis.nl
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Wielerbanen, deze bevonden zich vooral in het zuiden
van het land. In Brabant en Limburg zijn er - van oudsher
- al meer wielrenliefhebbers te vinden als in de meer
noordelijk provincies. De aanleg in Terbregge was mede
mogelijk omdat de aanleg (voorjaar 1934) werd uitgevoerd
DOVHHQZHUNOR]HQSURMHFWRRNZHOGH³ZHUNYHUVFKDI¿QJ´
genoemd. Een typische crisismaatregel.
De aanleg werd ter hand genomen door de aannemers
van de Zande en Biesheuvel. De wielerbaan kwam te
OLJJHQ DFKWHU FDIp 3ODVERVFK GDW ZHUG JHs[SORLWHHUG
door Gerard Biesheuvel (1922), de zoon van aannemer
Biesheuvel.
De aanleg was relatief eenvoudig. Twee verhoogde
bochten en een verhard wegdek van sintels, vandaar dat
de baan ook wel “de Teerput” werd genoemd. De baan
was niet erg lang, slechts 200 meter en er was geen
tribune. Het was een zogenaamde C- baan die geschikt
was voor de training van jonge renners.

Namen die de heer Simons zich nog wist te herinneren,
]LMQ -RRS 'HPPHQLH -DQ EORHP )D¿p 3LHW :DWHUUHXV
en Henk van Hoof. Namen die wij uit een programma
van 1 augustus 1936 hebben weten te achterhalen
zijn, Zwanenburg, Kamp, Nuyven, Snijders, Huurdijk,
Kanselaar en v.d. Wal.
Gedurende de periode 1953 tot 1956 heeft zich op
het terrein van de Wielerbaan ook de werkplaats van
autosloperij Visser bevonden. Vanuit telefoongesprekken
met Rotterdammers die de Wielerbaan bezochten,
konden wij opmaken dat het middenterrein van
de Wielerbaan ook wel gebruikt werd als opslag.
Bezoekers konden zich hoge stapels autobanden op het
middenterrein herinneren.
&DIp 3ODVERVFK WHQVORWWH KHHIW EHVWDDQ JHGXUHQGH GH
periode ca. 1957 tot 1977.
Namens de Historische Commissie.

Renners
Na onze oproep in de Oud Rotterdammer heeft zich bij
ons zelfs een heuse renner gemeld! De heer Simons
(inmiddels 92 jaar) reed in 1936 als junioortje al
wedstrijden op deze baan.

Boomplantdag in
Terbregge
Op 20 maart jl. was het Nationale Boomplantdag.
Ter gelegenheid van deze dag werden er door
kinderen van de Tuinstadschool in Nieuw Terbregge
16 bomen gepland op de middenberm van de
Dirk van der Kooijweg. Na het startsein door
portefeuillehouder Chantal Zegers, plantte ieder
kind zijn of haar eigen boom.

Bert Wagemans
e-mail: a.wagemans3@gmail.com
Bron: gemeentearchief Rotterdam.

Vervangen
Rottebanbrug
recreatiegebied
Rottemeren
In het kader van groot onderhoud is in maart de
Rottebanbrug vervangen. De brug is aan het einde
van zijn levensduur. De werkzaamheden hebben
ongeveer een maand in beslag genomen. De voetHQ¿HWVEUXJJHOHJHQDDQGH5RWWHNDGHWHUKRRJWH
van het President Wilsonpad, is vervangen door een
stalen brug met minder steile hellingshoeken.
Hierdoor is de brug meer gebruiksvriendelijk.
Tijdens de vervangingswerkzaamheden is de brug
afgesloten geweest van 4 tot en met 30 maart.
9RHWJDQJHUVHQ¿HWVHUV]LMQJHGXUHQGHKHWZHUN
omgeleid. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in
opdracht van het Recreatieschap Rottemeren.
Bron: Digitaal nieuws Ommoord
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Twee slanke dames langs de Rotte
We hebben er eerder over geschreven: twee molens waarvan er één moet hebben gestaan op de Bergse
Linker Rottekade ongeveer ter hoogte van huisnummer 151 (foto 1) en de andere ongeveer ter hoogte
van huisnummer 279 (foto 2) Over beide Terbregse molens zijn recent artikelen en foto’s verscheen in het
tijdschrift Molenwereld. Dit was een aanleiding voor ons om deze foto’s en teksten, met allervriendelijkste
toestemming van de redactie van het tijdschrift Molenwereld en vergezeld van de meest recent ontdekte
feiten, in deze Buurtkrant op te nemen

Foto 1

Molen (Jacob) Van Heus
zal zijn geweest dat zagen alleen mogelijk was als er
De molen ter hoogte van huisnummer 151 was de molen voldoende wind stond! Op bijgaande panoramafoto even
Van Heus (1886) een superslanke en eigenlijk niet zo ten zuidwesten van de Irenebrug is de slanke molen
mooie oliemolen. Uit zaden (lijnzaad) perste men olie.
Koolzaad en raapolie werd vooral gebruikt als lampolie
en ook om in te bakken. Lijnolie (dat uit de vlasplant)
komt, werd meestal verwerkt in groene zeep of het werd
LQ GH YHU¿QGXVWULH JHEUXLNW 2YHULJHQV LV OLMQROLH KHGHQ
ten dage nog en prima product om bij verf te mengen als
men hout wil beschermen tegen weersinvloeden.
Olie verkreeg men door de zaden te verwarmen en door
middel van een, door de molen aangedreven pers, olie
uit het zaad te persen. Voor het overige produceerde de
molen ook nog veevoer (koeken) omdat na het persen van
lijnzaad nog voldoende voedzaam eiwitrijk restproduct
overbleef. Op de bijgaande foto zijn bij de molen ook
nog een aantal gebouwtjes waarneembaar, waarvan
wordt vermoed dat het werkplaatjes waren. Het is echter
ook heel goed mogelijk dat men er -onder “niet optimale
omstandigheden”- woonde. Van comfort - gemeten naar
hedendaagse omstandigheden - was nauwelijks sprake.
Het moet destijds een harde en moeilijke tijd zijn geweest
waarbinnen het niet eenvoudig geweest moet zijn zich
staande te houden. Op de een of andere manier lijkt het
erop dat mensen destijds meer ellende gewend waren
dan mensen in onze huidige tijd.
Foto 2

Op bijgaande foto is de slanke eigenlijk voor het mooie
veel te slanke molen te zien met de werkplaats ervoor.
De molen van Piet Luyt
Op ongeveer huisnummer Bergse Linker Rottekade 279
heeft nog zo’n twiggy-molen gestaan. Het was ook een
slanke molen die in 1879 werd gebouwd en eigendom
was van timmerman en molenmaker Piet Luyt. De molen
stond op het dak van zijn werkplaats en zal ongetwijfeld
machines hebben aangedreven. Een nadeel (red.)

goed zichtbaar. Wij zijn benieuwd wie in Terbregge de
bebouwing nog herkent
Het is uiteraard zomaar een verhaaltje van een
ontdekking die Henk Dijkxhoorn deed. Wij wilden u echter
dit verhaaltje en de twee mooie foto’s niet onthouden.
We hopen dat u er plezier aan heeft beleefd.
Bert Wagemans
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Straatweg 124
www.vsradvocaten.nl /(t): 010-4522767
Uw advocaten voor o.a.:
-

arbeidsrecht
echtscheidingen
ondernemingsrecht
strafrecht
bestuursrecht

ĞĞƌƐƚĞŐĞƐƉƌĞŬŐƌĂƚŝƐ

9RRUDO8ZELQQHQHQEXLWHQVFKLOGHUZHUN
5HHGVPHHUGDQMDDUYHUWURXZG

*HU1ROOHV
6FKLOGHUZHUNHQ

Aanmelding lidmaatschap Terbregge’s Belang
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de
Bewonersorganisatie Vereniging “Terbregge’s Belang”,

:LOO\GHQ2XGHQVWUDDW$'5RWWHUGDP
7HO0RE
(PDLOJHU#JHUQROOHVVFKLOGHUZHUNHQQO
,QWHUQHWZZZJHUQROOHVVFKLOGHUZHUNHQQO

KvK nummer 40343386
Hij/zij gaat er mee akkoord dat Terbregge’s Belang tot
ZHGHURS]HJJLQJRIWRWEHsLQGLJLQJYDQKHWOLGPDDWVFKDS
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

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.

Naam:
…………………………………………………………….

Terbregge - Nieuws uit de wijk wordt in Terbregge gratis huis-aan-huis
verspreid. Tevens kan hij worden opgehaald in de Buurt- en Speeltuin-

Adres:

vereniging Terbregge, Landstraat 9, of worden toegestuurd tegen een

…………………………………………………………….

vergoeding van € 6,81 portokosten per verenigingsjaar. Dit bedrag moet

Postcode en Plaats:
…………………………………………………………….
De contributie mag eenmaal per jaar worden
afgeschreven van:

worden overgemaakt op bankrekeningnummer 31.18.91.772 van de
Bewonersorganisatie Terbregge’s Belang, bank Rabobank-Capelle.
.RSLsUHQLVWRHJHVWDDQPHWEURQYHUPHOGLQJ
Eindredactie:

Terbregge’s Belang

Redactie-adres: Bergse Linker Rottekade 316a
3056 LK Rotterdam

Bank-/girorekeningnummer:

E-mail: bewonersorg@terbregge.nl

……………………………………………….

Website: www.terbregge.nl

Rotterdam d.d.:
……………………………………………….
Handtekening:
……………………………………………..
Inleveradres:
F.H. Schuit
p/a Bergse Linker Rottekade 316a
3056 LK Rotterdam



Drukkerij JP Offset Duiven

026 369 63 60

