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In de tijd dat we thuis in
quarantaine hebben gezeten
moesten we heel creatief zijn met
onze tijd. Een ieder heeft dat op
zijn manier gedaan, Ik ben heel
benieuwd hoe jij deze tijd hebt
doorgebracht. Heb je zin om dit
met ons te delen schrijft dit dan

naar de Buurtkrant, en wie weet
komt jouw verhaal er ook in net
als het verhaal van Etienne
Boileau.
Dank je wel Etienne, het is een
leuk verhaal.

Julia

Verhaal van Etienne Boileau
Ik vroeg me al een tijdje af wat ik in coronatijd zou kunnen doen om het leven
voor anderen en dus ook mezelf een beetje dragelijker en minder saai te
maken.
Op een ochtend begin maart kwam ik een doodvermoeide ouder op straat
tegen. Die vertelde me dat ze nauwelijks aan haar werk toekwam met drie
kinderen thuis.
“Stuur ze maar naar mij”, antwoordde ik. En zo kreeg ik elke woensdagochtend
drie of vier kinderen uit twee gezinnen in de buurt.
Gelukkig was het de afgelopen maanden steeds mooi weer en kon de opvang
bijna altijd buiten geschieden met 1,5 m afstand.

COLOFON
Terbregge is een periodieke uitgave van
bewonersorganisatie Terbregge’s Belang
en wordt 6x per jaar in een oplage van
1500 exemplaren gratis huis-aan-huis
verspreid in de wijk Terbregge.
Tevens kan hij worden opgehaald in
Buurt-en Speeltuinvereniging Terbregge,
Land-straat 9 of tegen betaling
opgestuurd.
Redactie kan worden aangeleverd via de
mail: buurtkrant@terbregge.nl of op het
redactieadres in de bus worden gedaan:
Bergse Linker Rottekade 316a. Voor
advertenties en informatie over adverteren, kunt u mailen naar:
buurtkrant@terbregge.nl of kijk op
www.terbregge.nl voor de tarieven.

Voor elke opvangochtend schreef ik een nieuw verhaal. Dat las ik voor en
daarna mochten de kinderen er een mooie tekening bij maken.
Pennen, stiften, kleurpotloden en tekenpapier lagen klaar. Als de tekeningen
klaar waren, bespraken we ze. 'Waarom heb je voor dat deel uit het verhaal
gekozen, wat heb je daar precies getekend?'
Dat waren zo'n beetje de vragen die ik op ze afvuurde. Hun antwoorden waren
vaak van een ongelooflijke originaliteit. Soms zelfs tekenden ze een compleet
stripverhaal.
Aan het einde van zo'n ochtend mochten ze ook zeggen waar het volgende
verhaal over moest gaan. En dat schreef ik dan in het weekend.
Er kwamen daardoor onderwerpen aan bod als: een verdwaalde
zeehondenbaby in een Friese zeehondencrèche, een koninklijke
onderscheiding uitgereikt door de prinsesjes, een in de fik gestoken
Mierenhoop, en drie jongens die bij het Monument op de dijk in NieuwTerbregge gearresteerd werden. Na afloop gingen we wandelen met onze hond
Lena en daarna thuis bij mij heel veel boterhammen eten.
Toen de scholen weer opengingen en de kinderen op woensdagochtend naar
school gingen, zijn we ermee gestopt.
Het 1e deel van het verhaal van Etienne kun je lezen op bladzijde 6 van deze
uitgave. Het 2e deel zal in de volgende uitgave gepubliceerd worden.

Alles om zelf te bakken

Niets uit deze uitgave mag zonder
schriftelijke toestemming van de bewonersorganisatie worden gekopieerd.

Bakmixen van Amandeltaart tot Zandtaart en alle letters er tussenin.
Meel- en bloemsoorten voor het bakken van uw eigen brood.
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www.terbregge.nl
www.natuurspeeltuinterbregge.nl
Terbregge’s Belang
Natuurspeelstuin Terbregge
TerbreggeNatuur
TerbreggeBelang

Alles om uw feesttaart te bakken en te versieren.
Van eigen fabrikaat en zelf ontwikkeld.

www.3kleur.nl

3Kleur Grutterij

MOLEN „DE 4 WINDEN“

Terbregse Rechter Rottekade 91 - 3055 CX Rotterdam - Tel: 010 4224195
gratis parkeren - pinnen en chippen mogelijkl
Openingstijden: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Terbregse popgroep zingt met 30 landen tegen corona

De popgroep The 004 uit NieuwTerbregge heeft de handen ineen
geslagen met 30 andere landen.
Fans in alle hoeken van de wereld
zijn uitgenodigd om mee te doen
met het nummer “Nothing I Can't
Achieve”. De track staat voor
doorzettingsvermogen en juist in
deze lastige tijd wilt The 004 wat
saamhorigheid in de wereld
brengen. “Door de krachten te
bundelen met muziekliefhebbers

over de hele wereld, willen we
een gevoel van eenheid creëren”,
aldus de popgroep.
Thuiswerken, sporten, lezen,
knuffelen met huisdieren. Allerlei
vormen van sociale isolatie
komen voorbij in de clip. In het
nummer staan mensen uit onder
andere Australië, Indonesië,
China en Italië in de spotlight. Om
in de clip te komen, moesten fans

zichzelf filmen terwijl ze in
quarantaine playbackten of
dansten op het nummer. Bij het
laatste gedeelte zingen mensen
uit Rusland, Amerika, Frankrijk en
Turkije zelfs mee op de track. Dit
heeft geresulteerd in een
creatieve, internationale videoclip
(te vinden op hun youtube kanaal
onder 30 countries singing
against #COVID19).
De popgroep bestaat uit de
jeugdvrienden Mike van Doorn,
Kelly Fernald en Janet Schalkwijk.
De Rotterdammers zijn gestart in
2005 en hebben inmiddels twee
EP's op hun naam staan. De
boodschap van The 004 is altijd
positiviteit geweest. Zo heeft de
groep een aantal jaren geleden
een benefietsingle uitgebracht
voor het Daniel den Hoed Fonds,
om geld in te zamelen voor
onderzoek naar kanker in het
Erasmus MC. Daarnaast zijn de
groepsleden ambassadeurs bij
een stichting die zorgdieren in
nood in de Benelux opvangt.

Rottekade 213, Bergschenhoek
010 8221710 www.lapetitcoiffeuse.nl
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Manna en 4 mei herdenking 2020
Helaas kon door de onderhand
wel bekende Coronamaatregelen
zowel de 4 mei herdenking, als de
Manna herdenking niet doorgaan.
Echter wilde Tebregge's belang
toch nog wel iets doen voor de
Manna herdenking.
Op 29 april was het 75 jaar
geleden dat de voedseldroppings
boven bezet Nederland
aanvingen. Ze duurden t/m 8 mei
van het jaar 1945.
Een van de droppingszones was
Terbregge. Op de plek waar nu
Nieuw Terbregge gebouwd is.
Om dit te herdenken hebben
Janny en Henk Dijkxhoorn, de
initiator van het
Mannamonument, de vlag in top
gehesen en een bloemstuk gelegd
om alle bemanningsleden van de
Lancaster- en B17

Henk en Janny bewonderen de herdenkingsmunt

bommenwerpers te danken voor
hun levensreddende acties.
Hierbij heeft Henk Dijkxhoorn de
herdenkingsmunt “Operatie
Manna 75 jaar” ontvangen.
Herdenkingsmunt

Monument op de DOP

4

Ook hebben we 4 mei in het
klein herdacht.
Om 9 uur hebben we twee
vlaggen bij het monument aan
de Rotte en een vlag bij het
monument op de DOP half stok
gehangen.
Vanwege de crisis heeft het
Comité 4 en 5 mei het protocol
aangepast. Normaal mag de
vlag om 18.00 uur half stok.
Van 19.45 tot 19.58 heeft de
klok van de Alexanderkerk
geluid.
Om 20.00 uur hebben we twee
minuten stilte gehouden.
Hierna hebben we een
bloemstuk namens de
bewoners van Terbregge gelegd.

Bloemstuk met de tekst Thank you boys

Om 21.10 uur, zonsondergang,
zijn de vlaggen neergehaald.
In de loop van de dag hebben

verschillende bewoners bloemen
gelegd bij de stenen en heeft de
Gebiedscommissie Hillegersberg–
Schiebroek een bloemstuk laten
brengen. De ex-militairen die
ieder jaar de wacht bij de vlaggen
houden hebben een plant bij het
monument gezet.
Bij de plant was een lijst met de
namen van gesneuvelde
kameraden die in Libanon
gestreden hebben voor vrijheid
en veiligheid. Wij hopen dat
volgend jaar de situatie
genormaliseerd is.

4 mei Comité Terbregge's Belang
Ryan Derks en Frans Schuit

Monument bij de Prinses Irenebrug
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De laatste test, deel I
In de stad Rotterdam woonde de
familie Van Dijk in de rustige wijk
Nieuw-Terbregge. Totdat ineens
het Coronavirus kwam. De winkels
in de stad gingen dicht, auto's op
de snelweg reden niet meer, en
op het voetbalveld van Sparta
was geen voetballertje meer te
zien.
Joris baalde enorm; elke zaterdag
trainde hij op het voetbalveld,
maar nu was dat er niet meer bij:
hij zat binnen een beetje te
gamen met z'n vriendjes. Op
afstand wel te verstaan, ieder in
z'n eigen huis. Want vriendjes
mochten niet langskomen. Nog
erger was het voor zijn zusje
Annemijn. Zij zat in groep acht en
mocht net als Joris niet meer naar
school, want alle scholen in de
stad waren dicht. Het was voor
Annemijn een echte ramp: ze was
heel ijverig en leerde graag.
Joris vond het niet erg dat hij niet
naar school hoefde; school vond
ie eigenlijk maar verloren tijd.
Nee, hij speelde veel liever
buiten: fietsen, skaten,
voetballen, daar hield hij van.
Maar dat mocht nou ook niet
meer! De burgemeester had een
totaalverbod afgekondigd op
buitenspelen. Je mocht alleen nog
wat in je eigen tuin iets doen. En
wat als je ouders geen tuin
hadden? Dan speelde je binnen…
Hun ouders moesten ook binnen
blijven en werkten daarom allebei
vanuit huis. Zijn moeder had een
werkplek in de woonkamer, papa
zat op zolder.
En zo ging het leven voort.

'Quarantaine' noemen ze dit; je
moet dan binnen blijven en mag
niemand zien. Alleen je broers en
zusjes en vader en moeder zijn bij
je, want daar woon je mee. En dat
mag wel! De boodschappen
worden aan de deur afgeleverd
door een bezorger met een
mondkapje voor. Joris moest erom
lachen toen hij de deur
opendeed; “die man leek net een
terrorist. En allemaal door dat
coronavirus? Belachelijk.”
Op een dag hield Joris het binnen
niet meer uit en sloop stiekem
naar buiten. Op de dijk langs de
snelweg zag hij twee vriendjes.
“Zijn jullie ook ontsnapt”? Zeker
weten, antwoordde een van hen.
“Mijn vader lag te slapen en toen
ben ik er tussenuit geknepen.”
“Wat vinden jullie van dat
Macaronivirus?”, vroeg Joris.
“Hahaha'' antwoordde een van de
jongens en hij grinnikte bij het
woord macaroni. “Het heet
Coronavirus.” Lourens
antwoordde: “Ik noem het
'Taragonavirus'. “Taragona is een
stad in Spanje, daar zouden we
van de zomer op vakantie gaan.
Maar dat gaat dus nu niet door.”
“Zullen we gaan chillen bij het
monument?”, vroeg Joris.
Ze liepen met z'n drieën naar het
monument dat langs de snelweg
is gebouwd. Klommen erop en
wandelden de loopbrug af,
helemaal naar het eind, tot waar
je naar de snelweg kunt kijken.
Daar pakten ze wat flesjes
frisdrank uit hun rugzak en gingen
auto's tellen. “Zie je dat”, zei

Van dromen doelen maken
met je eigen financiële plan.

Hypotheek & Vermogen
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Joris, “er rijden nauwelijks nog
auto's.”
En toen gebeurde het: Er kwam
een drone overvliegen die
alsmaar boven hun hoofd bleef
cirkelen. En ineens hoorden ze
een stem van boven, de stem van
de burgemeester van Rotterdam,
Ahmed Aboutaleb: “Joris
Hoedemaker, Lourens Boot en
Casper Janssen, willen jullie wel
onmiddellijk naar huis gaan? Het
is verboden je buiten de deur van
je huis te begeven op straffe van
€ 100,- boete per overtreding. Wij
hebben jullie ouders ingelicht.
Jullie krijgen 5 minuten de tijd om
naar huis te lopen, daarna
worden jullie gearresteerd.”
Ze schrokken zich wezenloos.
Maar in plaats van naar huis te
rennen, liepen ze het
Mannamonument in en
verstopten ze zich gauw achter de
gele kratten daar. “Hier, hier,
Joris, niemand kan ons hier
vinden”, riep Laurens. En ook
Casper kroop naast zijn
doodsbange vriendjes. Daar
stonden ze stil te wachten tot wat
er komen ging.
Copyright 2020 © Etienne Boileau

De Vierwinden in volle glorie hersteld
Op de huidige plek van de molen
stond tot 1775 een achtkante
molen, die door brand werd
verwoest. De brand, die 50% van
Terbregge in as heeft gelegd, was
veroorzaakt door een uitslaande
brand in een naburige
kruitfabriekje.
In 1776 werd de huidige stenen
korenmolen gebouwd. De molen
werd hoofdzakelijk gebruikt voor
het malen van graan, die door
zolderschuiten over de Rotte werd
aangevoerd. In 1900 werd een
houten loods aangebouwd, die
dienst deed als graan/veevoer
opslag.
Bekende molenaars waren de
Familie Klumpers, Koot, Dullaard.
Arie Dullaard heeft 60 jaar op de
molen gedraaid en zijn
geboortehuis stond tegenover de
molen.
Zijn werkgevers molenaar Koot
was woonachtig in een
monumentaal pand, deze bevond

zich op de locatie van de
bungalow, hoek Molenlaan.
De huidige molenaar Leen Arie
Kluit van Driel exploiteert samen
met zijn vrouw Debra de molen
met winkel.
De vader en oom Arie waren
molenaar in de periode
1950/1990.
In 2019 zijn beide roeden
gestreken, omdat er
scheurvormingen werden
geconstateerd. Tijdens het
draaien van de wieken
constateerde Leen Arie
onstabiliteit van de molenromp,
na onderzoek was gebleken dat
de houten paalfundering slecht
was en werd een nieuwe
betonnen ringfundering
aangebracht.
De Vierwinden zal na restauratie
zeker voor lange tijd het
dorpsgezicht bepalen en mag
worden beschouwd als de Parel
van Terbregge.
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