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Over een paar weken stappen we 
de drempel over naar 2020. Ook 
voor de bewonersvereniging loopt 
het jaar ten einde en dat betekent 
dat we letterlijk en figuurlijk de 
balans opmaken. 

In de vorige Nieuwsbrief hebben 
we melding gemaakt van de 
briefwisseling met MVGM en 
Bouwinvest.
Problemen met de glasbewassing 
aan de Louis Pegerkade leidde 
begin deze maand weer tot grote 
ergernis. Door een boze mail naar 
de hoogste baas van Bouwinvest 
lijkt er nu beweging in te komen. 
We verbazen ons over de reeks 
van activiteiten die ineens verricht 
worden. Het blijft natuurlijk 
afwachten of dit blijvend is,

maar we hebben goede hoop. 

Het is altijd de vraag of het glas 
half vol of half leeg is. Of, 
verwijzend naar de bovenstaande 
foto van de Hefbrug met de ‘val’ 
naar beneden, of de brug nu open 
of dicht is. 

We gaan er vanuit dat het glas nu 
half vol is en gaan vol goede moed 
het nieuwe jaar in.

Na de viering van Nieuwjaar ligt 
het trottoir op 1 januari bedekt 
onder een rode deken van 
vuurwerkafval. Ook dit jaar willen 
we weer met een enthousiaste 
groep  de boel zelf aanvegen, 
zowel aan de Stieltjesstraat als aan 
de Louis Pregerkade. Doet u mee? 
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Inhoud

U kunt zich aanmelden via het 
secretariaat.

Op 20 januari is het weer tijd om, 
zoals vermeld in de aanhef, de 
balans op te maken in  de 
Algemene Ledenvergadering. 
De avond begint zoals gebruikelijk 
met het officiële  gedeelte deel en 
wordt afgesloten met de 
Nieuwjaarsborrel. De uitnodiging 
ontvangt u begin januari.

Mede namens Joris, Patrick, Anja 
en Kirsten wens ik u prettige 
feestdagen en een feestelijke 
jaarwisseling. 
We hopen samen met u op 20 
januari het glas te heffen!

Klaas Kingma

Vervolg servicekosten  .........
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Bewonersvereniging De Landtong Rotterdam

Tandartsen Rijnveld
en Rijnveld-Krabbe

Er staat een grote kerstboom aan 
de Stieltjesstraat, hoog tijd dat ik 
(KvL) praat met Maarten Rijnveld 
(MR) en Yvonne Rijnveld-Krabbe 
(YR-K), tandartsen gevestigd aan 
de Stieltjesstraat. 

KvL: ‘Hoe lang bestaat deze 
praktijk?’ 

YR-K: ‘In 1984 zijn we gestart met 
een praktijk aan het Stieltjesplein. 
Daar was ik de eerste vrouwelijke 
tandarts op Zuid. Toen de 
bedrijfsruimtes hier werden 
opgeleverd hebben we eerst 
verbouwd en daarna onze praktijk 
verhuisd. Dus wij werken hier vanaf 
eind 1997, begin 1998. We hebben 
veel bewoners en bedrijven zien 
komen en gaan, het blijft een 
plezierige buurt.’ 

KvL: ‘U heeft een mondhygiëniste 
en een preventie assistente in 
dienst?’

MR: ‘Ja, een preventie assistente 
leert de patiënt op de juiste manier 
poetsen en mag tandsteen boven 
het tandvlees weghalen. De 
mondhygiëniste heeft een 
vierjarige HBO opleiding achter de 
rug, heeft kennis van ziektebeelden 
en medicatie en mag het tandsteen 
ook onder het tandvlees 
verwijderen. 

KvL: ‘U werkt alleen overdag en 
door de week?’

MR: ‘Ja, alleen tijdens kantooruren. 
Buiten deze tijden kunnen 
patiënten zo nodig contact 

opnemen met de spoedgevallen-
dienst TAP010, van Dental365. 
Deze praktijk is gevestigd bij de 
Spoedeisende Hulp in het 
ErasmusMC. Het telefoonnummer 
is 010-455 21 55.’

KvL: ‘Je ziet opeens overal grote 
groepspraktijken, concurrentie?’

YR-K: ‘Dat valt reuze mee. Onze 
praktijk is wel open voor nieuwe 
patiënten,  maar we hebben een 
uitgebreide kring aan vaste 
patiënten,  ook uit de Landtong, 
zowel volwassenen als kinderen.’

KvL: ‘In december eten, drinken en 
snoepen we veel, heeft u nog een 
advies?’

MR: ‘Goed poetsen natuurlijk, twee 
keer per dag. Met ragertjes ook 
tussen de tanden en kiezen. En we 
adviseren ‘7 eetmomenten per dag 
voor een gezonder gebit’. Beperk 
dus je eet- en drinkmomenten.

Ontbijt, lunch en avondeten en 
daarnaast max. vier keer een snack 
en drinken. Heb je toch dorst 
tussendoor dan is water een prima 
alternatief. Eet liever in één keer 
een hele chocoladereep dan 
verspreid over de hele dag. 

Veel voedingsmiddelen kunnen 
het glazuur van de tanden en 
kiezen aantasten. Na het gebruik 
van zoete en zure drank of voeding 
is het zinvol om erna de mond met 
water te spoelen.’

En zo heb ik weer veel geleerd en 
was het opnieuw een plezierig 
gesprek.

Kirsten van Lom

COLOFON

Bestuur 
Klaas Kingma, voorzitter a.i.  
Patrick van der Geest, secretaris  
Joris Verhoeven, penningmeester

Anja van Bussel, lid, activiteiten 
Kirsten van Lom, lid, nieuwsbrief 

Email 
secretariaat@bewonersvereniging- 
delandtong.nl

Website 
 

KVK 
24328278 

Bank
NL66 ABNA 0405 6033 20

Lidmaatschap € 12 per kalenderjaar

Deze nieuwsbrief verschijnt  vier 
maal per jaar.

Bewonersvereniging de Landtong  
zet zich in voor de belangen van  
haar leden, woonachtig aan de  
Stieltjesstraat en de Louis  
Pregerkade in de appartementen  
welke in bezit zijn van Bouwinvest 
en in beheer zijn bij MVGM  
Woonmanagement.

Bewonersvereniging de Landtong 
represents tenants of the apartements at 
the Stieltjesstraat or Louis Pregerkade. The 
buildings are owned by Bouwinvest and a 
managed by MVGM Woonmanagement. 
Technical defects in your apartement can 
be reported to MVGM. 
For general subjects though, you can be 
represented by the residents association 
'de Landtong'. Subjects like major 
maintenance, annual service costs, rent 
increase for example. The association 
initiates a check through the complex 
together with MVGM and concierge. 
Defects are reported and taken care of. We 
also focus on safety in the neighborhood. 
As a member you'II receive our newsletter 
every three month. 
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Vervolg servicekosten
Zoals in onze vorige Nieuwsbrief 
was te lezen had het bestuur nogal 
wat bezwaren tegen het nieuwe 
bedrag servicekosten (€ 61), zoals 
voorgesteld door Bouwinvest. Met 
onze berekeningen kwamen wij uit 
op € 59. 

Bouwinvest was het uiteindelijk 
grotendeels met onze bezwaren 
eens en stelde vervolgens een 
bedrag van € 60 voor om bij de 
volgende jaarafrekening 
bijbetaling van onvoorziene 
kosten te voorkomen. Na nieuw 
overleg heeft Bouwinvest besloten 
het voorschotbedrag op de door 
ons voorgestelde € 59 te zetten.

De kosten van de huismeester 
bleken van 2013 tot en met 2017 
niet correct te zijn doorberekend. 
Na een uitvoerige mailwisseling 
heeft MVGM toegezegd het door 
ons te veel betaalde bedrag terug 
te storten naar de betreffende 
bewoners. Dit zal gebeuren in het 
1e kwartaal van 2020. 

Nog een laatste opmerking: omdat 
sommige bewoners grofvuil in de 
containerruimte dumpen heeft 
MVGM een bedrijf ingeschakeld 
om dit op te laten ruimen. De 
kosten hiervan zijn op de rekening 
“servicekosten” terecht gekomen. 
Daar was het bestuur het niet mee 
eens, dus uiteindelijk zijn ook die 
kosten daar weer weggehaald. 
Maar we moeten elkaar blijven 
aanspreken als men er in de 
containerruimte een rommeltje 
van maakt!

Agenda januari 2020

2019 het volgende. 
1. Door de firma Provato zijn in 
2018 alle accu’s en de daarbij 
behorende lampen voor de 
noodverlichting vervangen, € 
4649. Deze kosten komen één 
maal in de tien jaar terug en 
moet dus niet worden 
meegenomen in de berekening 
van 2019.
2. Het viel op dat de 
schoonmaak kosten met 7,2 % 
ten opzichte van de eerste 2 
kwartalen van 2019 zijn 
verhoogd. Dat is wel heel erg 
veel. Klopt dit percentage dan is 
het wellicht zinvol om weer 
eens opnieuw de schoonmaak 
aan te besteden. 
3. Jaarlijks kregen de bewoners 
een overzicht van de 
servicekosten per item. Deze 
zijn in 2018 niet verstrekt. 
Verzocht is dit weer in ere te 
herstellen.

Al met al komen wij voor 2019 
uit op een bedrag van € 59,00 
per maand. Wij wachten de 
reactie van MVGM en 
Bouwinvest af en houden u op 
de hoogte.

Afvalscheiding
Niet iedereen wil de biefstuk van 
het menu schrappen en niet 
iedereen kan met de trein op 
vakantie. Maar één ding kunnen 
we wel voor het milieu doen: afval 
scheiden. Uit onderzoek van de 
NVRD, de brancheorganisatie van 
gemeentelijke afvaldiensten bleek 
dat 83 procent van de bevolking 
bereid is afval gescheiden in te 
leveren. Maar hoe moet dat 
eigenlijk?

Papier en karton
In de bakken met de blauwe 
deksel in de containerruimte. 
Stamp de dozen plat. Geen dozen 
gecombineerd met plastic.

Groente en fruit
Dit wordt in Rotterdam niet 
gescheiden opgehaald en kan bij 
het restafval.

Glas
In de glasbak die schuin voor de 
apotheek in de Rosestraat staat. 

Lampen, batterijen en kleine 
elektrische apparaten 
Jumbo heeft hiervoor speciale 
afvalcontainers achter in de winkel.

Kleding, textiel en schoenen 
In de Leger des Heilscontainer op 
de hoek Stieltjesstraat/Louis 
Pregerkade. Verpak de spullen in 
gesloten zak. Niet naast de 
container zetten! 

Restafval
In afgesloten zak in de groene bak 
in de containerruimte. Sinds kort 
kan daar ook al het plastic bij, de 
ROTEB heeft een nieuwe installatie 
in gebruik genomen die het plastic 
uit het restafval kan halen. 

Grofvuil
U kunt dit gratis inleveren bij het 
Milieupark Charlois, Aploniastraat 
12, 3084 CC, Rotterdam. 
Of een afspraak maken met de 
Roteb via internet of telefoon 
14010. 

Ina van Dam

FeestdagenFeestdagen
Als u deze Nieuwsbrief ontvangt is 
de Sinterklaasavond alweer voorbij. 
Anja van Bussel had voor deze 
gelegenheid de kinderen gevraagd 
een tekening te maken. Dat zijn 
prachtige tekeningen geworden! Er 
werden zakjes snoep, sapjes en 
klein cadeautjes uitgedeeld. 

20 januari

Veegactie

Wijkraadsvergadering 
Hotel Pincoffs 
aanvang: 20.00 uur

Algemene Leden 
vergadering 
restaurant oKay 
inloop:      19.30 uur 
aanvang:  20.00 uur

1 januari

13 januari

En nu zijn we nog maar enkele 
dagen verwijderd van Kerstmis. Er 
staat een grote kerstboom aan de 
Stieltjesstraat, een beetje scheef 
maar met lichtjes en met versiering 
gemaakt door Chris. Het was de 
bedoeling de Kerstborrel vlakbij de 
boom te houden maar het weer 
was daarvoor te slecht. De 
glühwein en de kerststol zijn toen 
maar verplaatst naar de hal aan de 
Stieltjesstraat. Daar werd het 
gezellig druk, (heel) jong en oud 
was aanwezig en er waren 
geanimeerde gesprekken. 

En op 1 januari is er natuurlijk weer 
de grote veegactie. Wij wensen u 
een plezierige kerst en ook een 
gezellige jaarwisseling en hopen u 
allen volgend jaar weer te zien!

Hefbrug op en neer
Vorige week werd het jaarlijks 
onderhoud gepleegd aan de 
Hefbrug. Een keer per jaar gaat de 
'val' op en neer, of eigenlijk neer en 
op, om de werking van de brug te 
controleren en alle draaiende delen 
te smeren. Rob de Bree maakte de 
foto die op de voorkant van de 
Nieuwsbrief is afgebeeld.
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Nieuwe bestuursleden
Na het vertrek van Peter Koopmans 
en het aanstaande vertrek van 
Patrick van der Geest zijn we op 
zoek gegaan naar nieuwe 
bestuursleden. 
De nieuwe leden stellen zich aan u 
voor. De functieverdeling maken 
we op de ALV aan u bekend.

Boris Bunnik
Ik ben Boris Bunnik, 33 jaar 
geboren en getogen op 
Terschelling. Sinds 6 jaar woon ik in 
Rotterdam.

Na jaren in Noord/Bergpolder te 
hebben gewoond woon ik sinds 
anderhalf jaar samen aan de Louis 
Pregerkade.

Na mijn studie op de Academie 
voor Popcultuur in Leeuwarden 
ben ik aan de slag gegaan als 
zelfstandig ondernemer en heb ik 
mij gespecialiseerd in audiovisuele 
vormgeving. Ik verzorg fotografie, 
audio- en video producties, maar 
treed ook live op met zelf 
geproduceerde elektronische 
muziek op verschillende 
internationale podia.

Daarnaast run ik samen met mijn 
vriendin Nadine een online 
wijnmagazine genaamd 
Winemugs, we portretteren 
wijnliefhebbers en -producenten 
met de focus op human interest. 
Daarnaast zijn we actief met een 
mobiele wijnbar op festivals en 
evenementen.

Met veel plezier woon ik in het 
mooiste stukje van Rotterdam.

'De Landtong’ b

Informatie website
Op 21 september is de nieuwe 
website van de bewoners-
vereniging ‘live’ gegaan.

Op deze website vindt u alle 
informatie over de 
Bewonersvereniging en 
organisaties die in de buurt actief 
zijn, zoals de Wijkraad, Buurt 
Bestuurt en Humanitas.

Op de website vindt u een actuele 
agenda over activiteiten in de 
buurt en het laatste nieuws. In de 
Nieuwsbrief vindt u de agenda 
voor de komende maand.

U vindt de website op het 
vertrouwde adres:
www.bewonersvereniging-
delandtong.nl

We vermelden nog één keer de 
belangrijke telefoonnummers.

Fanny BakkerBoris Bunnik Ralf JonkerEls Riep

Els Riep
Mijn naam is Els Riep, 66 jaar, 
gepensioneerd en woon sinds 2001 
aan de Louis Pregerkade.
Ik ben werkzaam geweest in de 
financiële sector. De afgelopen 
jaren heb ik Joris Verhoeven 
geassisteerd bij het controleren van 
de servicekosten.
Mijn interesse gaat uit naar de 
functie van penningmeester. 

Fanny Bakker
Fanny, zo wordt ik al 58 jaar 
genoemd. Als geboren 
Amsterdamse ben ik via vele 
omzwervingen toch terecht 
gekomen in Rotterdam. Samen met 
mijn partner Piet woon ik nu 1 jaar 
aan de Louis Pregerkade. 
Ik ben moeder van een zoon die 
aan de andere kant van het land 
woont.

Ik wil me graag inzetten voor de 
bewonersvereniging om de 
woonomgeving leefbaar te houden.

Ralf Jonker
Mijn naam is Ralf Jonker en ik woon 
sinds 2 jaar hier op De Kop van Zuid 
in Rotterdam. Oorspronkelijk 
geboren en getogen in de regio 
Haaglanden, maar voor mij was het 
destijds een bewuste keuze om 
naar het mooie Rotterdam te 
verhuizen.

Omdat ik hier zeer prettig woon en 
dit ook zo wil houden wil ik me 
graag inzetten voor de 
bewonersvereniging. Ik hoop 
hiermee wat te kunnen betekenen 
voor zowel de bewoners als de 
buurt.

Politie

Acute zaken,
acuut hulp nodig:  112

Algemeen nummer:  0900-8844 
vragen naar wijkagent Rob Döding

Roteb / Gemeente

Algemeen nummer:       14010

MVGM woningmanagement

Klant Contact Center:
zeven dagen per week bereikbaar

088-432 4100




