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NADINE EN BORIS
WIJNLIEFHEBBERS

3

WAAR, OH WAAR...

NAMENS HET BESTUUR
We zijn alweer toe aan de laatste
Nieuwsbrief van dit jaar. Het is een
bijzonder jaar geworden waarin we zijn
overvallen door het coronavirus.
Iedereen heeft hiermee te maken
gekregen. De ziekte COVID-19 is voor
sommigen van ons heel dicht bij
gekomen en onze bewegingsvrijheid is
ernstig beperkt. Maar laten we positief
blijven, een vaccin is gelukkig in zicht.

Op zeven december heeft er weer een
schouw van het wooncomplex plaats
gevonden. Bij deze schouw zijn
vertegenwoordigers van MVGM, het
schoonmaakbedrijf Beercoo, de
huismeester en twee bestuursleden
van de bewoners-vereniging
aanwezig. De resultaten van deze
schouw zullen in de volgende
Nieuwsbrief aan de orde komen.

Het bestuur heeft in november online
vergaderd. Ik geef u hier de
belangrijkste besluiten.

Als er geen vervanging komt voor de
twee vertrekkende bestuursleden
wordt de druk op de blijvende
bestuursleden wel erg groot.
We moeten voorkomen dat er straks
geen bestuur meer is en de bewonersvereniging moet worden opgeheven.
Daarom nogmaals een oproep om u
aan te melden als bestuurslid!

Er is besloten de ALV voorlopig uit te
stellen. Het is niet erg waarschijnlijk dat
deze in januari gehouden kan worden.
We zullen u natuurlijk per mail of via
een brief op de hoogte houden van
belangrijke zaken.
In ons online overleg is ook besloten
om per januari 2021 lid te worden van
de Woonbond. Wij zullen dit
lidmaatschap na een jaar evalueren.
Met dit lidmaatschap worden alle
bewoners, leden en niet-leden, lid van
de Woonbond.
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Als afsluiting wensen wij alle leden
prettige feestdagen toe, en nog
belangrijker, blijf gezond.
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POORTGEBOUW WEER IN
OUDE GLORIE?

EN VERDER...
Lid van de Woonbond . . . . . .
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Geen bewonersvereniging? . . . . .
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Ondanks de opruimplicht . . . . . .
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Humanitas en coronavirus . . . . . .
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WORDT U HET NIEUWE
BESTUURSLID?
U kunt zich aanmelden via
secretariaat@bewonersverenigingdelandtong.nl

AGENDA DECEMBER
17-12 Vergadering Wijkraad
Online vergadering
aanvang 19.30 uur
Wilt u meekijken? Via de link
op onze website kunt u de
vergadering volgen via een
livestream (Microsoft
Teams).

Kijk voor de meeste actuele agenda

Joris Verhoeven

en meer informatie op onze website:

Voorzitter

bewonersvereniging-delandtong.nl

18-03-2020 13:30

INTERVIEW

NADINE EN BORIS
WIJNLIEFHEBBERS
Herfst, het regent, de kachel staat aan, een glaasje wijn is
onder handbereik. Hoog tijd om te bellen met
medebewoners Nadine Sevriens (NS) en Boris Bunnik
(BB) en te praten over hun grote hobby: wijn.
KvL: ‘Wijn als hobby, vertel.’
NS: ‘Als wijnliefhebbers zijn wij ons gaan
verdiepen in de materie. We hebben
cursussen gevolgd en we bezoeken nog
steeds de wijnregio’s van Europa. Dan
praat je met de wijnboeren en daar leer
je heel veel van. Het is zo
langzamerhand dan ook wel meer dan
een hobby geworden. Wij organiseren
nu zelf proeverijen en we staan op
wijnfestivals. En we hebben ook een
website met verhalen over wijn, wijntips
en nog veel meer: www.winemugs.com'
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KvL: ‘Het wordt kouder buiten, zou je
Glühwein zelf maken of koop je het in
de supermarkt?’
BB: ‘De flessen uit de winkel vind ik vaak
wel heel erg zoet. Als je het dan toch
wilt drinken zou ik de Glühwein zelf
maken met een niet al te dure rode wijn,
sinaasappel, kruidnagel, kaneel...
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Maar nog beter is een stevige Rioja uit
Spanje, die is misschien dan nog wel
lekkerder bij de open haard.’
KvL: ‘Vegetarisch eten, ook met de
kerst, wat zouden jullie dan
adviseren?’
BB: ’Iets wat niet te zwaar is, een Pinot
Noir, lichte Côtes du Rhône of
Cabernet Franc uit de Loire misschien?
Maar het is natuurlijk afhankelijk van
wat er op het menu staat. Bij diverse
hapjes raden we Grüner Veltliner aan,
een mooie witte allrounder! Consistent,
het is zelden bocht.’
KvL: ‘En op oudejaarsavond
oliebollen en champagne?’
NS: ‘Bij de wat vette, zoete oliebol zou
ik geen droge champagne drinken
(zonde!) maar een mousserende
Clairette de Die, ietsje zoet maar fris.

Laag in alcohol en knalt net zo hard!
KvL: ‘Zijn er al lekkere alcoholvrije
wijnen?’
NS: ‘Dat vind ik nog wat tegenvallen.
Maar er is wel een heerlijke nietalcoholische sparkling tea op de markt,
die komt uit Copenhagen. Niet
goedkoop, maar bijzonder.
BB: 'Bovendien zijn er veel goede,
alcoholvrije bieren op de markt, dit is qua
smaak beter ontwikkeld dan alcoholvrije
wijn.’
KvL: ‘Als ik een wijn spijs advies van
jullie wil, kan dat?’
NS: ‘Ja natuurlijk, leuk! Wij geven onze
adviezen meestal via facebook of
Instagram www.instagram.com/
winemugs.‘
En zo ben ik weer veel wijzer geworden.
Geen open haard in de Landtong, maar
misschien wel een Rioja!
Kirsten van Lom
Bestuurslid
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LID VAN DE WOONBOND
Door ons lidmaatschap maken we deel
uit van een landelijk netwerk van
bewonersorganisaties die via de
Woonbond een krachtig
huurdersgeluid laten horen in politiek
Den Haag, bij organisaties van
verhuurders en in het overleg met
andere organisaties die invloed hebben
op landelijk woonbeleid.
De Woonbond staat voor betaalbare
huren, goede woningen in leefbare,
veilige wijken en voor sterke
huurdersorganisaties.
Begin volgend jaar sturen wij u een
brochure met meer informatie.

WAAR, OH WAAR...
Waar is de Christina Onassis gebleven?
De hotelboot met de helikopter op het
dek? (daar zat trouwens geen motor in,
de helikopter stond er voor de show).
Navraag bij de havenmeester leert dat
de boot is verkocht en nu in Lübeck ligt,
Noord-Duitsland.
Er is nog meer nieuws: in de Spoorweghaven is stroom aangelegd en er is ook
water beschikbaar. De Imke von Ahn,
een pleziervaartuig uit Hamburg, ligt er
als eerste aan de kade.

POORTGEBOUW WEER
IN OUDE GLORIE?

Het lijkt nu toch echt te gaan gebeuren: een ‘grote beurt’
voor het Poortgebouw . De eigenaar heeft een aannemer
gevonden die het pand weer in oude glorie zal herstellen.
Eigenlijk had de huidige eigenaar, sinds
2016 een vastgoedbelegger uit Den
Haag, vorige maand al moeten
beginnen. Corona zorgde echter voor
vertraging.
Het Poortgebouw is sinds 2001 niet
meer van de gemeente. Het staat al vele
jaren te vervallen en te verpauperen. De
lijst met gebreken is lang: van scheuren
in de gevels tot verrotte kozijnen, van
kapotte daken tot doorgeroeste,
dragende constructies. Omdat er een
belangrijke weg onderdoor loopt kan
ook de veiligheid in het geding kan
komen.
Achterhoedegevechten
Na jaren van ‘radiostilte’ en achterhoedegevechten met wisselende
eigenaren lijkt er nu schot in te komen,

WAT ALS ER GEEN BEWONERSVERENIGING MEER IS?
Twee bestuursleden nemen afscheid op
1 januari 2021, nog eens twee
bestuursleden weten i.v.m. persoonlijke
omstandigheden nog niet wat hun
inbreng kan zijn in het komende jaar.
Wat gebeurt er als ook de laatste drie
bestuursleden hun functie neerleggen
en er geen opvolgers te vinden zijn?
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beeld Stadsarchief

Dan is er geen belangenbehartiging
meer, de bewoners staat er alleen voor.
Bijvoorbeeld: het bestuur geeft een
akkoord voor de servicekosten. Wij
controleren nu en rectificeren zo nodig
om te zorgen dat u niet te veel betaalt.
Als wij geen schouw meer lopen is er

mede door de uitspraak van de
algemene bezwaarschriftencommissie. Die veegt op één na alle
bezwaren van tafel en vindt dat de
eigenaar, zoals hem al eerder door de
gemeente was opgedragen, zo snel
mogelijk aan de slag moet.
Vergunningen
De gemeente geeft aan dat het nu
aan de eigenaar en de aannemer is
om zo snel mogelijk de vergunningen
aan te vragen voor het broodnodige
onderhoudswerk. De gemeente zal op
haar beurt de procedure zo snel en
soepel mogelijk laten verlopen.
De eigenaar heeft al een aannemer
ingehuurd die de megaklus moet
klaren. De einddatum van de
werkzaamheden is gepland op 30
september 2021.

minder controle op de onderhoudsstaat van het complex. Problemen van
huurders worden niet meer aangekaart
bij MVGM, contacten met de wijkagent,
Humanitas en de gemeente vervallen.
Dus, meldt u aan als bestuurslid, dat
kan via het secretariaat of door contact
op te nemen met een van ons. Doe een
keer mee met de bestuursvergadering!
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HUMANITAS EN CORONA
Zoals eerder vermeld in de vorige
Nieuwsbrief laat de officiele opening
van het nieuwe Huis van de Wijk
Noordereiland laat nog even op zich
wachten en zijn de de activiteiten
helaas grotendeels stilgelegd. Voor de
actuele situatie verwijzen we naar de
website: www.magievanfeijenoord.nl/
noordereiland/agenda
HEEFT U HULP NODIG?
Heeft u geen hulp van anderen?
Humanitas kan u helpen.
Bel tussen 8.00 en 20.00 uur
met 010-302 50 30
WILT U HELPEN?
Aanmelden kan via bovengenoemde
website of het bovenstaande
telefoonnummer.

Ondanks de opruimplicht en het herstel van de
Levie Vorstkade ligt het er nog steeds bezaait met
verse drollen, rond de bomen en op de bestrating.
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In 2018 waren opeens de borden met
de tekst ‘Uitlaatplaats’ op de Levie
Vorstkade verdwenen.
Hondenuitlaters wisten zich geen raad
met de nieuwe situatie. Voor
sommigen was het een goede reden
om het gebruik van de kade eens te
overdenken. Is de kade nou bedoeld
om te wandelen of om er je hond uit te
laten? En is uitlaten wandelen met je
hond of is uitlaten hem laten poepen?
Maar de aarzeling duurde niet lang, na
enkele dagen liggen er weer verse
drollen op de kade. De baasjes doen
weer gewoon alsof hun hond niks doet
of alsof er helemaal geen hond te
bekennen is, zoals te lezen in 'Poot':
'Alsof de riem met alles wat eraan vast
zit er onzichtbaar van wordt , houden
veel baasjes bij deze strategie het
handvat tijdens de climax achter hun
rug verborgen, wat in de praktijk de
indruk van iemand die tijdens het plegen
van een misdrijf op de uitkijk staat alleen
maar kan versterken.
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Andere baasjes kiezen voor schaamteloosheid. In plaats van afgewend houdt
de hondenuitlater hierbij zijn blik juist
op de daad gericht als een toeschouwer
bij een demonstratie pottenbakken. Het
liefst zou hij de omstanders wijzen op
de soepele rondingen, de
kneedbaarheid van de grondstof of een
goedgelukt spits puntje.' 1
Zo nu en dan loopt er een hondenuitlater over de kade gewapend met
een plastic zakje. Want om grasvelden
en straten schoon te houden is er
tegenwoordig (bijna) overal een
opruimplicht: hondenbezitters
moeten de poep zelf opruimen, met
een schepje en/of een plastic zakje.
'Konden de mensen vroeger doen alsof
er helemaal niets uit hun hond kwam,
nu moeten ze tijdens het rondlopen met
een plastic zakje kijken alsof er
aardbeien in zitten of lekker knabbelnootjes voor onderweg.' 1
fragmenten uit 'Poot', Midas Dekkers
2000, uitgeverij Contact

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