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NAMENS HET BESTUUR
Het is een nieuw kwartaal met een
nieuw bestuur. Recentelijk heeft de
ALV plaatsgevonden. Daar is de
agenda uitgezet voor de komende
twee jaar. Het bestuur verjongt en
richt zich op het organiseren van
activiteiten.
Het enthousiaste nieuwe bestuur is
van start gegaan. Er is een penningmeester gevonden. Dit betekent wel
dat onze oud-voorzitter Joris “met
pensioen” gaat. Hier hebben wij een
afscheid voor georganiseerd. Deze
vindt plaats op donderdag 23 juni om
20:00 uur.
Het concept is net even anders dan bij
de ALV, maar de locatie van caférestaurant Okay blijft dezelfde. Er is
hier een mogelijkheid tot inloop. Deze
kans kunnen de leden aangrijpen om
het nieuwe bestuur beter te leren
kennen.
In de ALV heeft het oude bestuur
verantwoording afgelegd voor
financiën 2021 en begroting 2022.
Verder is het speerpunt verduurzaming van het complex besproken:
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dit betekent voor 2023 onder meer
verbetering van de kierdichting,
vernieuwing van ventilatiesystemen
en het dynamisch inregelen van de
radiatoren.
Het nieuwe bestuur zet zich in voor
meer activiteiten in samenspraak met
de leden. Hiervoor zijn veel ideeën
aangedragen. Concreet komt er naast
het afscheid van oud-voorzitter Joris
Verhoeven een rondleiding door het
complex door architect Klaas Kingma
op dinsdag 14 juni om 19:30 uur.
Leden kunnen zich melden bij het
bestuur als ze aan activiteiten willen
bijdragen of iets willen organiseren.
Een ander belangrijk punt is de
schoonmaak. De uitvoering van de
schoonmaak is redelijk tot goed,
echter ontbreekt het aan controle,
afspraken nakomen en aan aansturing
door de firma Beercoo.
Wij zullen MVGM en Bouwinvest
daarom voorstellen, zoals unaniem in
de ALV is besloten, om een nieuwe
aanbesteding voor de schoonmaak uit
te zetten.

Wees er gerust op dat het nieuwe
bestuur net zo hard opkomt voor de
rechten van onze bewoners als de
oude garde. We zullen als eerste klus
de servicekosten moeten bekijken, en
onze bevindingen doorgeven aan
Bouwinvest.

Johan Fontijn
Voorzitter

AGENDA
13-06

Bijeenkomst Wijkraad

14-06

Rondleiding complex
door Klaas Kingma

23-06

Afscheid van onze
voorzitter Joris bij Okay
om 20.00 uur

04-07

Bijeenkomst Wijkraad

29-08

Bijeenkomst Wijkraad

Kijk voor de meeste actuele agenda
en meer informatie op onze website:
bewonersvereniging-delandtong.nl
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INTERVIEW

DESIREE SCHEID
Limburgse duizendpoot, tekstschrijver, journalist en voorheen gebiedsontwikkelaar.
Recentelijk is zij gestart in het onderwijs als leerkracht. Ik interview Desiree bij de Rotterdamse
Munt als raadslid van de nieuwe en samengevoegde Wijkraad Entrepot-Noordereiland.

ROTTERDAMSE MUNT

HB: ’Waaraan verpachtte jij je hart
in deze stad?’
DS: ‘ Ik ben opgegroeid in Landgraaf
maar vanaf mijn studie Stedenbouw
aan de TU Delft verloor ik mijn hart
aan het stedelijke. Als student heb ik
meegekeken naar de plannen en
ontwikkeling van de Kop van Zuid.
Later ook nog wel bij andere ruimtelijke opgaven samengewerkt met
stedenbouwkundige Riek Bakker.
Zij werd in 1986 directeur Stadsontwikkeling. Met haar visie als
gebiedsontwikkelaar kwam de Kop
van Zuid werkelijk tot gestalte. Het
was voor mij daarom bijna
vanzelfsprekend dat ik bij een
verhuizing naar Rotterdam naar de
Kop van Zuid zou gaan. Hier woon ik
inmiddels al 20 jaar met mijn gezin.’

De wijkbewoners verdienen een
duidelijke uitleg waarom en wanneer
er misschien iets in hun directe
omgeving zal veranderen Daarnaast is
de wijkraad een belangrijk platform
waar de wijkbewoners hun ideeën en
initiatieven kunnen presenteren en
mee kunnen denken’

HB: ‘Hoe kunnen deze
bewonersinitiatieven worden
gestimuleerd volgens jou?’
DS: ‘Er zijn diverse mogelijkheden om
voor een initiatief ondersteuning
vanuit de gemeente te krijgen.
Als je van elkaars activiteiten op de
hoogte bent, kun je de handen
ineenslaan. Zo kun je meer
doelgroepen laten participeren.
Ik zou graag meer initiatieven van de
bewoners van de Kop van Zuid zien.

HB: ‘Wat kunnen wij van jou
verwachten als wijkraadslid?’
DS: ‘Onze wijkraad hoort een
bereikbaar klankbord te zijn voor
wijkbewoners. Het is daarnaast
belangrijk dat je weet wat er in je
buurt speelt en welke veranderingen
er zullen komen op gebied van
veiligheid, groen, voorzieningen en
stadsvernieuwing.
Ik maak me naast vergroening van de
wijk dan ook sterk om bewoners
sneller te betrekken bij de toekomstplannen van de gemeente.

Via onze wijkmanager Soeniel kun je
advies vragen als je een idee hebt en
via het Opzoomercafé kun je elkaar
vinden. Zo ondersteunt de gemeente
de verbinding van de initiatieven.’
HB: ‘Kunnen de wijkraad en onze
bewonersvereniging elkaar
versterken?’
DS: ‘Als wijkraad proberen we de ogen
en oren van de wijk te zijn. De
bewonersvereniging kan daarin een
waardevolle toevoeging zijn.

Thema’s als vergroening, zwerfvuil,
hangjongeren, verbinding en
veiligheid zijn actueel en in
gemeenschappelijk belang denk ik.’
HB: ‘Wat staat er in de nabije
toekomst op het programma?’
DS: ‘We werken aan een wijkakkoord
waarin onze speerpunten en
prioriteiten staan. Na de zomervakantie leggen we dat graag voor aan
de bewoners. In de maandelijkse
openbare vergadering komen allerlei
wisselende onderwerpen aan de orde.
Die zijn vooraf in te zien in onze
gepubliceerde agenda. Daarnaast
komen in elke wijk Wijkhubs. Een plek
waar medewerkers van de gemeente
werken. Een vaste locatie waar
bewoners zo naar binnen kunnen
lopen en ook de wijkraad kunnen
bereiken.

HB: ‘Waar word jij blij van?
DS: ’Genieten van een boek in mijn
luie stoel met een lekkere koffie. En
dan het liefst wel wel met mijn voeten
in het gras, natuurlijk!’
Wilt u ook contact met Desiree?
dmh.scheid@wijkraadrotterdam.nl

Harmanna Berger
Redactielid
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BOEKENTIP
HELDENMOED OF GEKKENWERK?
Op een koude, grauwe zaterdag in
januari 1933 komt de negentienjarige
Lou Vlasblom thuis uit zijn werk op
het abattoir, verkleedt zich in zijn
kamer en zegt tegen zijn moeder dat
hij gaat zwemmen. Vreemd vindt zij
dat niet, Lou zwom wel vaker in de
winter.
Samen met Joop Wijmans, een vriend,
fietst hij naar het Noordereiland,
klautert daar over een hek en beklimt
de noordelijke toren van de hefbrug
tot hij bovenop achter de grote
kabelwielen is gekomen. Daar rookt
hij een sigaretje, propt een zakdoek in
zijn mond om te voorkomen dat de
wind zijn adem zou afsnijden, kijkt
naar beneden waar Joop staat met
een witte zakdoek om aan te geven
dat er geen bootjes in de buurt zijn of
wrakhout langs drijft, telt tot tien, zet
af en duikt met winterjas en schoenen
en al van een hoogte van 67 meter in
de Maas. Daarmee vestigt hij een
ongekend wereldrecord.

Natuurkundigen hebben later
berekend dat Lou met de twee salto’s
die hij tijdens de duik maakte, het
water moet hebben geraakt met een
snelheid van 135 km/uur.
Over deze huiveringwekkende
gebeurtenis heeft de Rotterdamse
geschiedschrijver en filosoof Siebe
Thissen een uitstekend
gedocumenteerd en mooi uitgegeven
boek geschreven:
De jongen die van de Hef dook.
Niet alleen wordt uitgebreid ingegaan
op de gedurfde actie zelf (met alles
eromheen, inclusief de tragische dood
van een jongeman die Lou wilde
nadoen), tevens schetst het boek een
levendig beeld van Rotterdam tijdens
de crisisjaren, met de talloze
werkelozen, de armoede,
huurstakingen, wantoestanden bij het
abattoir en de beginnende dreiging
vanuit Hitler-Duitsland.

blik omhoog te werpen. Naar de
Noordertoren waar Lou Vlasblom vlak
voor zijn duik stond, kijkend naar
beneden, naar de minuscule
toeschouwers op de Koninginnebrug,
de speelgoedtrams die er reden en
het bruine water van de Maas.
tekst: Adriaan Groen

De jongen die van De Hef dook
Siebe Thissen
Uitgeverij De Meent
Prijs 22, 99

Geboeid heb ik het boek tot op de
laatste letter gelezen. Nooit meer kan
ik nu langs de Hef lopen zonder een

KONINGSDAG

OPZOOMERCAFE

TIJD VOOR SAMENDOEN

De Landtong deed mee met de viering
van Koningsdag. Met hapjes en
drankjes in het foyer aan het begin
van de Louis Pregerkade en een
kleinschalige vrijmarkt met diverse
kinderspelen aan het Plein Loods 24.
Ondanks de kleinschalige opzet en
aanloop, was het reuzegezellig. Een
fijne manier om elkaar te leren
kennen en om naar uit te kijken.
Ook werd dit jaar voor het eerst
Koningsdag gevierd op het WG
Witteveenplein. Naast de vrijmarkt
was er muziek vanuit een jazzcollectief
en het Koor op Zuid.

Op 25 mei 2022 waren bewoners van
het Entrepot en Noordereiland
uitgenodigd voor het eerste
Opzoomercafe in de wijk. Onder het
genot van koffie en vlaai werden de
verschillende mogelijkheden voor een
subsidieaanvraag besproken als je
een goed plan hebt voor de wijk of
voor je eigen straat en je buren.

Nu we inderdaad weer van alles
kunnen ondernemen nadat
vrijheidsbeperkingen zijn ingetrokken,
is er behoefte aan verbindende
activiteiten. Wat zou het fijn zijn om
binnenkort met elkaar te kunnen
genieten tijdens een buurtbarbecue.
Toevallig viel de laatste veegactie,
georganiseerd door Anja vanuit
Opzoomeren, samen met de Schoon
schip actie op het Noordereiland.
Hierdoor werd op beide plekken actie
gevoerd tegen zwerfvuil.
Onze buren hebben dit groots
aangepakt in een tweedaagse met
kinder-activiteiten, een pop-up
milieupark en een weggeefhoek. En in
samenwerking met de Rotterdamse
Munt werd een plantjesmarkt
georganiseerd om geveltuintjes te
kunnen realiseren.
Wat een leuke mogelijkheden met
initiatieven vanuit de bewoners.

.

Nieuw is het Bewonersinitiatief.
Vervolgens werden de verschillende
acties met elkaar gedeeld, waardoor
er weer nieuwe samenwerking kan
ontstaan. Afsluitend werd er een
bingo gespeeld met prijzen.
Leuk om op deze wijze onze buren
aan de overkant beter te leren
kennen. Tot over een paar maanden.
Lees het volledige verslag op:
www.noordereiland.org/2022/verslagopzoomercafe-25-mei-2022/.
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NIEUWE WIJKRAAD

SOL WELZIJNSWERK

Op 16 maart was het zo ver: de
bewoners van onze wijk mochten
stemmen op de kandidaten van een
nieuwe Wijkraad.
En dit zijn ze geworden:
vlnr op de foto: Samet Alici, Thomas
Verhoeven, Fatima Zahra Afquir,
Willem van Randwijk, Jan-Philip van
Mourik en Desiree Scheid.

SOL staat voor samen ondernemend
leren. SOL is een nieuwe aanbieder
die zich richt op twee pijlers: SOL
Jeugd en SOL Ouderen. Sinds 1 april
voert SOL het welzijnswerk uit in onze
wijk vanuit het motto ‘Durf te Doen’
Omdat durven doen ons verder
brengt. En helpt om een droom te
realiseren, welke droom dan ook. De
medewerkers van SOL bedenken,
organiseren en realiseren activiteiten
die daarbij kunnen helpen.
SOL bereid zich intussen voor op de
nieuwe welzijnsopdracht van de
gemeente Rotterdam ‘Heel de stad’.
De medewerkers van SOL zijn te
herkennen door een groen shirt en u
treft ze in de Huizen van de Wijk.

De wijkraadsleden zetten zich in door
persoonlijke binding met de wijk
vanuit een gezamenlijk perspectief: de
samenwerking in de wijken
versterken. Want alleen samen kun je
iets bereiken of veranderen.

De wijkraad is een verbindende
schakel tussen de wijkbewoners en
het gemeentelijk apparaat. Ondanks
dat de wijkraad geen directe
beslissingsbevoegdheid heeft, kan zij
gevraagd en ongevraagd advies
uitbrengen aan de gemeente over
actuele zaken die spelen in de wijk.
Toch horen de wijkraadsleden niet
alles.
Heeft u zorgen of vragen over
ontwikkelingen binnen de wijk?
Spreek dan gerust een van de leden
aan of neem deel aan een van de
wijkraad-vergaderingen (zie agenda).

WOONKASTELEN

VAN DE HUISMEESTER

‘Achter de gevels van het wooncomplex aan de Landtong speelt zich
een labyrint af aan gangen,
lichtschachten en galerijen. Het doet
denken aan een enorm kasteel.
Voordat de bewoners hun
appartement bereiken, hebben de
meeste van hen eerst een spannende
tocht te gaan. Daar eenmaal
aangekomen wordt de moeite
beloond en geeft de woning het zicht
op de stad prijs.’ Dit schrijft Bas Kegge
over woningbouwcomplex De
Landtong.

Hallo beste bewoners,
Wat fijn dat we weer wat vrijer kunnen
zijn na het opheffen van de coronamaatregelen. Inmiddels is de lente
ook al aardig gevorderd en gaan we
richting zomer. Dat is nu al te merken
aan het aantal zonuren en de
oplopende temperaturen.

De wijkraden Entrepot en Noordereiland zijn met de nieuwe verkiezing
samengevoegd. Dit schept nieuwe
mogelijkheden en kansen.

Het volledige artikel is te lezen op de
website van de bewonersvereniging.
Nieuwsgierig geworden? Op 14 juni
verzorgt Klaas Kingma een rondleiding
door het wooncomplex (zie agenda).

Dat heeft echter ook tot gevolg dat de
barbecues weer tevoorschijn zullen
gaan komen. Daarom wil ik u graag op
het volgende punt attenderen: alleen
barbecues op gas of elektra zijn
toegestaan. De reden: kolen geven
rookontwikkeling en dat zal al snel tot
overlast bij de buren zorgen.
En ook hierbij geldt: voorkomen is
beter dan genezen.
Laten we er daarom met zijn allen
voor zorgen dat we een gezellige
zomer hebben en elkaar zo min
mogelijk tot overlast zijn. Want ook nu
we weer onze vrijheden hebben, is het
nog altijd belangrijk om zoveel
mogelijk rekening met elkaar te
houden. Dank jullie wel!

Voor meer informatie:
www.solnetwerk.nl

De Bewonersvereniging de Landtong
zet zich in voor haar leden aan de Louis
Pregerkade, de Levi Vorstkade en de
Stieltjesstraat in de woningen welke in
bezit zijn van Bouwinvest en in beheer
zijn bij MVGM Woonmanagement.
BESTUUR
Johan Fontijn (voorzitter)
Louise Hovener (secretaris)
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