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NAMENS HET BESTUUR

HET BESTUUR WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN!
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LOUIS PREGERKADE

Johan Fontijn
Voorzitter
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Activiteiten bestuur

Het afgelopen kwartaal heeft het 
bestuur zich o.a. gewijd aan de 
schouw. Dit om een lans te breken  
voor goed onderhoud en het netjes en 
schoon houden van het complex. We 
communiceren met MVGM en 
schoonmaakfirma Beercoo met als 
doel actie en verbetering op een 
aantal lopende zaken. 
Deze schouw is er aandacht geweest 
voor het schoonmaken van de zwarte 
stenen langs de straat voor de 
entrees, het poetsen van de vloeren in 
de entreehallen en nog veel meer 
zaken die we in de komende 
Algemene Ledenvergadering graag 
met u willen bespreken. 

Opzoomeren

Op 19 november heeft Anja van 
Bussel haar laatste Veegactie 
georganiseerd. We willen dank en 
complimenten uitspreken voor haar 
activiteiten. Zij heeft jarenlang op 
eigen initiatief het Opzoomeren 
geleid. Dat heeft geholpen bij het 
netjes houden van onze straten. 

Dit houdt nu op. Het is aan ons als 
bewoners te doen wat we kunnen om 
onze straten schoon te houden.

Laatste nieuwsbrief

Dit is voorlopig helaas de laatste 
nieuwsbrief van de bewoners-
vereniging, in aangepaste vorm.
Harmanna Berger heeft besloten te 
stoppen met haar activiteiten in het 
bestuur en het maken van de 
nieuwsbrief. We hebben echter nog 
geen vervang(st)er. Mocht iemand 
interesse hebben om lid te worden 
van het bestuur en de nieuwsbrief op 
te stellen dan kan diegene het 
secretariaat mailen. Wie weet hebben 
we dan alsnog een Nieuwsbrief!

Wij willen Harmanna bedanken voor 
het maken van de nieuwsbrieven van 
de eerste drie kwartalen van dit jaar.

Als er zich geen opvolger meldt zullen 
we een driemaandelijkse mail van de 
voorzitter versturen en zetten we het 
laatste nieuws en een actuele agenda 
van de activiteiten op de website van 
de vereniging.
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Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering staat 
gepland voor eind januari. Wij zullen in 
deze vergadering verantwoording 
afleggen over het gevoerde beleid en 
de financiën.  

Wij ontvangen graag uw input over het 
onderhoud en te organiseren 
activiteiten. Uw betrokkenheid en 
mening zijn van vitaal belang voor de 
vereniging en de toekomst van onze 
straten. Houd dus uw mail in de gaten 
voor de uitnodiging.

Wij wensen u prettige feestdagen en 
zien ernaar uit u te ontmoeten op de 
ledenvergadering!

19 december 2022
          - Wijkraadvergadering
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AGENDA

Eind januari 2023
          - Algemene Ledenvergadering
              



ROTTERDAMSE MUNT 
Weet waar je woont: wie was Louis Preger?

Louis Preger
Louis Preger werd in 1894 te 
Rotterdam geboren als Levi Preger. 
Waarom en wanneer hij zich Louis 
ging noemen wordt nergens vermeld. 
Hij trouwde in 1919 met Sara Swaan; 
het gezin kreeg 5 kinderen.

Louis was hoofdonderwijzer bij het 
openbaar onderwijs in Rotterdam, 
maar omdat in 1941 joodse kinderen 
na de zomervakantie niet meer naar 
niet-joodse scholen mochten, werd hij 
hoofd van een van de apart voor hen 
in het leven geroepen onderwijs-
instellingen in Rotterdam. 
Louis was actief in veel joodse en niet-
joodse organisaties (o.a. bij de 
bestrijding van drankmisbruik in zijn 
stad) en was lange tijd redacteur van 
het tijdsschrift ‘De Marktkoopman’.

Grote verdienste van Louis Preger is 
dat hij veel joden waarschuwde zich 
niet vrijwillig te melden voor 
deportatie naar Duitsland, omdat hij 
vermoedde of wist dat het hier niet 
ging om tewerkstelling, zoals velen 
dachten, maar doelgerichte genocide. 
Hij raadde iedereen aan onder te 
duiken, iets dat hijzelf en zijn gezin

 

Adriaan Groen
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ook deed. Alleen oudste dochter 
Annie, werkzaam als leerling 
verpleegkundige in psychiatrisch 
ziekenhuis ‘Het Apeldoornse Bosch’, 
overleefde de oorlog niet. Tezamen 
met 1200 patiënten en 50 andere 
personeelsleden werd zij weggevoerd 
en vermoord.
Louis Preger overleed in 1964. Hij ligt 
begraven in Israël.

Louis Pregerkade
In 1993 werd zijn naam gegeven aan 
de toenmalige Waterklerkstraat*, vlak 
voor de bouw van de huidige 
wooncomplexen op het ontmantelde 
Gemeentelijke Handelsterrein, nu ‘De 
Landtong’ geheten.

* Een waterklerk regelt tijdens het verblijf 
van een schip in de haven allerlei zaken 
zoals douaneaangelegenheden, 
aanmelden gevaarlijke stoffen, aan boord 
komen of weggaan van passagiers en 
bemanning, afrekening van havengeld e.d.

Bron: Joods Erfgoed Rotterdam
Thuis waar ik woon, Geert Lebbing

INTERVIEW
STRAATNAMEN

LOUIS PREGERKADE

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.
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