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Rotterdamse Snijschool: 

94 jaar oud, 
maar nog springlevend

>>  lees verder op pagina 2

De Rotterdamse Snijschool, opgericht in 1926, is een erkend 
instituut en de oudste opleiding voor kleermakerij in Nederland. 
Het diploma kan bogen op aanzien in de modevakwereld.  
De in de Provenierswijk wonende Paul van der Drift is sinds 
tweeënhalf jaar directeur-eigenaar.  Hij heeft naar eigen zeggen 
de school overgenomen om die te kunnen behouden voor de 
toekomst. ‘De Rotterdamse Snijschool is industrieel erfgoed.’

Tekst en fotografie Marjan van Hoorn

Paul van de Drift komt oorspronkelijk niet uit het kleermakersvak, 

maar is leraar op de basisschool geweest. ‘Als kind was ik wel ge- 

focust op kleding en in mijn pubertijd heb ik een naaicursus op de 

Volkshogeschool gevolgd. Van een kleermaker kreeg ik op een  

gegeven moment het advies om naar de snijschool te gaan.’ 

Twintig jaar op cursus 
In 1981 is Paul in Rotterdam komen wonen en werken en dat is het 

 begin geweest van zijn band met de Rotterdamse Snijschool.  

Hij schreef zich in bij het befaamde instituut, dat toen nog aan de  

Heemraadsingel was gevestigd, voor de opleiding damescoupeur. 

‘Wie had op dat moment kunnen bedenken dat ik ooit deze snijschool 

zou behoeden van sluiting.’

Paul doorloopt naast zijn werk als basisschoolleraar de hele oplei-

ding van theorie tot praktijk om het vak te leren kennen. ‘Het is een 

gedegen opleiding, van minimaal vijf jaar, waar je de in het vakgebied 

geroemde Rotterdam snijmethodiek leert beheersen.’ Ook nadat hij 

zijn diploma heeft gehaald, blijft hij lessen volgen. En hij is niet de enige 

cursist die dat doet. ‘Er zijn dames die tien, twintig jaar of zelfs nog 

langer elke week weer naar les komen.’ Volgens Paul komt dit door 

de goede verstandhouding tussen cursisten en leraren en de kleine 

groepen waarin wordt gewerkt. Er is geen tijdslimiet. Iedereen kan op 

zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo bezig zijn. 

Snijschool vernemen
Zo’n drie jaar geleden besloot Paul de Rotterdamse Snijschool over 

Paul van der Drift
Directeur-eigenaar
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Inloop Kringloop
Habbekratz 
Habbekratz is weer open. We houden ons aan de corona-

maatregelen, niet meer dan 3 bezoekers, 1,5 meter afstand 

en een mondkapje op.

Funderingsonderzoek
Eind november is er begonnen met het fysieke onderzoek 

naar de funderingen in de Hoevebuurt. De Harddraverstraat 

was het eerste aan de beurt. De verwachting is dat het 

gehele traject voor Kerst is afgerond. 
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te nemen, omdat de toenmalige directeur ermee ophield. Hij ging op 

zoek naar een nieuw onderkomen en vond dat aan het Ungerplein. 

Een onderkomen met een ruimtelijke uitstraling en een prachtig 

uitzicht op de skyline van Rotterdam. ‘Ik ben niet alleen directeur 

met alle taken die daarbij horen, maar ik geef ook les samen met 

vier collega’s. Het was voor mij toch een behoorlijke omschakeling; 

het ondernemerschap is wel heel wat anders dan les geven op een 

basisschool.’ 

De schoolse aanpak van de opleiding is niet veranderd. Je begint 

met twee jaar theorie waarbij je leert hoe je patronen moet tekenen. 

Wekelijks volg je in een groep de tekenles. Aan het eind van de les 

krijg je huiswerk mee om thuis te oefenen. Na de theorie volgen de 

praktijklessen waarbij je leert stoffen te verwerken tot kleding. In 

totaal volgen rond de 120 cursisten in de leeftijd van 18 tot 80 jaar de 

opleiding voor kleermaker of coupeuse. 

Het is een spannende tijd geweest het afgelopen jaar. De school is 

drie maanden dicht geweest en er is online les gegeven. ‘Dat laatste 

was een goed alternatief voor de klassikale tekenlessen, maar de 

voorkeur ligt toch bij fysiek lessen volgen in een klaslokaal’, zegt Paul 

en hij vervolgt: ‘Maar ik mag me gelukkig prijzen dat de leerlingen zo 

trouw zijn en blijven komen. Er is een groep Vrienden van de Snij-

school ontstaan die mee wil werken dat de kennis, opgebouwd in al 

die jaren, behouden blijft. Ik ben daar super blij mee.’  

>> 

Tekst: Coen Crawford

De piek van de tweede coronagolf lijkt voorzichtig achter ons te liggen, 
maar de situatie in de ziekenhuizen is nog altijd zorgelijk, vertelt Ineke 
Meyer, bewoonster van de Provenierswijk én arts op de spoedeisende hulp 
(SEH) van het Franciscus Gasthuis.

Coronapatiënten die door hun huisarts naar het 
ziekenhuis worden gestuurd, komen eerst op de 
spoedeisende hulp binnen’, legt Ineke uit. ‘Mensen 
zijn ziek en voelen zich benauwd. Bij ons krijgen ze 
dan hun eerste behandeling.’ De SEH-artsen kijken 
hoe het met de patiënt gaat en bepalen vervolgens 
of diegene verder thuis kan uitzieken of misschien 
toch beter opgenomen kan worden.
Als mensen klachten hebben die corona kunnen 
duiden, moeten Ineke en haar collega’s zich in een 
beschermend pak hijsen. ‘Het is lichamelijk best 
wel zwaar werken met zo’n pak aan. Ook een hele 
dag met een masker op is niet bepaald comfor-
tabel’, vertelt ze. ‘Dat maakt het zwaarder dan 
normaal.’ Begin november kwamen er dagelijks 
gemiddeld dertig nieuwe coronapatiënten binnen 
in het Franciscus. ‘Dat is dus heel vaak omkleden.’

Geen rust gehad
Het coronavirus leek zich afgelopen zomer even 
gedeisd te houden in Nederland, toch heeft het 
ziekenhuispersoneel volgens Ineke sinds de 
coronacrisis eigenlijk nog geen moment rust 
gehad. In de zomer werd het ietsjes rustiger wat 
betreft corona, maar toen kregen we juist met 
veel uitgestelde zorg te maken: mensen die door 
de corona-uitbraak pas maanden later konden 
worden behandeld.
En daar kwam na de zomer de tweede coronagolf 
bovenop. ‘Het is al maanden alle hens aan dek door 
de stroom aan benauwde patiënten’, merkt de 
SEH-arts in de praktijk. En volgens haar is dat niet 
alleen in het Franciscus het geval: ‘In heel Rotter-
dam liggen de ziekenhuizen vol, er is echt geen 
bed meer vrij. Je moet echt hard je best doen om 
patiënten ergens een plekje te kunnen geven.  
Dat is niet leuk.’
Ondanks dat er nu minder coronapatiënten in het 

‘Prachtig vak,  
maar ook  
echt pittig’

ziekenhuis liggen dan  
in het voorjaar is de 
druk op het personeel 
‘minstens even hoog’. 
Dat komt omdat er 
meer ruimte wordt 
vrijgehouden voor 
reguliere zorg. ‘De 
samenwerking voor 
het overplaatsen van 
coronapatiënten naar 
minder drukke zieken-
huizen gaat nu een stuk 
beter.’ En dat is ook 
nodig, benadrukt de 
arts. ‘Anders kunnen de 
Rotterdamse zieken-
huizen geen reguliere 
zorg blijven aanbieden.’ 
Ze is dan ook opgelucht 
dat er tijdens deze piek 
meer aandacht is voor 
reguliere patiënten, 
die gewoon veilig in het 
ziekenhuis terecht- 
kunnen. ‘Gelukkig  
blijven mensen met 
andere klachten nog 
steeds komen.’ 

‘Heel zorgelijke 
situatie’
Dat het aantal nieuwe 
besmettingen inmid-
dels een stuk lager ligt 
dan op het hoogtepunt 
eind oktober is volgens 
Ineke nog geen reden 

Start nieuwe cursus
In februari gaat een nieuwe 

cursus patroontekenen van 

start. Het lesgeld bedraagt 

68 euro per maand voor 4 of 

5 lessen van anderhalf uur 

per week. Belangstellenden 

kunnen zich opgeven bij  

de Rotterdamse Snijschool, 

Ungerplein 2-12,  

tel. 010 425 7402,  

info@snijschool.nl, 

www.snijschool.nl

om nu achterover te 
gaan leunen. ‘De situ-
atie is heel zorgelijk’, 
zegt ze. ‘Je ziet nog 
steeds dat er heel veel 
besmettingen zijn. 
’ Er hoeft maar iets te 
gebeuren, waarschuwt 
ze, ‘en daar gaan we 
weer.’
De spoedarts wil daar-
om nogmaals bena-
drukken dat de zorg op 
dit moment ‘echt op de 
maximale capaciteit 
draait’. 
Het is een ‘prachtig vak’, 
maar haar collega’s op 
de SEH en de intensive 
care hebben het zwaar, 
weet ze. ‘Dit zijn geen 

Ineke Meyer

leuke tijden. Het werk 
is echt pittiger in tijden 
van een pandemie.’ 
Daarom is het belang-
rijk dat 
iedereen zich aan de 
coronamaatregelen 
blijft houden, is haar 
boodschap dan ook. 
‘Houd alsjeblieft  
afstand. En’,  
zo zegt Ineke tot slot, 
‘let ook een beetje  
op elkaar.  
In de Provenierswijk 
wonen veel kwetsbare 
mensen, dus vraag je 
buurvrouw of –man af 
en toe –op afstand- hoe 
het gaat.’ 

!



Prettige 
feestdagen!

 
De redactie van Provenieuws wenst 
de bewoners van de Provenierswijk 

prettige feestdagen in huiselijk sfeer, 
een mooi uiteinde en een stralend 

begin van 2021.  
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Michal Cohen:  
‘Schrijnende 
gevallen staan  
op je netvlies 
gebrand’

In 2002 is Michal Cohen in Rotterdam 

komen wonen. Ze volgde de opleiding 

Voeding en Diëtetiek aan de Haagse  

Hogeschool. Voor haar afstudeer- 

onderzoek heeft ze een half jaar in Nepal 

gewoond en gewerkt in een ‘nutrional 

rehabilitation home’ voor ondervoede 

kinderen. ‘Behalve dat de kinderen 

werden behandeld, kregen de ouders 

onderricht in welke voeding goed en 

noodzakelijk was en ze leerden peul-

vruchten, groenten en fruit verbouwen. 

Dat was een geweldige ervaring’. 

Na haar studie is Michal gaan werken in 

de eerste lijn bij een thuiszorgorganisa-

tie in Den Haag. ‘Daar heb ik anderhalf 

jaar gezeten. Dat was niet helemaal mijn 

ding. Ik zat vooral achter mijn bureau 

en behandelde welvaartsziekten, zoals 

overgewicht en hypertensie. Ik miste 

dynamiek en variatie in mijn werk’  

Ze vertrok vervolgens voor een periode 

een half jaar naar Zuidoost Azië. 

Ziekenhuis   
Terug in Nederland kon ze in 2009 als 

diëtist aan de slag in de 2e lijn in het 

Reinier de Graafziekenhuis in Delft. ‘In 

het ziekenhuis kom je op alle afdelingen. 

De hoofdmoot van je werk bestaat uit 

het behandelen van ondervoeding,  

oftewel ongewenst gewichtsverlies tij-

dens ziekte.’ Van de 70plus-patiënten die 

in het ziekenhuis terecht komen, is zeker 

40 procent ondervoed en bij volwasse-

nen die in het ziekenhuis liggen, is dat 

percentage 15 tot 20 procent. 

Ouderen merken vaak niet dat ze 

gewicht verliezen of hebben er geen 

probleem mee. ‘Slecht of weinig eten 

betekent spierweefselverlies. Spier-

weefselverlies in de benen bijvoorbeeld 

vergroot de kans op vallen en botten 

breken’, legt Michal uit. ‘Je gaat dan 

met patiënten in gesprek, je maakt hen 

bewust van hun situatie. Behandelingen 

slaan niet aan, wonden genezen niet, ze 

kunnen hun zelfstandigheid kwijt raken. 

Samen probeer je dan tot een oplossing 

te komen.’

 
Corona
In 2014 is Michal samen met haar partner 

Martijn in de wijk komen wonen. ‘Dankzij 

een goede vriendin die er al woonde, 

zijn we hier terecht gekomen. We waren 

meteen verliefd op de buurt, de groene 

omgeving en de fijne mensen die er 

wonen.’ Ze hebben er twee kinderen 

gekregen; een zoontje dat nu vijf is en 

een dochtertje van nog geen jaar. 

‘De eerste corona-uitbraak heb ik niet 

meegemaakt in het ziekenhuis. Ik was 

toen met zwangerschapsverlof van onze 

tweede. De verhalen heb ik wel gehoord 

van collega’s. En die ervaar ik nu aan 

den lijve.’ 

Zoals gezegd, neemt door corona het 

Michal Cohen werkt als diëtist in het Reinier de Graaf ziekenhuis 
in Delft.  Ze komt daar vooral in aanraking met ouderen die 
ondervoed zijn. En door corona is de situatie alleen maar 
verergerd.  Corona-patiënten raken hun reuk- en smaakvermogen kwijt, 
waardoor hun eetlust verdwijnt. Slecht eten betekent gewichtsverlies, met 
spierweefselverlies tot gevolg tijdens ziekte. ‘Je conditie gaat achteruit, je 
verzwakt en hebt geen energie meer’, zegt Michal. ‘Ziek zijn is topsport.’

aantal patiënten met ondervoeding ook 

toe. De werkdruk is enorm. Patiënten 

blijven veel langer onder behandeling, 

waardoor de doorstroom stagneert. 

‘Maar ook de zorgzwaarte is hoog’, bena-

drukt Michal.’ Je komt zulke schrijnende 

gevallen tegen die staan op je netvlies 

gebrand. Je krijgt te maken met patiën-

ten die verwaarloosd zijn, eenzaam of 

depressief. Dat laat je niet zomaar los.’

Bloembollen voor gevel- en stoeptuintjes
Vrijwilligers van de Groengroep Provenierswijk wilden dit voorjaar weer meedoen aan de 
Geveltuinendag in Noord. De Wijkraad heeft daar subsidie voor gegeven. Helaas kwamen  
de coronamaatregelen er tussen. Daarom heeft de Groengroep besloten nu bloembollen  
uit te delen.

Zo plant je de bloembollen:

•  Plant de bollen in groepjes of verdeel ze 

willekeurig over de border of plantenvak.

• Met een plantschepje of speciale bollenplanter 

kun je per bol een plantgat graven.  

• Het gat moet ongeveer drie keer zo diep zijn 

als de hoogte van de bloembol.  

• Plaats de punt naar boven en de meestal platte 

kant (wortelkant) naar beneden.

een gevel- of stoeptuin dan kun je een 

zakje bollen komen ophalen op zaterdag 

12 december van 11.00 - 15.00 uur,  aan het 

Ungerplein 13 a. (Vanwege de coronare-

gels krijg je ze aangereikt bij de voordeur.)

De bollen kun je tot half december  

planten, als het niet vriest. Dus gauw 

aan de slag! De vrijwilligers van de Groen-

groep hopen op een prachtig voorjaars-

resultaat. Een kleurige troost in deze wat 

kleurloze tijd.

In plaats van plantjes in het voorjaar 

deelt de Groengroep nu zakjes biologi-

sche bloembollen uit. Het gaat onder 

andere om krokussen, boshyacinten en 

tulpjes. Het zijn bollen die verwilderen. 

Dat wil zeggen dat ze meerdere jaren 

achtereen bloeien. Als ze op een goede 

plaats staan dan vermeerderen ze zich 

ook. Het zijn biologische bollen en bijen-

vriendelijk.

Woon je in de Provenierswijk en heb je 

Tekst en fotografie Marjan van Hoorn

Bewoners van de Provenier en corona  
Verdriet, boosheid, 
steun, zorg en gezond

Voor sommige bewoners was het 

moeilijk te begrijpen wat het coronavirus 

inhield en wat de gevolgen ervan waren. 

Zij ervoeren de eerste periode van 

lockdown vanaf maart vooral het gemis 

aan bezoek en nabijheid. Dat bracht voor 

enkelen verdriet en anderen uitten hun 

boosheid in een lekker potje Rotterdams 

schelden. Een van de bewoners vertelt 

dat hij het vooral lastig vond dat hij niet 

naar de kerk kon en dat hij zijn enige 

broer een tijd lang niet kon zien. 

Onderlinge steun 
Gelukkig konden begeleiders en be-

woners elkaar onderling steun bieden, 

zodat iedereen er goed en zonder be-

smettingen doorheen kwam. In oktober 

ging dat helaas anders. We kregen te 

maken met de eerste besmettingen, zo-

wel onder bewoners als begeleiders. Dat 

betekende dat de aanwezige begeleiders 

harder moesten werken.

Naast de zieken was een aantal be-

geleiders en bewoners afwisselend in 

quarantaine of in afwachting van een 

testuitslag. Door maatwerk te leveren 

kon worden voorkomen dat de gehele 

woonlocatie op slot moest. Inmiddels 

is gelukkig iedereen weer in huis en 

hersteld. 

Drukte
Het is bijzonder om te merken dat de 

medewerkers zich vol overgave inzetten 

om de bewoners te ondersteunen in 

deze moeilijke tijden. Zij schuiven meer 

dan anders met tijden en diensten om 

de drukte en de verantwoordelijkheid 

enigszins te kunnen verdelen. Ook voor 

de cliënten die in quarantaine zitten, 

wordt gezorgd dat zij fijne activiteiten 

kunnen doen gedurende de dag. 

Eind november zijn we begonnen met 

Het coronavirus en de maatregelen van het kabinet zorgen bij de bewoners 
en begeleiders  van woonlocatie de Provenier voor een drukke, emotionele, 
maar toch ook een gezellige tijd. 

de voorbereidingen voor Sinterklaas en 

voor de Kerst. We hopen dat we allemaal 

gezond blijven en dat we met minder 

maatregelen te maken krijgen. Hoe meer 

iedereen zich aan de regels houdt, des 

te sneller we weer van alles mogen. 

Voor de lezers van de krant wensen 

de bewoners en medewerkers van de 

Provenier allen: blijf gezond! 

Kunst en groen in de wijk worden  
onder handen genomen en opgeknapt.

Bewoner uit de wijk
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Begin september besloten de medewerkers van ’t Kapelletje 
alle voorstellingen voor dit jaar af te gelasten en op te schorten. 
Maar toch klinkt er op dinsdag en vrijdag klassieke muziek in het 
theatertje.  Studenten van Codarts hebben de theaterzaal en 
het fundament in gebruik genomen. Alejandro Garcia zorgt als 
assistent-producer dat zij zonder problemen, maar wel volgens 
de coronaregels kunnen repeteren. 

Tekst en fotografie Marjan van Hoorn 

Alejandro Garcia is geboren op Gran Canaria, waar hij op zijn achtste 

naar het conservatorium ging en verliefd werd op de cello. ‘Ik ben op 

mijn zesde begonnen met piano spelen, maar toen ik op het conser-

vatorium de cello leerde kennen, wist ik dat dat mijn instrument was.’ 

Nadat hij in 2017 zijn bachelor had gehaald besloot de Spanjaard om 

naar Nederland te vertrekken en bij Codarts in Rotterdam zijn studie 

af te ronden. ‘Mijn leraren hadden allemaal gestudeerd bij Jeroen den 

Herder’, verklaart hij zijn keuze om naar hier te komen. ‘Bovendien is 

Nederland een van de beste landen om klassieke muziek te studeren.’

Vorig jaar heeft Alejandro zijn master in klassieke muziek behaald. 

In die twee jaar op het conservatorium heeft hij niet alleen muziek 

gestudeerd, maar ook als uitvoerend cellist gewerkt. Zo heeft hij 

bijvoorbeeld in het Rotterdams Symfonisch Orkest gespeeld. De 

afgestudeerd cellist kreeg tevens de kans om vanuit Cordarts in een 

aantal producties als assistent-producer mee te werken. 

Corona
In verband met corona werden de muzikale optredens vanaf april 

schaars. Gelukkig kon Alejandro weer aan de slag bij Codart als  

assistent-producer. Dankzij hem kunnen studenten zich volledig  

richten op het bespelen van hun instrument. Alle bijkomende zaken, 

zoals licht, geluid en hulpmiddelen worden door Alejandro geregeld. 

In het gebouw van Codart aan het Kruisplein ontstond een tekort  

aan ruimte waar studenten op voldoende afstand konden oefenen.  

‘De veiligheid van de studenten is een eerste prioriteit en moet  

gegarandeerd zijn’, legt Alejandro uit. ‘Vandaar dat er is uitgeweken 

naar andere locaties.’

Het oog viel daarbij op ’t Kapelletje, omdat Codarts al sinds 2017 met 

Er klinkt muziek 
in ‘t Kapelletje

het theater samenwerkt voor het project The Incubator, dat dit jaar 

helaas niet door kon gaan. Alejandro: ‘Er wordt hier kamermuziek 

gespeeld in ensembles van drie tot vijf musici.’ Ze moeten reserve-

ren voor een tijdvak van twee uur per groep. Alles wordt gedaan vol-

gens de geldende afstand en de coronaregels. ‘Iedereen is heel blij 

dat ze in ‘t Kapelletje kunnen musiceren.’ Volgens Alejandro voelen 

de studenten zich er welkom. ‘Het is een gezellig theatertje. Als ze in 

de theaterzaal spelen, voelt het alsof ze een optreden geven.’

De behandeling van het bezwaarschrift 

tegen het kappen van de oude pla-

tanen op het Delftseplein zal eerder 

aan de orde komen. Het begint met de 

hoorzitting op 30 november 2020. De 

gemeente heeft al wel laten weten voor 

een zorgvuldige behandeling meer tijd 

nodig te hebben.

Dat geloven wij graag, want Miranda van 

den Broek heeft voor de zekerheid nog 

Alejandro Garcia 
Assistent-producer

Zienswijzen en bezwaren  
Hoe het 
verder gaat
Eerst even kort over de gemeentelijke plannen voor bouwen, het liefst zo hoog 
mogelijk, en de gevolgen voor de Provenierswijk. In de Provenieuws van sep-
tember 2020 is uitgelegd tegen welke plannen van de gemeente Rotterdam de 
Bewonersvereniging Provenierswijk (BVP) een zienswijze of een bezwaar moet 
indienen.  Met hulp van verschillende bewoners is dat goed gelukt.

De zienswijze op het ontwerpbestem-

mingsplan Rotterdam Central District 

(RCD) heeft de BVP in september 2020 

op tijd ingediend. De gemeente Rotter-

dam heeft de ontvangst bevestigd, maar 

laat weten dat de behandeling wel even 

op zich kan laten wachten.

Dat geldt ook voor het bezwaarschrift 

van de BVP tegen ‘het niet nodig achten 

van de Milieu Effect Rapportage (MER)’. 

Wees welkom bij de theaterfamilie

Veel mensen bezoeken Theater ‘t Kapelletje voor het eerst 
als er een familielid of een bekende op het podium staat. 
Vaak zijn zij verrast door de gezellige sfeer en de goede 
technische voorzieningen. De medewerkers van ‘t Kapelletje 
werken er hard aan om het theater te laten voldoen aan de 
eisen van de artiesten én hun publiek. In deze vervreemden-
de tijden is elk steuntje in de rug welkom. Mocht je willen 
helpen, wordt dan lid van de familie van Theater ’t Kapelletje. 
Kijk voor meer informatie op www.theaterkapelletje.nl.

Van de maan af gezien
zijn we allen even groot

Multatuli is in mijn ogen de allergrootste schrijver in de Nederlandse taal. De 
titel van dit stukje is een uitspraak van hem. Samen met zijn portret hangt deze 
uitspraak al zolang als ik mij kan herinneren in Rotterdam aan de gevel, in de Van 
Oldenbarneveltstraat, goed zichtbaar vanaf de Westersingel.

Tekst Frank Gosselink

Als je vanaf de maan zou kijken naar de Provenierswijk, valt op dat iedereen het 

dak creatief gebruikt. Bij het verder scherpstellen op het Proveniersplein, waar we 

tegenwoordig genieten van het water, vallen vanaf de nieuwe bruggen drie gebou-

wen op: Rotterdam Centraal, Regina flat en Konak. Het is duidelijk dat het dak iets 

prijsgeeft van hoe tegenwoordig geld wordt verdiend.

Rotterdam Centraal heeft verreweg het grootste dak. Het is gedeeltelijk bedekt met 

zonnecellen en genereert op deze wijze een gedeelte van de dagelijks benodigde 

elektriciteit van het station.

De Regina flat heeft een aantal masten op het dak staan voor mobiele telefonie en 

andere moderne communicatietechnieken. De opbrengst wordt ongetwijfeld door 

de eigenaren van de flat gebruikt voor onderhoud.

De Konak is ons wijkrestaurant, waar ook veel reizigers uit het station komen afhalen. 

De ventilatoren en afzuiginstallatie op het dak zorgen voor een aangename sfeer binnen.

Van de maan af gezien is al deze bedrijvigheid een

teken van een levende wijk die met de tijd meegaat. 

Toch zijn er af en toe bedreigingen. De zonnecellen 

worden bedreigd door nog meer hoogbouw, de zend-

masten (denk aan 5G) worden niet meer door iedereen 

geaccepteerd en ons wijkrestaurant krijgt niet van 

iedereen drie sterren.

Gelukkig hebben we in onze wijk nog ruimte en groen. 

De bomen in de wijk staan er van de maan af gezien 

goed bij. Laten we elkaar dan ook wat ruimte gunnen. 

En hopen dat er voldoende zonlicht in de wijk 

blijft vallen.

Gewoonlijk mocht Jim Postma graag over dergelijke 

gedachten mijmeren. Hij kon het ook beter verwoor-

den. Toch wilde ik in deze donkere dagen mijn 

bijdrage leveren. 

gevraagd om uitstel. Bovendien zullen wij 

zeker aangeven dat er geen kappen van 

bomen kan plaatshebben tot de bouw van 

het Treehouse, beter gezegd ‘de boomhut’, 

definitief gaat gebeuren.

Om maar eens een uitspraak van deze tijd 

te gebruiken ‘het kan weleens  een donke-

re winter worden’. Wij slijpen de potloden 

en leggen de pennen en het papier alvast 

klaar. 

De reeds ingediende stukken kunnen wor-

den opgevraagd bij de redactie van deze 

Provenieuws.

Bestuur BVP

De Baljuwelen  
liggen er 
sinds half  
november  
weer  
schitterend bij. 

De platanen op het Delftseplein.
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De Kiosk
Al in 1940 komen we in ’t RN veel advertenties met de verwijzing 

“Kiosk Spoorsingel” tegen. Of er dan een kiosk op onderstaande plek 

staat weten we niet. Omstreeks 1945/1946 komt er bij de Walenbur-

gerweg de Bloemenkiosk ‘Aalsmeer’ (van ‘t Teilingerplein) en tevens 

een Vistent, (zie de 2 tekeningen). Hoe werkte het? De kiosken in die 

tijd werden als volgt in krantenadvertenties, vermeld; ‘HVV 23/5/1959 

Jongeman zag zich gaarne geplaatst als CHAUFFEUR. Rijbewijs B-C-

D-E, Brieven lett. M, Kiosk Spoorsingel’.

1881 Waarschuwing
RN 23/5/1881

Instandhouding van het Openbaar Plantsoen.

De Burgerneester van Rotterdam, in aanmerking nemende, dat het 

Plantsoen in den laatsten tijd door baldadigheid en onachtzaamheid 

van het Publiek veel te lijden heeft gehad; acht het nodig de wan-

delplaatsen en aanplantingen der Gemeente bij vernieuwing in de 

bescherming van het publiek aan te bevelen en een ieder te verzoe-

ken om alles wat tot ontsiering daarvan kan strekken, te vermijden en 

tegen te gaan, en brengt tevens in herinnering, dat tegen het bescha-

digen van Openbare Plantsoen zoowel bij de Algemeene Strafwet als 

bij Plaatselijke Verordening straf is bedreigd en dat die bepalingen 

niet alleen zijn gericht tegen grove beschadigingen, maar ook tegen 

het plukken van bloemen, het loopen over perken, grasvelden, kant-

zoden en dergelijke. 

RN 8/6/1892  TE HUUR AANGEBODEN voor een Heer of Dame of een 

paar Oude luidjes een NETTE KAMER met Alkoof, geheel vrij huis 

met grooten Tuin, even buiten Rotterdam op den Spoorsingel, met 

Kost en Bediening en met gemeubileerd, “fraai uitzicht op Bosch en 

Weiland”. Br.fr., No. 18553, Bur v. d. Blad.

RN 21/1/1893

Niettegenstaande de waarschuwing “Gevaarlijk ijs” op borden ge-

plaatst in den Spoorsingel, waagden zich daar gistermiddag eenige 

jongens op ‘t ijs, met het voor de hand liggend gevolg, dat een hunner 

er doorzakte. Met veel moeite werd de drenkeling door een tweetal 

knapen uit zijn benarde positie gered.

RN 26/06/1895

Gisteravond ontstond brand in een hooimijt op een weiland aan de 

Spoorsingel. Een paar maaiers slaagde er spoedig in het vuur met 

eigen middelen te blusschen waardoor de schade gering bleef. Men 

vermoedt dat kwaadwillige jongens het brandje veroorzaakt hebben.

RN 27/5/1896

Zondag- en Maandagmiddag moest de Brandweer uitrukken voor 

vuurtjes, door baldadige jongens gestookt op het bouwterrein aan

den Walenburgerweg, en gisteravond om 10 ¾ uur werd haar hulp 

vereischt voor een brand, ontstaan in een partij hout in een tim-

merloods bij de in aanbouw zijnde huizen aan den Molenwaterweg 

(Spoorsingel). Telkens was spuit 17 het eerst ter plaatse en bluschte 

het vuur. 

 

RN 24/7/1899 Besproeiing van de Provenierswijk

Rotterdam, 21 juli 1899,

Beleefd verzoek ik u onderstaande in uw veelgelezen blad te willen 

plaatsen. In deze hoogstwarme dagen is het zeer te prijzen dat er 

van stadswege zooveel wordt gedaan, o.m. met het besproeien van 

wegen en straten. Toch meent schrijver dezes, dat er nog plaatsen 

zijn, die van dat alles verstoken blijven; zoo de Walenburgerweg wordt 

dagelijks overgoten, doch tot van de Walenburgerstraat; de bewoners 

van het verdere gedeelte kunnen met genoegen het besproeien van 

uit de verte aanschouwen en zij zelf moeten zich met de steeds toe-

nemende stoflaag tevreden stellen. Ook de Spoorsingel, vroeger een 

prachtige laan, doch thans in een stofwoestijn herschapen, waardoor 

deze als wandelplaats onbegaanbaar is geworden.

Welk eene geringe moeite zou het zijn als hierin verandering kwam, 

en ik twijfel dan ook niet, dat H.H. autoriteiten de bewoners van dat 

gedeelte Walenburgerweg niet zullen laten wachten op dezen zoo 

hoog noodigen gezondheidsmaatregel.

U. Wel Ed. Heer, bij voorbaat hartelijk dank voor uw welwillendheid.

Uw dienaar W.

RN 1/6/1901

De helling langs den Provenierssingel, welke steeds een onoogelijk

aanzien had, wordt nu van gemeentewege smaakvol aangelegd met 

bloemperken. 

RN 1/10/1908

Er is altijd meester boven meester. Werd onlangs gemeld, dat iemand 

in zijn tuin had staan een zonnebloem van 2 meter 50 c.M. lengte, de 

heer H.J. Jacobs heeft in zijn tuintje aan de Walenburgerweg een 

zonnebloem, die het daarvan wint met een lengte van 2 M 80 c.M.  

bij een middelijn van 24 c.M.

RN 8/4/1913

Bij den raad zin o.m. nog ingekomen stukken:

Van den heer J.Jannette Walen c.s., allen bewoners van den Spoor-

singel een adres houdende verzoek om de laan, evenwijdig loopende 

aan den Spoorsingel W.z., voortaan te bestemmen uitsluitend tot 

wandelweg – te stellen in handen van B. en W. ter afdoening.

RN 31/5/1915 Plantsoenen bescherming gevraagd.

Bij de bewoners van den Provenierssingel en den Spoorsingel circu-

leert op voorstel van den heer dr.W. Van Rijn apotheker een adres aan 

B. en W. om maatregelen te nemen tegen het schenden der plant-

soenen enz., aldaar. Er wordt druk op geteekend. Het is meer dan 

ergelijk zooals daar en op andere plaatsen in de stad de straatjeugd 

huishoudt in de plantsoenen de bloemen weghaalt en de boomen 

beschadigt. Mocht het toch eindelijk eens anders worden! 

RN 13/3/1928 Ingezonden stukken

De gevaarlijke bocht Walenburgerweg-Spoorsingel

Mijnheer de Redacteur

Gaarne wenschte ik onder de aandacht te brengen van autoriteiten 

den gevaarlijken hoek aan den Walenburgerweg en den Spoorsingel.

Ondergetekende is vaak ooggetuige geweest van de stagnatie op dat 

punt. M.I. zou veel voorkomen kunnen worden, door een stuk van het 

grasperk af te nemen, met tevens verdwijning der boomen, die het 

uitzicht ten zeerste belemmeren. Dan zou de weg op dat punt met 

circa 4 à 5 M verbreed worden. Met beleefden dank voor plaatsing.

Hoogachtend

Uw abonné P.K.  

1903, vernummeringskaart GAR/294.01/(2676)/(3221/3TI/1903) 1900, Spoorsingel bij Walenburgerweg 1900, Spoorsingel bij Walenburgerweg

1900, Spoorsingel bij Walenburgerweg 11/7/1946 (SARpandenkaart) Walenburgerweg / Spoorsingel

Tekst: Wim Berkel1 2

4 5

3

29/4/1946 (SARpandenkaart)

Wabuweg/Spoorsingel P 22.39.45

6 7

1954 Walenburgerweg met de kiosk SAR cat. nr.3290.03.01 HVV 23/5/1959

8

Walenburgerweg, 

kop Spoorsingel wz en oz 

met kiosk

Historisch wijknieuws 



 

Onder redactie 
van Wijkraad 

Provenierswijk

Waerschut Nieuws

Provenieuws september 2020_/  11 10 _/  Provenieuws september 2020

Contact 
e-mail: wijkraden@rotterdam.nl

www.rotterdam.nl/provenierswijk

Volg ons op Facebook: 

Wijkraad Provenierswijk 

Het bezoek van wethouder Kathmann (Wijken) aan de Proveniers-
wijk is vanwege corona in september afgeblazen. In 2021 zal deze 
‘Tour de Wijk’ alsnog plaatsvinden. 

Bewonersinitiatieven
In september en oktober zijn drie bewonersinitiatieven ingediend. 

1.  ‘Proveniersplein nog mooier maken’. De Wijkraad heeft dit initiatief 

toegekend.  

2.  ‘Conferentie 45 jaar onafhankelijkheid Suriname’. De wijkraad heeft 

deze wijkoverstijgende aanvraag toegekend. De wijkraad geeft de 

aanvrager mee de conferentie in alle wijken goed te promoten. 

3. ‘Uitbreiding groen Van Waerschutstraat’. De Wijkraad vraagt of ook 

andere bewoners dan de actieve groep erbij worden betrokken.  

Dat wil de initiatiefnemer ook; een aantal nieuwe bewoners gaat mee-

helpen. De Wijkraad heeft dit initiatief gehonoreerd. 

Verkamering en opsplitsing panden
De Wijkraad ziet een trend dat projectontwikkelaars steeds meer 

woonpanden in de Provenierswijk opkopen. Deze worden tot kleinere 

verhuureenheden verbouwd. Dit geeft veel problemen, zoals aantas-

ting van het beschermd stadsgezicht, toenemende overlast en grote 

parkeerdruk. Het probleem is besproken met de Bebouwingscommis-

sie (BBC) van de gemeente. 

De Wijkraad ziet dat het beleid in Rotterdam er vooral op is gericht om 

vergunningen te verlenen. Bewoners en de Wijkraad weten niet wan-

neer een vergunning wordt afgegeven. De Wijkraad krijgt voortaan de 

agendastukken van de BBC toegestuurd en blijft zo geïnformeerd over 

nieuwe aanvragen. De Wijkraad roept bewoners op om bezwaar aan te 

tekenen tegen vergunningen voor verkamering.

Op maandagavond 28 september werd een themabijeenkomst geor-

ganiseerd voor wijkraadsleden in Noord over verkamering. Inmiddels 

hebben alle zes de wijkraden van Noord een advies ingediend. 

Adviesaanvragen
• Adviesaanvraag DCMR – ROER Omgevingsvisie Rotterdam en 

• Adviesaanvraag Beoordelingskader ROER ten behoeve van de omge-

vingsvisie Rotterdam. Het advies is inmiddels ingediend.

• Adviesaanvraag Vlonderinitiatief. De Wijkraad heeft een enquête 

uitgezet via de Gemeentepeiler App. Uitslag hiervan in het kort is: 46 

bewoners hebben de vragenlijst ingevuld. Het merendeel heeft geen 

bezwaar als de terrassen in 2021 terugkomen. Enkele bewoners heb-

ben klachten ingediend, met name over nachtelijke geluidsoverlast en 

handhaving. Deze punten zijn meegenomen in het advies.

• Adviesaanvraag Geluidsschermen ten westen van Rotterdam Cen-

traal. Het advies conform de aanvraag om geen geluidsschermen te 

plaatsen is inmiddels uitgebracht. 

• Adviesaanvraag Strategie Marien Zwerfafval. Wijkraad besluit af te 

zien van uitbrengen van een advies. 

• Advies Bestemmingsplan RCD (Rotterdam Central District). De Wijk- 

raad dringt in dit advies aan op transparante onderzoeken naar de 

effecten van hoogbouw en duidelijkheid over welke omgevings- 

normen gelden. 

• In het adviezenoverzicht staat het advies aan Stadsontwikkeling inza-

ke normen voor bezonning sedert mei open. De reactie van Stadsont-

wikkeling wordt afgewacht. 

Viering jaarwisseling 2020-2021
De wethouder heeft vanwege corona een aantal opties gegeven voor 

het gebruik van het budget voor Oud en Nieuw. Het geld voor de fes-

tiviteiten mag in 2021 worden besteed. De Wijkraad stemt hiermee in 

en wil een Nieuwjaarsreceptie voor bewoners uit Noord organiseren in 

Diergaarde Blijdorp. 

Wat verder ter tafel komt 
De fietsnietjes in de Klein-Coolstraat zijn zonder overleg met de 

bewoners geplaatst. Dit is niet goed gevallen, vandaar een uitdrukke-

lijk verzoek aan Stadsbeheer om vooraf af te stemmen. De technisch 

voorzitter heeft bij de raadscommissie ingesproken over: wegbezui-

niging Duimdroppen, aso-gedrag in het verkeer en gepleit voor een 

herinrichting van de Jacob Loisbuurt in plaats van het geplande groot 

onderhoud in de komende jaren.

Er is fel geprotesteerd door kinderen, ouders en bewoners uit de wijken 

tegen het verdwijnen van Duimdroppen. Dankzij de vele acties zijn de 

Duimdroppen voorlopig gered.  

De Wijkraad heeft besloten dat Klaas van der Burg tot april 2021 

technisch voorzitter blijft.

• Op 15 december is de laatste openbare vergadering van 2020. 

Openbare vergaderingen 15 september en 13 oktober

Bewonersinitiatieven, verkamering 
en (on)gevraagde adviezen 

Corona-veilig welkom
Na de tweede lockdown, de eerste twee weken in 
november, is activiteitencentrum De Waerschut 
gelukkig weer open voor bewoners die willen deel-
nemen aan activiteiten. Het is fijn om anderen weer 
te zien, te spreken en samen met vrolijke dingen 
bezig te zijn.

Natuurlijk blijven we ons houden aan de richtlijnen van 

de overheid. Want wij houden coronabesmetting graag 

buiten de deur. Dat betekent dat we binnenkomen met 

een mondkapje op, 1,5 meter afstand van elkaar houden 

en onze handen regelmatig reinigen. 

Zomaar even binnenlopen kan helaas nog altijd niet in 

De Waerschut. Voor deelname aan een activiteit moet 

u zich telefonisch of per mail aangemeld hebben. 

Dit jaar geen grote kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten 

of andere feestelijkheden. Die gaan we hopelijk in de 

loop van het jaar 2021 weer uitbundig houden.

Omstreeks de feestdagen gaan we weer even dicht 

voor twee weken en in de maanden januari en februari 

2021 hebben we Vera Harmsen bereid gevonden bij ons 

te komen exposeren. 

We wensen iedereen, juist ook in kleine kring, mooie 

feestdagen en een gezond 2021. 

Namens het Bestuur Stichting Stoer/De Waerschut

Elske Geleedst 

Op de website www.dewaerschut.nl  is te lezen welke 

activiteiten er te doen zijn. Heeft u een vraag bel dan 

gerust op telefoonnummer 010 466 17 66 of stuur een 

mail naar dewaerschut@gmail.com. 

Donkere winterdagen
 

De plannen van de Bewonersvereniging om de coronaduisternis op te fleuren 
zijn gemaakt en de uitvoering is begonnen. Het speciale telefoonnummer 
voor hulp van de BVP is nog steeds 06 16 06 80 99.

Om te beginnen zijn er in september vier workshops voor bloemschikken gehouden. 

Twee in de ontspanningsruimte van de Heulbrug en twee in de grote zaal van De 

Waerschut. Dat was echt een succes. In totaal hebben daaraan zo’n vijftig bewoners 

deelgenomen. 

Toen duidelijk werd dat de tweede coronagolf was begonnen en iedereen weer min-

der kon ondernemen, is ook de tweede fase van de BVP-aanpak begonnen.

In oktober hebben de dames Christien Bulk, Marjan van Hoorn, Elly Ramirez en Jani-

ne van de Star hun talenten gebruikt om maar liefst vijftig bloemstukken te maken. 

Het is een bloemenpracht geworden (zie foto). De bloemstukken zijn vervolgens 

door vrijwilligers in de wijk rondgebracht. Bewoners die een bloemstuk kregen, 

waren blij verrast. Dat is een goede beloning voor alle inspanning.

Daarom gaat de ‘Ja wij houden vol’-groep gewoon door.

Kerst, oud en nieuw 
Voor de bewoners die wat extra steun nodig hebben, zijn in de derde week van no-

vember Turkse pizza’s thuisgebracht. Net voor de Kerst komen de kerstbroden voor 

de ouderen in de wijk. Op 7 december wordt er een speciale bingo (in de Propeller)

gehouden. Maar wij verheugen ons wel in het bijzonder op de oliebollenactie op de 

laatste dag van 2020.

Als er meer geld is, menskracht, fantasie en creativiteit dan kan er ongetwijfeld nog 

veel meer.

In januari 2021 hopen wij op een goede opening van het nieuwe jaar en de huldiging 

van de vrijwilliger van het jaar 2020. Want het motto blijft: 

Houden wij vol? Ja! Wij houden vol!

Er kan 
nog meer 

bij!

Aren Barnat, Christien Bulk, Marianne Bulens, Klaas v.d. Burg, Janine van Driel, Gerard Goosen, Marjan van 

Hoorn, André Houting, Elly Ramirez, Saskia van Rheeden, Alamgir Rubel, Magleen Smouter, Barbara van 

Strien, Kim Verlinde, Ilse Weg, Leen van Wijnen werken hard om de plannen uit te voeren. 

Iedereen die mee wil helpen is van harte welkom.

De bingo 
op maandag 
is verhuisd 

naar de 
Propeller.

De Wijkraad wenst u allen  
fijne feestdagen, een goed  
uiteinde en een gezond 2021!

Foto: Aren Barnat
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Bewonersvereniging Provenierswijk Buurtwinkel:  

(010) 466 17 66 en 06 16 06 80 99

Gemeente Rotterdam: 14010

Havensteder: (010) 890 25 25

Reparatieverzoeken: (010) 890 10 90

Algemeen alarmnummer: 112

Politie: 0900 88 44

Bureau Slachtofferhulp:   

(010) 436 01 44. Van 9.00 tot 17.00 

Inloop de Habbekratz: 06 421 05 332

Huis van de Wijk Propeller: (010) 465 76 13

Kindertelefoon gratis: 0800 0432. Van 14.00 tot 20.00

Speeltuin de Hoeve: (010) 467 25 25

Katholieke basisschool de Provenier:  (010) 465 83 08

De Waerschut, activiteitencentrum  

voor volwassenen: (010) 466 17 66

Ouderenwerk Noord: (010) 244 82 40

Theater ’t Kapelletje: (010) 467 70 14

Raadsvrouw: (010) 277 06 11

Maatschappelijk werk: (010) 443 07 00

Stichting Pluspunt Reactiveringscentrum:  

(010) 467 66 14 

Algemeen Klachtentelefoon: 14010

CityTec - Storingen aan de openbare  

verlichting: (010) 8908950

Klussendienst: (010) 456 40 22

Bouw- en woningtoezicht: (010) 489 48 44

Vertrouwensarts Kindermishandeling: (010) 412 81 10

Stadswinkel - parkeren: 0800 1545

De 
schepper 
slaapt 
Heldere lucht als een jas van geluk.
Kinderen spelen – met het azuur
in hun oog delen ze lachend de hemel uit.

Op een andere plek zwart als vulkaanglas
broertje versmolten met haar rug
kijkt een kind hoe de hemel overvliegt.

De schepper slaapt.
En ook zijn broer.

De filosoof zegt:
de hel – dat zijn wij.
De ambtenaar zegt:
de regels – dat zijn wij.

Een slimme engel schuift ons een bril toe
gedoopt in onbevangen nieuwsgierigheid.
De mensen – dat zijn wij. Allemaal.

Jana Beranovà

Wat ik nog 
wilde zeggen

PASSIE
VOOR
PAPIER
& PIXELS

obreenmedia.nl
De Veldoven 17, 3342 GR H-I-Ambacht, 078 6192630

Ter afsluiting van zijn stadsdichter-

schap initieert Dean Bowen samen met 

curator Rianne Zijderveld bij de Tent, 

platform voor hedendaagse kunst, een 

tentoonstellingsproject ‘Wat ik je nog 

wilde zeggen’ over de sociale impact 

van taal en de taal van de stad. Hiervoor 

laat hij ook teksten van verschillende 

bevriende dichters de revue passeren.  

Een daarvan is het gedicht van onze 

wijkbewoonster Jana Beranová dat van 

7 december 2020 tot en met 10 januari 

2021 wordt geprojecteerd in de Tent, 

Witte de Withstraat 50.
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ontwerp en communicatie 

Provenierssingel 73 a  |  3033 EJ Rotterdam
010 465 20 81  |  info@raakvlak.com
www.raakvlak.com

De bewonersvereniging 
Provenierswijk wenst 

alle wijkbewoners 
sfeervolle feestdagen 

en een  
gelukkig nieuwjaar!


