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In het voorjaar van 2002 opende het nieuwgebouwde activiteiten- 
en ontmoetingscentrum De Waerschut zijn deuren voor alle oude-
re bewoners in de wijk. Dit jaar wordt het 20-jarig bestaan gevierd. 
En nog altijd wordt De Waerschut gedragen door bewoners.

Tekst: Elske Geleedst 

Een mooi moment om even stil te staan bij de voorgeschiedenis. 

In 1996 startte de werkgroep Leefbaar van de Bewonersvereniging 

Provenierswijk (BVP) een subwerkgroep Ouderen. Die werd onder-

steund door een opbouwwerker, een ouderenwerker en een sociaal- 

cultureel werker. Samen organiseerden zij huisbezoeken onder oudere 

wijkbewoners en vroegen wat deze bewoners zouden willen doen in  

de wijk. Ruim tachtig bewoners deden mee. Met twee opvallende  

uitkomsten: 1. een eigen plek voor ouderen om elkaar te ontmoeten  

en 2. een ouderenbelangengroep. Beide zijn er gekomen.

Praathuis
De deelgemeente steunde het idee voor een eigen ouderenruimte, 

dat werd De Waerschut. Die moest echter nog wel worden gebouwd. 

Ondertussen bood de modelbouwvereniging in de Proveniersstraat 

gratis onderdak aan. Dat werd in 1998 het Praathuis. Gezellig, zelfs 

prins Willem van Oranje werd er ontvangen. Maar na twee jaar moest 

er, vanwege brandgevaar, worden 

uitgeweken naar een pandje in de 

Van der Sluysstraat. 

De deelgemeente wilde in 2002 

wel dat het geld voor De Waer-

schut in handen zou zijn van 

een professionele organisatie: 

Welzijn Noord. Toen die in 2004 

bezuinigingen wilde vertalen in 

sluiten van De Waerschut, staken 

bewoners daar een stokje voor. Zij 

richtten de organisatie STOER op. En daarmee zijn bewoners nog altijd 

de steunpilaren van De Waerschut.

Feest op de Open Dag 
De jaarlijkse Open Dag van De Waerschut, op zondag 11 september, is 

vooral een feestdag om het 20-jarig bestaan met z’n allen te vieren. 

Iedereen is welkom tussen 11.00 en 17.00 uur. Er wordt gestart met 

een muzikaal optreden van zangeres Maaiike Siegerist en haar band. 

Daarna wordt de feesttaart aangesneden en is er voor alle feestgan-

gers taart. Er is een informatiemarkt over wat De Waerschut te bieden 

heeft en de activiteitenfolder 2022/23 is gereed. Maar er is nog meer 

te doen. Kom vooral even kijken en andere bewoners ontmoeten.
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Van Praathuis tot Activiteitencentrum    

De Waerschut bestaat 20 jaar
dankzij 25 jaar inzet van bewoners
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Rotterdam heeft een prachtig Wereldmuseum met wonderen 
uit de hele wereld. De Bewonersvereniging Provenierswijk heeft 
twee bezoeken gepland: een voor 65-plussers en een voor  
kinderen van 6 tot 12.

Het bezoek voor 65-plussers met rondleiding is op dinsdag begin ok-

tober. Het museum heeft liften, zodat de bezoekers alle verdiepingen 

makkelijk kunnen bereiken. ’s Morgensvroeg verzamelen we in de Wae-

rschut voor een kopje koffie of thee en vervolgens gaan we met open-

baar vervoer naar het museum of rechtstreeks op eigen gelegenheid. 

Voor degene voor wie dat nodig is, wordt speciaal vervoer geregeld. 

Na het museumbezoek is het tijd om te lunchen. Aanmelden is nodig 

vanwege de rondleidingen en kan tot 24 september via de intekenlijst 

in De Waerschut of bellen met Marjan van Hoorn op 06 5969 0393. 

In de Herfstvakantie, die dit jaar van 22 tot 30 oktober loopt, wordt 

voor kinderen van zes tot twaalf jaar een speciaal museumbezoek ge-

organiseerd. Het Wereldmuseum heeft verschillende tentoonstellin-

gen voor kinderen, te weten: Super Straat Home edition, Het Atelier, 

Hip Hop Everywhere?, Kruispunt Rotterdam, Ha!r Power. En iedereen 

kan meedoen met de Museum Bingo Dieren.

Als je mee wilt naar het museum, vraag dan toestemming aan je vader 

of moeder en laat hen je opgeven voor dit uitstapje via het intekenfor-

mulier dat in De Waerschut ligt. 

 

Het project Sla LaLa op het Baljuwplein is 

tijdens corona in mei 2021 gelanceerd. Het 

idee was om het plein letterlijk en figuurlijk 

op te fleuren. Omdat een vaste moestuin 

niet mogelijk was, werd gekozen voor een 

mobiele moestuin met speciekuipen. Er 

kwam ook een verrijdbaar huisje voor het 

tuingereedschap. 

Omdat het Baljuwplein op veel plekken 

redelijk donker is en zonlicht een vereiste, 

werd buurtgenoten gevraagd een deel 

van de moestuinkuipen mee te nemen en 

voor hun huis te zetten. Zo vonden veel 

minimoestuintjes hun weg door de wijk. 

Het initiatief blijkt tevens de aanjager van 

allerlei andere activiteiten op en rond het 

plein, zoals eieren zoeken met Pasen en 

activiteiten op Koningsdag. 

Wat de initiatiefnemers betreft is er 

vooral behoefte aan een waterpunt. 

Hierbij wordt expliciet naar de gemeente 

gekeken, want ter plekke zijn te weinig 

mogelijkheden om regenwater op te 

vangen. ‘Als we één ding hebben geleerd 

van deze zomer, is dat dit project niet 

zonder water kan’, zegt Renée Wilson, 

een van de initiatiefnemers. ‘Hopelijk is 

er iets mogelijk.’

Uitbreiding mini-voedselbosje
Eerder dit jaar bleek dat de struiken en 

bosschages aan een kant van het Baljuw-

Moestuinproject Baljuwplein  

Smaakt naar meer
Dit najaar wordt het moestuinenproject Sla LaLa op het Baljuwplein uitgebreid 
met een voedselbosje waarin vruchtdragende bomen en struiken komen te staan. 
De initiatiefnemers zijn daarom hard op zoek naar buurtgenoten die mee willen 
helpen, want zo’n project heeft veel voeten in de aarde...  

Uitstapjes 
voor jong 
en oud

plein aan vervanging toe zijn. Het gaat 

daarbij om zo’n 175 m2 op een zonniger 

gedeelte aan de kant van de Harddraver-

straat. Naar verwachting zullen vrucht-

boompjes en bessenstruiken in novem-

ber door de gemeente worden geleverd. 

Dan is het de bedoeling dat bewoners die 

zelf gaan planten en onderhouden. ‘We 

kunnen hier goed wat hulp voor gebrui-

ken. Dat hoeven niet per se mensen met 

groene vingers te zijn’, stelt Renée. ‘We 

zoeken doorpakkers die het leuk vinden 

om dit over een langere periode tot een 

succes te maken.’

Aanmelden?
Buurtbewoners die willen bijdragen aan 

Sla LaLa kunnen een mailtje sturen naar 

info@sanderbokkinga.nl of rcamwilson@

gmail.com

Proveniersstraat krijgt  
nieuwe aanblik
De Proveniersstraat gaat er over een paar maanden een stuk 
gezelliger uitzien. De boombakken in de straat worden  
onderhanden genomen en krijgen een nieuwe look, dankzij  
een bewonersinitiatief. Nu al zijn de eerste veranderingen  
waarneembaar. 

De boombakken in de Proveniersstraat zijn inmiddels in de grond-

verf gezet en binnenkort volgt de definitieve kleur: donker groen. 

Niet over de hele bak, maar in vlakken. Dit groen vormt straks een 

mooi contrast met de roestkleur van de bak en de graffiti. Ook in 

de boombakken zelf wordt het binnen afzienbare tijd nog een stuk 

groener.

Naast de bomen die al in de bakken staan, komen er nieuwe planten 

die een bijdrage moeten leveren aan het vergroenen van de straat. 

De planten die worden gebruikt, zijn vergelijkbaar met die op het 

Proveniersplein. Daarnaast komt er hedera in de bakken die over 

de randen moet gaan groeien. Bewoners van de Proveniersstraat 

hebben het initiatief genomen tot de aanpassingen en dragen ook 

zorg voor de planten en het onderhoud van de bakken in de komende 

jaren. De aanpassingen worden mogelijk gemaakt dankzij een toege-

kende subsidie (bwi) door de vroegere Wijkraad Provenierswijk.  

De bomen blijven in beheer bij de gemeente.

Renée Wilson
en Marijn Neelen

Na de vakantiesluiting is de wijkkringloop weer 
elke woensdag, donderdag en vrijdag van 11.00 
tot 16.00 uur open. Kom gezellig langs voor een 
praatje, een kop koffie of thee en spullen voor 
een prikkie. Je bent van harte welkom.

De Habbekratz

Stem voor  

behoud  

Provenieuws !! 

De wijkkrant Provenieuws bestaat al 45 jaar en is voortgekomen uit de actiegroep Proveniers-
wijk. Nu dreigt bij onvoldoende stemmen van bewoners de wijkkrant Provenieuws te ver-
dwijnen. Het zit zo: om de krant te kunnen financieren moet een bewonersinitiatief worden 
ingediend. Tegenwoordig moet op bewonersinitiatieven worden gestemd en het initiatief met 
de meeste stemmen mag door. Wil jij dat Provenieuws bij jou in de bus blijft vallen, breng dan 
je stem uit.

Voortbestaan afhankelijk van jouw stem
Als inwoner van de Provenierswijk ontvang je elke drie maanden de wijkkrant met nieuws en 

weetjes over de wijk. Een krant voor bewoners die graag op de hoogte blijven wat er speelt en leeft 

in hun wijk. Een krant die jou informatie geeft over de plannen van de gemeente en de wijkraad, die 

verhaalt over wat jouw wijkgenoten bezig houdt en die jou en hen een stem geeft. Zo’n krant wil je 

toch behouden? Stem daarom voor behoud van de Wijkkrant Provenieuws!

Hoe te stemmen?
Stemmen kan digitaal via de website mijn.rotterdam.nl maar ook via een stembiljet dat in het Huis 

van de Wijk de Propeller en de Waerschut is af te halen. Het initiatief met de meeste stemmen kan 

doorgaan. 

Stemmen kan van 1 oktober tot en met 14 oktober 2022.

Als je Provenieuws wilt blijven lezen, geef het initiatief wijkkrant Provenieuws dan je stem. 
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Wijkfeest en Informatiemarkt Provenierswijk

Het feest ging officieel om 12 uur van start. Eerder al hadden de 

kraamhouders eindelijk hun drie jaar lang opgespaarde spullen mooi 

kunnen etaleren in hun kraam. En wijkgenoten kwamen in groten 

Een mooi begin van een hete zomer
Het Wijkfeest Provenierswijk aan de Spoorsingel op 18 juni mocht 
zich verheugen in een warme belangstelling. Dat was niet alleen 
te danken aan fraaie weer, maar evenzeer aan het feit dat het na 
drie jaar weer doorgang kon vinden. 

Van de redactie

Foto’s: Johannes Odé en Marjan van Hoorn

getale kijken wat er werd aangeboden. De kinderen wisten zich 

uitstekend te vermaken op de skelters, op het springkussen en bij 

het kickboksen. En zich uitleven bij shirtjes stempelen, harten verven 

en glitter tatoeages laten zetten. Al met al kan worden gezegd dat er 

voor de jeugd veel te doen was. Helaas was het door de stralende zon 

te warm om te schaken.

Optredens
Voor de band Ruby Tuesday was het haar eerste officiële optreden 

en dat ging haar zeer goed af. De zes muzikanten lieten twee keer 

swingende nummers uit de jaren tachtig en negentig horen en dat 

viel in de smaak bij het publiek. Voor de Propeller speelde het duo 

Angham Marokaanse feestmuziek. Aan het eind van de middag was 

het de beurt aan de dansgroep 010 Diversity. In een aantal optredens 

lieten ze de toeschouwers genieten van aanstekelijke dansmoves op 

de klanken van opzwepende muziek.

Ook deze keer waren er weer veel lekkere hapjes verkrijgbaar die door 

wijkgenoten waren klaargemaakt.

De Informatiemarkt stond dit jaar in het teken van armoedebestrij-

ding. Een thema dat steeds urgenter aan het worden is: bijna iedereen 

heeft last van de hoge inflatie en voelt de pijn in zijn of haar porte-

monnee. De dagelijkse boodschappen worden alleen maar duurder, 

huren stijgen om nog maar te zwijgen over de flink opgelopen energie-

rekeningen. 

De organisaties die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging, 

kregen veel aanloop en een verscheidenheid aan (hulp)vragen. Naast 

de mede-organisatoren waren dat de Habbekratz, de Energiebank, 

Jongeren Informatiepunt, Resto van Harte, Wijkrestaurant bij de 

Provenier (gaarkeuken), Hare Krisna, Isaac & de Schittering, ICF, de 

Wijkagent en de wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk.

Het wijkfeest duurde tot ongeveer 17.00 uur. Daarna stond er een 

heerlijke maaltijd klaar in de Propeller voor iedereen die de hele dag 

geholpen had om het feest in goede banen te leiden. De organisatie 

was in handen van actieve wijkbewoners, vrijwilligers/medewerkers 

van de Bewonersvereniging Provenierswijk, Activiteitencentrum De 

Waerschut, SOL en Dock Noord. 
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leren en durf(t) te doen. ‘Jongeren de kans geven te groeien, fouten te 

laten maken waarvan ze leren. Hen het vertrouwen geven en die steun 

in de rug zijn. We moeten met een gevarieerd aanbod komen van inte-

ressante activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding, gezondheid, 

sport, kunst en cultuur, educatie en werk en daarbij een veilige plek 

creëren waar jongeren terecht kunnen met hun hulpvragen.’

Alvin is veel in de wijk te vinden en je kunt hem bereiken via Huis van  

de Wijk de Propeller.  

Alvin Jahrie is 48 jaar geleden geboren in Paramaribo. Nadat Suriname 

in 1975 onafhankelijk was geworden, besloten z’n ouders naar Neder-

land te vertrekken. ‘Mijn ouders wilden niet naar Amsterdam, maar 

kozen voor Rotterdam. Waar ze in Kralingen gingen wonen. Een betere 

plek kun je je niet voorstellen.’ Met school had Alvin niet zoveel op. 

‘Ik was jong en ik hield van spanning en ik ging erop uit. Ik heb mezelf 

soms wel in de nesten gewerkt, maar dat zijn goede leermomenten 

geweest en die neem ik mee.’ 

Jongerenpool
Op 18-jarige leeftijd werd hij opgeroepen voor militaire dienst. Na 

afronding heeft hij overwogen om bij te tekenen, maar een carrière als 

beroepsmilitair zat er niet in. ‘Mijn partner bleek zwanger te zijn en ik 

wilde er zijn voor haar en mijn zoon.’ 

Na vele vruchteloze sollicitatiepogingen klopte Alvin aan bij de ge-

meente en kwam hij terecht in de jongerenpool. Hij kon uiteindelijk aan 

het werk als begeleider bij een peuterspeelzaal in Katendrecht. ‘In die 

tijd was ik een van de weinige mannen die in het peuterwerk zat. Pam-

pers verschonen lag me niet zo, maar ik had een goede band met de 

kinderen, met name de jongens. Ik fungeerde als een soort rolmodel.’ 

Na twee jaar is Alvin met de nodige bijscholing via kinderwerk bij 

jongerenwerk terechtgekomen. De laatste vijf jaar heeft hij bij Pit 010 

in IJsselmonde gewerkt en daarvoor bij verschillende organisaties in 

diverse wijken in Rotterdam. ‘Ik heb gekozen voor het jeugdwerk omdat 

ik in de jeugd de toekomst zie. En ik wil jongeren ondersteunen hun 

idealen te bereiken en hun dromen waar te maken.’ 

Steun in de rug
Vooral de doelstelling van SOL spreekt hem aan: samen ondernemend 

Sinds afgelopen juni is Alvin Jharie als jongerenwerker actief in 
de Provenierswijk. Hij zat zonder werk en kreeg van Sol (Samen 
ondernemend leren) een mooi aanbod. ‘Dat het ik met beide 
handen aangenomen.’

Tekst en fotografie: Marjan van Hoorn

‘Van doen en fouten  
maken leer je’

Jongerenwerker Alvin Jharie  
van start in de wijk

Alvin (rechts)  
met twee collega’s  
op de Spoorsingel

Vissen en 
vlotten

In de vakantieperiode 
hebben kinderen  
uit de wijk een  
middagje gevist,  
vlotten gebouwd  
en zijn de  
Spoorsingel  
overgestoken. 

Op 5 september is begonnen met de werkzaamheden om de Walenburgerweg  
veiliger voor voetgangers en fietsers te maken. Daarvoor wordt de weg anders 
ingericht en de maximumsnelheid wordt verlaagd van 50 naar 30 km/uur.
 
Als eerste is begonnen met het gevaarlijkste punt, de kruising Walenburgerweg met Spoorsingel. Er 

komt een lang verhoogd plateau met oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Zo’n plateau 

werkt als verkeersdrempel om de snelheid af te remmen. Dit deel moet in een week gereed zijn. Het 

werk aan de gehele Walenburgerweg duurt tot half oktober. 

Na de informatieavond voor bewoners, omwonenden en bedrijven is er op dinsdag 23 augustus een 

bewonersbrief verspreid met meer informatie. Mocht de brief niet bij jou in de bus zijn gevallen, dan 

vind je actuele informatie over de werkzaamheden op www.rotterdamonderweg.nl/walenburgerweg. 

Een kopie van de bewonersbrief kun je ophalen bij De Waerschut. 

Werk aan 

de Walenburgerweg

Blauw in de wijk

Wijkagent Süreyya Acar is namens de politie het aanspreekpunt op het gebied 
van veiligheid en overlast voor onze wijk. Deze keer komt de overlast van 
portiek- en buitenslapers aan de orde en wat bewoners hieraan kunnen doen. 

Portiek- en buitenslapers

In gesprek met de wijkagent:

Tekst en foto: Frank Pynenburg

Süreyya Acar 

Wijkagent Süreyya Acar is namens de po-

litie het aanspreekpunt op het gebied van 

veiligheid en overlast voor onze wijk. 

Klopt het dat er de laatste tijd vaker 
buitenslapers worden aangetroffen 
in de wijk?
‘Tijdens de coronacrisis hebben we ge-

merkt dat er een sterke toename was van 

overlast door dak- en thuislozen. Vooral 

achter het station zijn er nog steeds 

plekken waar regelmatig wordt geslapen. 

Dat gebeurt in het groen, maar ook in por-

tieken bij mensen voor de deur. Als politie 

snappen we dat mensen dat als onprettig 

en onveilig kunnen ervaren.’   

Wat kunnen bewoners aan deze  
overlast doen?
‘Het belangrijkste is dit vooral melden.  

Dat kan bij de gemeente en bij directe 

worden geholpen. In sommige gevallen 

kan Barka hen op weg helpen via een 

zogenoemd terugkeerprogramma.

We merken dat veel bewoners het lastig 

vinden dit te melden. Dan is het goed om 

te weten, dat we deze groep willen hel-

pen. Handhaven gebeurt pas als andere 

maatregelen falen.’

Contact met de wijkagent
Süreyya Acar is telefonisch te bereiken 

via het algemene nummer van de politie: 

0900 – 8844 en via www.politie.nl. Voor 

noodgevallen, bel je altijd 112. 

overlast, bij de politie. Het opbouwen 

van een dossier is voor een structurele 

aanpak zeer belangrijk.

Wat doet de politie met  
zo’n melding? 
‘Naar aanleiding van een melding ga ik er 

naartoe en maak ik contact. Ik haal hen 

dus uit de anonimiteit. Het begint met 

te weten wie deze personen zijn. Daarna 

kan ik hen doorverwijzen naar de juiste 

hulpverlener.’

Op welke manier worden deze dak- 
en thuislozen dan verder geholpen?
‘Ik verwijs hen meestal door naar de Ont-

moeting. Deze stichting gaat samen met 

de dakloze op zoek naar een structurele 

oplossing. Als het migranten uit Mid-

den- en Oost-Europa betreft, kunnen ze 

via Stichting Barka ook in hun eigen taal 

Tekst: Frank Pynenburg

Toen hij in 2020 afstudeerde aan de Haag-

se hotelschool voelde Mitchel Koedam 

zich klaar voor het ondernemerschap. 

Corona gooide toen roet in het eten. 

Eerder dit jaar werd de zoektocht naar 

een geschikt restaurant samen met zijn 

ouders – beiden bekend met en in de 

horeca - voortgezet. Uiteindelijk werden 

de pijlen op La Cazuela gericht. 

‘Ook al woon ik in Kralingen, ik kende het 

restaurant niet. Ik had een duidelijk beeld 

in m’n hoofd van wat ik wilde en ben regel-

matig wezen kijken. Het klopte helemaal 

en vandaar deze stap’, vertelt Mitchel. 

La Cazuela is al zo’n vijftien jaar op de hoek van de Proveniersstraat en de  
Molenwaterweg te vinden. Sinds 1 juni jl. is Mitchel Koedam de nieuwe uitbater 
van dit mediterraans restaurant. 

Nieuwe eigenaar restaurant La Cazuela

‘Wat blijft is natuurlijk de paella’

Hij is niet van plan veel te veranderen. 

Het concept staat en moet blijven passen 

bij de buurt en de klanten. ‘Het blijft een 

mediterraans restaurant met dezelfde 

koks als voorheen. Dezelfde stijl, maar 

wel met een nieuwe kaart. Wat ook blijft 

is de paella waar La Cazuela om bekend 

staat. Veel Spanjaarden weten ons voor 

deze specialiteit te vinden.’  

Mitchel wil mensen aantrekken die zin 

hebben in een gemoedelijk en lekker 

avondje uit. ‘Liefhebbers die willen begin-

nen met een cava of een huisgemaakte 

sangria en wat bijpassende tapas. Daarna 

een mooie selectie van klassiekers en 

meer eigentijdse gerechten.’ 

Trots
Hij is trots op de wijnkaart, die in sa-

menspraak met vinoloog Ian van Eck tot 

stand is gekomen. ‘Daar staat de beste 

cava ter wereld op. Ik wil meer borrelaars 

aantrekken. Vandaar dat we een grote 

bar gaan plaatsen. Uiteindelijk wil ik ze-

ven dagen in de week open zijn van 15.00 

tot 01.00 uur.’
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1896 RN 23 /12 1896

Uit een in aanbouw zijnd pand aan den Provenierssingel zijn eenige 

gereedschappen en uit in aanbouw zijnde panden aan den Proveniers-

straat looden gootsteenpijpen en kooperen waterleidingkranen 

ontvreemd.

1897  De Maasbode 5/2/1897

Door de politie is aangehouden een zeventien jarige jongen, die zich 

heeft schuldig gemaakt aan diefstal van touw en lood uit een loods  

aan de Provenierssingel.  

1897 RN 17/8/1897

Aan het station Delftsche Poort alhier zal het perronkaartensysteem 

worden ingevoerd, evenals dat aan het Beursstation reeds sedert 

jaren bestaat. Deze maatregel wordt hoofdzakelijk genomen wegens 

het misbruik door reizigers gemaakt, ten gevolge van onvoldoende 

contrôle, waardoor het mogelijk was met een perronkaartje van 2 1/2 ct 

de reis te volbrengen van Den Haag naar Rotterdam. In het belang 

eener goede contrôle zal het centraal station aan de zijde van den 

Spoor- en Provenierssingel omrasterd worden en zullen aan de zijde 

van het Stationsplein de afsluithekken voor reizigers gesloten blijven 

en nieuwe toegangen met tourniquets, in te maken doorgangen in de 

zijvleugels van het hoofdgebouw, worden geplaatst. Eenige con-

troleurs zullen voorts aangesteld worden. Met 15 October a.s. zal de 

nieuwe maatregel in werking treden.     

1897 RN 27/11/1897 

Provinciale Drentsche en Asser courant 27/11/897

In de woning van een 16-jarigen jongen aan den Provenierssingel zijn 

door de politie een aantal cliché’s in beslag genomen, waarmee hij 

pornografische plaatjes maakte. De jongen verklaarde dat te hebben 

gedaan ingevolge opdracht van zijn patroon, een boekhandelaar alhier. 

1898 RN 16/11/1898

Tusschen eenige metselaars ontstond vanmorgen in een bierhuis aan 

den Provenierssingel 63 een vechtpartij, waarbij eenige ruiten werden 

verbrijzeld. De politie maakte tegen de geweldplegers proces-verbaal op.

1900 RN 19/ 4/1900

Diefstal kroniek – Een jongen gelukte het gisteravond om half negen de 

lade te lichten bij den bakker H. de Raat, wonende aan den Provenier-

singel O.Z. hoek Niclaas Zasstraat, en daaruit f 7.20 te ontvreemden. Op 

het slagveld werd hij echter door twee politieagenten gegrepen en naar 

het bureau aan de Delftsestraat overgebracht. 

1903 RN 22/9/1903

Bij verschillende winkeliers in de Provenierswijk zijn vorige week maten 

en gewichten in beslag genomen, die niet voorzien waren van het 

vereischte ijkstempel.

1907 De Maasbode 8/9/1907

Brug over de Schie
Door den heer D. de Klerk is een toelichting verzonden op zijn voorstel 

betreffende het bouwen van een brug over Schie nabij de Teijlinger-

straat. Hierin wijst de heer De Klerk er op dat B. en W. aanvoeren, 

dat de bevolking in de Provenierswijk sedert 1903 slechts met 700 is 

vermeerderd, de bevolking in de wijk, begrensd door de Schie, Oz.  

Teijlingerstraat, Burgem. de Roosstraat, 1e Pijnackerstraat, Ruiven- 

RN 21/5/1907, Jamfabriek ‘Kenau’, 

Provenierssingel 1

1915, Klein Coolstraat een telefoontoren

Juni 1949 SAR, RK Kerk,

Provenierssingel. 

1

5

straat, Haltestraat en Bergweg, in dien tijd met 7000 is toegenomen. 

Ook bij brand is het dringend noodzakelijk, dat de brandweer gelegen-

heid heeft in den kortst mogelijken tijd op de plaats des onheils te  

kunnen komen. Bovendien zijn de bewoners aan de Oz. van de Schie, 

welke komen van en gaan naar het station D.P., verplicht een groot 

eind om te loopen. Voeg hier nu nog bij, dat kinderen uit de wijken  

aan weerszijden van de Schie de scholen bezoeken, dan is er waarlijk 

toch alle reden, om tot den bouw van eene brug daar terplaatse over 

te gaan.

1908 Vervolg! RN 25/6/1908

Rotterdam, 24 Juni 1908
Mijnheer de Redacteur!
Beleefd verzoek ik U onderstaande regelen in uw gewaardeerd blad 

te willen plaatsen, waarvoor bij voorbaat mijn dank. In een uwer 

vorige bladen las ik met welgevallen het plan geopperd door den 

heer Janssen. Eventueel de bevoegde autoriteiten aan te vragen, in 

de Provenierssingel een zwembassin te doen plaatsen, waardoor dit 

stadsgedeelte volgens zijn opinie zeer in aanzien stijgen zou.

Of dit evenwel verkregen zou worden door de plaatsing van een zwem-

bassin, betwijfel ik zeer. Mijns inziens zou een miniatuur Kurhaus, goed 

gesteld op het Proveniersplein en een dubbele rij rieten badstoelen 

langs den singel opgesteld, veel meer effect maken en hierbij dan 

nog een electrisch zoeklicht gevoegd, hetwelk, op den Schie ge-

plaatst, den geheelen Provenierssingel verlichten zou en een heerlijk 

en prachtig aanzien geven. Het publiek zou zich voorwaar niet laten 

wachten en zou deze wijk zonder twijfel een der mooiste punten onzer 

stad worden. Mogelijk is dit voorstel ook voor uitvoering niet vatbaar, 

doch door wrijving van gedachten komt men tot het ware. Bovendien 

zou de baldadige jeugd een te groote afleiding krijgen om nog aan het 

inwerpen van ruiten te denken, hetgeen anders nogal eens gebeurt, 

nietwaar mijnheer Jansen! Daarvan verzoek ik gaarne uw gewaar-

deerde medewerking, mijnheer Jansen, om de jeugd het inwerpen van 

ruiten te beletten … pardon, ik bedoel, om de verfraaiing van deze wijk 

bewerkstelligd te krijgen,

U Mijnheer de Redacteur, dankend voor de verleende plaatsruimte in 

uw veelgelezen blad, verblijf ik ...

1935 De Banier 5/11/1935 (Sta. Ger.Dagbl.)

Rotterdamsch nieuws            
Abonnementsperronkaarten
De nieuwe luchtbrug over het spoorwegemplacement, bij het station 

D.P., welke een korte verbinding vormt tusschen het station en de 

Provenierswijk, beteekent tevens een gemakkelijke verbindingsmid-

del tusschen deze wijk en het centrum van de stad. Om van de brug 

gebruik te kunnen maken moet men echter, als men geen treinreiziger 

is, een perronkaartje koopen, wat voor hen, die geregeld over de brug 

willen gaan, belangrijke belasting dreigde te worden. De Nederland-

sche Spoorwegen zijn even wel aan dit bezwaar tegemoet gekomen 

door abonnementsperronkaarten ter beschikking te stellen. Deze 

kosten f 1,- per maand en men kan met zulk een kaart net zoo vaak van 

de brug gebruik maken als men wil. Voor heel wat bewoners van de 

Provenierswijk beteekent dit een belangrijke verbetering.

1930-1938, Het Station Delftsche Poort

Tekst: Wim Berkel

3

Juni 1949 SAR, Hotel Regina aan de Spoorsingel 

Foto 5 en 6: Centraal Fotoperspersbureau: foto Daniel van der Ven

1950, Drie singels (uit deel III)

6 7

4

1938, Het trappenhuis van de luchtbrug aan de Provenierszijde met  

bruggetje over de Stationsingel (bouw luchtbrug 1915 begonnen)

1974, Van Waerschutstraat waar nu de 

bewonersvereniging zit

8

2

1974,  Zicht van uit de Provenierskerktoren.

9 10

1920, Provenierssingel - plein

Proveniers- 
kwartier

Historisch wijknieuws 
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Theater ’t Kapelletje is een intiem 
theatertje in onze wijk, aan de steeg 
tussen de Van der Sluijsstraat en 
Schiekade. Tijdens de coronacrisis 
heeft het erom gespannen of het wel 
kon voortbestaan. Door steun van 
het rijk, de gemeente en de inzet van 
medewerkers en vrijwilligers heeft het 
theater heelhuids de covidpandemie 
doorstaan. Ook donaties en garant-
stellingen, legaten en schenkingen 
van vrienden van het theater hebben 
hiervoor gezorgd. 

Gelukkig zijn er vanaf april dit jaar weer 

voorstellingen mogelijk zonder corona-

beperkingen. In de repetitieruimte ‘t 

Fundament hebben onder andere stu-

denten van Codarts en leden van Orkater, 

muziektheatergezelschap, producties 

voorbereid en zijn de dans-, acteer- en 

muzieklessen weer begonnen. In de foyer 

was weer ruimte voor exposities. Ook in 

de fraaie binnentuin zijn voorstellingen 

gegeven. Kortom: leven in de brouwerij!

Start seizoen
Komend seizoen staan behalve veel 

mooie, nieuwe voorstellingen ook de 

‘vaste’ activiteiten op het programma. 

Zoals vanouds wordt het seizoen op  

Weer volop actie  
in theater ‘t Kapelletje

Juni, juli en augustus zijn niet ongemerkt voorbij gegaan. Mooi 
weer, maar wel erg warm en droog. Dat is voor de ouderen onder 
ons meestal lastig, zeker als er geen schaduwrijke tuin of balkon 
voorhanden is. Gelukkig zijn er uitwijkplekken in de wijk, zoals de 
tuin van De Waerschut en de grote zaal in De Heulbrug met airco.

Leen van Wijnen, vrijwilliger van het afgelopen jaar, is onverdroten 

doorgegaan met het helpen invullen van de aanvragen voor de ener-

gietoeslag. Wijkbewoners, die nog geen aanvraag hebben ingediend 

en daarvoor wellicht in aanmerking komen, kunnen alsnog zijn hulp 

inroepen. Ga even op maandag om 11.00 uur naar De Heulbrug voor 

het inloopspreekuur. Op maandagochtend is er in De Waerschut het 

vragenuurtje.

Tijdens de Pinksteractie zijn in alle straten van de wijk door vrijwilligers 

van de BVP ouderen en mensen met een smalle beurs bezocht. Ze 

kwamen een verrassingspakketje brengen.

De zomerse muziekmiddag is op 

21 augustus in De Heulbrug 

gehouden, onder de titel 

‘Muziek in De Heul-

brug’. 

Tientallen muziek-

liefhebbers hebben 

genoten van het 

optreden van het 

trio Eddy Nielsen 

met vrienden. Eddy op 

contrabas, Jan Smit op 

saxofoon en Stelios Papa-

zoglou op gitaar. Deze middag vol 

jazz was een goed begin na de zomervakantie.

Komende maanden
De BVP organiseert de komende maanden verschillende activiteiten 

op verschillende plekken. 

Ouwerpower 

Elke tweede en vierde maandagmiddag 

van de maand komen we bij elkaar in 

de Waerschut of gaan we gezamenlijk 

op stap voor een uitje met de Rotter-

dampas. Kom eens meedoen. Wil je zo’n 

eerste keer liever niet alleen komen, dan 

halen we je op verzoek op. Laat het ons 

weten via het telefoonnummer van  

De Waerschut (010 466 17 66) en het 

komt goed. 

Waerschut Nieuws

Proevenieren

De eetclub, die elke dins-

dag in de Propeller samen 

komt, kookt en eet, is de 

hele zomer doorgegaan 

op één uitzondering na. 

Toen was het te warm om 

buiten te komen. Kom 

eens meedoen en ervaar 

hoe gezellig het is om 

samen met je buurtgenoten te koken en te eten. Op ons 

menu staat een hoofdgerecht en een dessert, met kof-

fie voor slechts vier euro. Je bent welkom om het een 

paar keer te proberen en om vervolgens te besluiten of 

je definitief wilt meedoen.

Wijkprogramma van de BVP

De zomer lijkt voorlopig nog niet voorbij, maar de 
Waerschut kan niet wachten om weer met het  
nieuwe seizoen te beginnen.                                              

Zo is het koor de Straatklinkers al van start gegaan op 

maandagavond 29 augustus onder leiding van de nieuwe 

dirigent Luc Ket. Er is nog plek als je mee wilt zingen.                                                                        

De Bingo gaat door zoals altijd: gewoon de balletjes laten 

draaien ’s midddags op de 1e maandag van de maand. De 

Bingo is zelfs de hele zomer niet weggeweest.

Het Schaken heeft zijn jaarvergadering op 26 augustus 

ook alweer achter de rug met een prijsuitreiking aan de 

winnaar John Janssen en de schakers hebben zelfs hun 

1e competitieronde al gespeeld op vrijdag 2 september. 

Op donderdagochtend 15 september staat de leergroep 

schaken gepland. 

De Schildergroep op de donderdagmiddag van Alice 

Akkermans start 5 oktober, zo ook de line-dans-

groep op de woensdagmiddag van Lucy Kloos.                                                     

De Tai-Chi-groepen op de maandag en donderdag laten 

nog even op zich wachten.                                                                                          

De Crea-groep op de maandagmiddag is de hele zomer 

doorgegaan en draait naar volle tevredenheid. De 

Yoga-groep op woensdagavond kan nog deelnemers 

gebruiken. 

Ook het komende jaar staat er elke tweede zondag van de 

maand een concertje op de planning. Aanvang 15.00 uur. 

De tentoonstelling met collages van de Crea-groep blijft 

nog te zien tot eind september. 

Nieuw is een kunstzinnige invulling op de vrijdagochtend 

van 10.00-12.00 uur. Zo start er in november voor zes 

weken een cursus kleien, ovengebruik, schilderen en 

vernissen onder leiding van Antoinet Deurloo. Je kunt je 

hiervoor aanmelden in De Waerschut. 

Kijk regelmatig op de site dewaerschut.nl of er wat in het 

aanbod is veranderd. 

Gelukkig is er een nieuwe folder uitgebracht met de 

programmering van de Waerschut-activiteiten voor 

het seizoen 2022/2023. De afgelopen twee jaar was dat 

vanwege corona niet mogelijk. De folder is af te halen in 

de Waerschut. 

Een nieuw gedicht in de wijk.

Te vinden op de muur van het hoekpand 

Spoorsingel Harddraverstraat.

Eind augustus is op zondagmiddag de schilderclub Potlood en Pense-

len weer begonnen. Er zijn veel enthousiaste schilders, maar met een 

beetje inschikken kunnen nog enkele nieuwe mensen meedoen, wel 

moeten ze zich aanmelden in De Waerschut.

Vanaf begin juli worden 

de spelletjesmiddagen in 

de Heulbrug een keer in 

de maand op vrijdag be-

sloten met een hapje en 

een drankje. Op 16 sep-

tember staan er tosti’s op 

de kaart en op 28 oktober 

een kopje soep. 

Eind september, op een 

woensdag, zal Janine van 

de Star een feestelijke 

lunch klaarmaken in De 

Habbekratz. Iedereen die 

wil komen proeven, moet zich vooraf  

opgeven. Er komt nog een uitnodiging met informatie.

In oktober en november zal Gerrit van der Dungen zijn werk in de  

Waerschut tentoonstellen. De speciale opening wordt aangekondigd 

met uitgebreide informatie over de kunstenaar en zijn werk.

De vrijwilliger van het jaar 2022 wordt op vrijdag 7 oktober bekend 

gemaakt en in het zonnetje gezet. Dit evenement staat gepland in De 

Waerschut. Aanvang 20.00 uur. Alle vrijwilligers van de BVP zijn van 

harte welkom.

Begin december wordt in De Waerschut een speciale, feestelijke bingo 

gehouden onder leiding van Leen van Wijnen en Janine van der Star.

Ook in december organiseren Barbara van Strien en Janine van der 

Star een middag bloemschikken in de Heulbrug. Janine is wat bloem-

schikken betreft onovertroffen. Hetzelfde geldt voor Barbara als het 

om de catering gaat. Opgeven is verplicht, dus let op de aankondiging. 

24 september geopend met ‘Verborgen 

Theater’. Een beproefd recept dat elk 

jaar toch weer verrassend anders is. In 

alle ruimtes van het ’t Kapelletje, maar 

ook op het dak en in de tuin zijn korte 

optredens te zien. Het wordt genieten 

van een gevarieerde avond met dans, to-

neel, zang, poëzie en muziek. In oktober 

staat de Korendag op de agenda en op 

18 en 19 november het StukGoedfestival. 

Voor dit gloednieuwe festival worden 

nog amateurkunstenaars, groepen en 

studenten in de kunsten gezocht, die 

een korte voorstelling (max. 25 minuten) 

willen brengen. Heb je een idee? Meld je 

aan via 010 4677014. In de foyer is op dit 

moment een expositie van werk van de 

Rotterdamse kunstenares Vera Harmsen 

te zien.  

Info
Zowel het theater als de repetitieruimte 

zijn te huur, ook voor activiteiten van 

wijkbewoners. Heb je een goed geoutil-

leerde ruimte nodig? Stuur een mail naar 

beheer@theaterkapelletje.nl of funda-

ment@theaterkapelletje.nl.  

Wat er in Theater ’t Kapelletje te doen is, 

valt te lezen op de website: theaterka-

pelletje.nl.
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Sinds april worden op donderdagavond 

Nederlandse taallessen gegeven in de 

Feisser Kapel. 

De deelnemers komen uit alle windstre-

ken. Van Zuid-Afrika tot Marokko, van 

Saba tot China, van Colombia tot Guinee 

Bissau, maar ook uit Engeland en Frank-

rijk. De organisatie ligt in handen van de 

ICF-leden Luca en Linda uit Nederland, 

Jill uit Engeland en Carin uit Zuid-Afrika. 

Bijna alle deelnemers spreken Engels. De 

lessen worden gegeven in het Neder-

lands door Luca en een van de anderen 

vertaald de lesstof in het Engels.      

‘We zijn begonnen met zes deelnemers, 

maar na drie lessen waren het er drie 

keer zoveel’, vertelt Luca. ‘In de vakantie 

zijn mensen weggegaan, maar nu zijn 

er weer twaalf tot veertien deelnemers 

per keer.’ Het taalcafé is laagdrempelig 

en informeel. Het is een plek waar je 

ontspannen oefent om Nederlands te 

leren praten en het is vooral bedoelt voor 

beginners. 

Elke vijf weken is er één grammatica 

les, drie lessen met een thema, zoals 

vakantie, werk of wereldkeuken, en een 

Nederlandse-spelletjesavond. ‘We be-

ginnen met een uitleg voor de hele groep 

waar we het overgaan hebben en splitsen 

dan op in kleine groepjes om verder met 

elkaar over het onderwerp te praten. 

De meesten durven dan eerder mee te 

praten’, zegt Luca. De spelletjesavond is 

gezellig en bedoelt om plezier te hebben, 

maar ondertussen ook Nederlands leren. 

Zoals gezegd is het doel van het Neder-

landse taalcafé niet om een diploma te 

behalen, maar vooral om het Nederlands 

op een leuke manier onder de knie te krij-

gen. De lessen zijn gratis en worden aan-

geboden door de ICF Rotterdam-Noord 

(interculturele kerk). Iedereen is welkom. 

Info: Nederlandse taalles op donder-

dagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de 

Feisser Kapel, tel. 06 3175 9755

Nederlandse 
taalcafé in  
Feisser Kapel


