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Fietsenchaos nog groter

Wat moeten we aan met
die rode deelfietsen?
Tekst: Coen Crawford Fotografie: Marjan van Hoorn

Ze duiken sinds een paar maanden op rond het Centraal Station en andere
plekken in de buurt: de elektrische deelfietsen van Uber. Het Amerikaanse
vervoersbedrijf is in oktober begonnen met het verspreiden van de fietsen
over Rotterdam. Inmiddels zouden er al meer dan 500 van die tweewielers
in de stad gebruik zijn.

Deelfietsen zijn een sympathiek idee en kunnen voor bijvoorbeeld toeristen
of forenzen een alternatief zijn voor het nemen van een taxi. Er zit echter
ook een keerzijde aan. De gedeelde fietsen kunnen namelijk overal worden
gepakt én worden neergezet. Dat is goed te merken rond het station, en
zeker ook in de straten verderop. En dan hebben we het nog niet over de
deelscooters.
De felrode elektrische fietsen doemen op de meest onlogische en onpraktische plekken op. Midden op de stoep in de looproute naar het station of
gewoon recht voor een portiek: gebruikers zetten ze neer waar ze maar willen. Aan de randen van het handhavingsgebied is het helemaal raak, daar
staan soms wel tientallen deelfietsen bij elkaar geparkeerd. De rode rijwielen lijken zo een aanzuigende werking te hebben voor andere gebruikers.

Belemmeren van doorgang
Door de komst van de Uber-dienst is de fietsenoverlast in de buurt nog groter geworden, en die was al enorm door alle tweewielers die elke dag door
reizigers in de straten worden neergeplemd. Handhavers van de gemeente
halen gewone fietsen van reizigers en bewoners redelijk snel weg in de
fietsenvrije zones. Daarbij valt op dat hun rode evenknieën vaak opvallend
lang blijven staan op plekken waar dat niet mag.
Net buiten het handhavingsgebied is de situatie nog vele malen nijpender.
Daar worden deelscooters, deelfietsen en gewone fietsen die hinderlijk
geparkeerd staan helemaal niet weggehaald. Dit terwijl de gemeente de
plicht heeft om (deel)rijtuigen weg te halen die de doorgang belemmeren.
Wanneer er een melding wordt gemaakt, worden bewoners doorverwezen
naar de aanbieder van de deelfietsen en -scooters.
Dit is natuurlijk de omgekeerde wereld, de stad is immers verantwoordelijk voor de handhaving in de openbare ruimte. Daar komt bij dat het in de
praktijk erg lastig blijkt te zijn om in contact te komen met de aanbieders
van deelfietsen. Zo staat er op de Uber-rijtuigen bijvoorbeeld geen telefoonnummer waarnaar gebeld kan worden.
Fietschaos oplossen
In februari kondigde het stadsbestuur aan dat de NS-fietsenstalling aan de
Stationssingel vanaf mei onder handen wordt genomen. Hierdoor komen
er ongeveer 700 extra parkeerplekken bij, waaronder speciale rekken voor
deelfietsen (en -scooters). Dat is een welkome uitbreiding, maar is het
voldoende om de fietschaos op te lossen? De problemen door de overvloed
aan fietsen in de Provenierswijk zijn zo groot dat de zorgen blijven. Inmiddels heeft een groep bewoners van de Reginaflat een brandbrief gestuurd
naar GroenLinks-wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit.
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Vragen over het voortbestaan
van Konak komen niet alleen van
wijkbewoners, maar worden ook
gesteld door de verschillende
politieke partijen.

vanaf de Waerschut om 10.30 uur.
Aanmelden bij Marjan van Hoorn op
maandagochtend in de Waerschut.

Eind vorig jaar hebben vertegenwoordigers van de Bewonersvereniging Provenierswijk in het stadhuis
de commissie Bouwen, Wonen en
Buitenruimte bijgewoond. Zij waren
daar om enkele voorstellen te doen
voor een computerprogramma,
waarmee de bewoners in Noord
zelf de gevolgen van de klimaat-

Treurwilgen

Wijkagenda
Provenierswijkfeest
Zaterdag 13 juni staat het jaarlijkse
Provenierswijkfeest op de Spoorsingel weer gepland. Met als vanouds een gezellige rommelmarkt en
een info- en banenmarkt. Daarnaast
is er een keur aan muziek, diverse
optredens waarbij je niet stil hoeft
te zitten en crea-activiteiten waaraan jong en oud kunnen meedoen.
Zet de datum in je agenda.
Kramen voor de rommelmarkt kun
je huren voor 12,50 euro bij Aren
Barnat in de Waerschut.
Openbare vergadering wijkraad
Dinsdag 17 maart om 20.00 uur in
’t Kapelletje.
Dinsdag 14 april om 20.00 uur in
’t Kapelletje.
GedichtenSalon – Rebellen
en dwarsdenkers
Zondag 22 maart om 14.00 uur
in theater ’t Kapelletje: de
GedichtenSalon. Zes dichters
dragen een speciaal voor deze gelegenheid geschreven een gedicht
voor over een Rotterdamse rebel
of dwarsdenker.
Lente in de Heultuin
Woensdag 8 april is er vanaf 14.00
uur een vrolijk feestje in het groen.
Het is plantjesdag in de Heultuin
Er moeten zomerbollen en vaste
planten de grond in en bloemen
worden gezaait. De moestuin moet
onderhanden worden genomen en
er moet worden geschoffeld
en gewied.

Jaarvergadering
De jaarvergadering van de
Bewonersvereniging Provenierswijk is op vrijdag 24 april in de
Waerschut. Aanvang van de vergadering is om 19.30 uur. Inloop
vanaf 18.00 uur. Zie ook pagina 6.
Koningsdag
Maandag 27 april zijn er geen activiteiten in de Waerschut. De deuren
blijven gesloten. Geniet van de
feestelijkheden in Noord.
Excursie voor 70-plussers
Dinsdag 26 mei is er een excursie
voor 70-plussers naar het Wereld
Museum in Rotterdam. Vertrek

Stand van zaken Regina-paviljoen ‘Konak’
verandering en hoogbouw kunnen
inventariseren. Bij die gelegenheid
is tevens aandacht gevraagd voor
het Regina-paviljoen ‘Konak’ en de
dreigende sluiting daarvan.
Ook verschillende politieke partijen
in de gemeenteraad van Rotterdam
hebben vragen gesteld aan het
college van B&W over het voortbestaan van Konak. Dit onder meer
naar aanleiding van de duizenden
handtekeningen, die inmiddels
zijn verzameld, om de acties voor
het voortbestaan van ‘Konak’ te
ondersteunen. De bewoners van de

De Habbekratz
Na een jaar met ups & downs (twee
keer een ondergelopen kelder, maar
ook een tienjarig jubileum) is de
Habbekratz weer ‘alive & kicking’.
Ga je jouw huis opruimen?
De Habbekratz wil de overtollige
spullen graag een tweede leven
geven. Meubels kunnen we niet
kwijt, maar kleinere dingen zijn
welkom. Leuk om mee te doen
aan een beter milieu? Kom eens
praten, wie weet ben je onze
nieuwe collega!

Een vies Bajuwplein is niet fijn
Het Baljuwplein is een geliefde plek voor kinderen om te spelen.
Alleen de achtergelaten hondenpoep zorgt soms voor vieze situaties. Renee Wilson en Machteld Solinger, moeders uit de buurt,
willen graag dat alle kinderen er weer onbezorgd kunnen spelen.
Via borden met grappige illustraties wordt hondeneigenaren
vriendelijk gevraagd de poep van hun honden op te ruimen.
Er hangen ook gratis poepzakjes.

Foto: Ilse Weg
Een klant van restaurant Konak, die net de petitie 'Konak mag niet verdwijnen'
heeft getekend.

Provenierswijk en de klanten van
‘Konak’ maken hiermee duidelijk
dat zij het voortbestaan om allerlei
redenen wenselijk achten.
Handtekeningen
Op de vragen over de invloed van
de handtekeningen heeft het college van B&W een antwoord gegeven.
De vraag luidt: ‘Is de gemeente op
de hoogte van de handtekeningenactie die al door meer dan 20.000
mensen is getekend? Zo ja, gaat de
gemeente gehoor geven aan deze
handtekeningenactie? Indien de
gemeente geen gehoor gaat geven
waarom niet?’
Het antwoord van het college
daarop is: ‘De gemeente is op de
hoogte van deze actie. Het feit dat
voor deze locatie de erfpacht niet
wordt verlengd, hoeft echter niet
te betekenen dat het restaurant
Konak geheel verdwijnt. Naast de
ruimtelijke argumenten om de kiosk
te verwijderen, heeft de gemeente
oog voor het heldere signaal dat de
exploitant en de klanten van Konak
geven. Zij hebben grote moeite
met het laten verdwijnen van het
restaurant. De gemeente wil samen
met de exploitant zoeken naar mogelijkheden om de huidige kiosk te
verwijderen, maar het bestaan van
het restaurant Konak te continueren
op een andere manier in de buurt,
bijvoorbeeld op de begane grond
van een reeds bestaand gebouw.
Hoewel de gemeente hier juridisch
niet toe verplicht is, is zij bereid

een inspanningsverplichting op
zich te nemen om een geschikte
ruimte te zoeken. Daarnaast wordt
er momenteel met de exploitant
en eigenaar gesproken over het op
korte termijn continueren van de
bedrijfsvoering.’
Belangrijk
De Bewonersvereniging is voor alle
zekerheid nog maar eens met de heer
Mandan en zijn advocaat de heer
Vermeulen gaan praten. Want is dit
nu waar het om gaat? Waarschijnlijk niet, er zijn andere redenen.
Er zijn nog twee lege winkels aan de
achterzijde van het station in de
aanbieding. Wel duur, maar niet zo
rendabel. Dat is gebleken.
Straks komt er wellicht een aanbod
aan Mandan om in het CS aan de
achterkant een van de peperdure
winkelpanden te betrekken. Dat kan
een ondernemer uit de Provenierswijk niet betalen. Er is toch duidelijk
genoeg aangegeven waarom de
plaats van het restaurant op de
huidige plek zo belangrijk is. Midden
in de wijk, waar iedereen, jong en
oud, kan komen voor koffie en wat te
eten. Tegen een redelijke prijs een
verantwoorde maaltijd in een veilige
omgeving serveren. Iedereen kan
dat begrijpen, maar de ambtenaren
van de gemeente Rotterdam hebben
nog wat tijd nodig.

DB Bewonersvereniging
Provenierswijk
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Ze eisen actie en wijzen de wethouder erop dat meerdere aanbieders zich
niet houden aan de eisen die de gemeente aan hen stelt, zoals de bereikbaarheid voor bewoners.
Ook bij de Wijkraad staat het probleem met de hinderlijke (deel)fietsen
op de agenda. Zo zal het onderwerp op de volgende vergadering, op dinsdagavond 17 maart, worden besproken met een adviseur van de cluster
Mobiliteit.
Het aantal fietsende Rotterdammers is de afgelopen tien jaar met maar
liefst zestig procent toegenomen en de gemeente verwacht dat dit ook
de komende jaren zal blijven stijgen. Het is dan ook logisch dat het
college naar nieuwe vormen van vervoer kijkt. Deze kunnen echter alleen
succesvol worden als daarbij rekening wordt gehouden met de belangen
van buurtbewoners.
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Bewoner uit de wijk
Christine:

Opknapbeurt van

Kleurig en fleurig Vriendschapsplein

‘Op de kazerne is weinig
te doen voor een chirurg’

Van de redactie - fotografie: Johannes Odé

Vlak voor kerst trotseerden buurtgenoten uit de Jacob Loisbuurt het
miezerige en koude weer om aanwezig te zijn bij de heropening van
het opgeknapte Vriendschapspleintje in de Van der Schellingstraat.

Tekst en fotografie: Mishu Westerveld

Christine woont met haar hond Sam nu drie jaar in Provenierswijk. Ze is
militair chirurg en werkt als trauma- en vaatchirurg in het Erasmus MC.
Ze wordt namens het leger uitgezonden naar oorlogsgebieden. Ook heeft
ze een tijdje in Zuid-Afrika gewerkt om meer ervaring op te doen met het
behandelen van schot- en steekwonden (‘want dat komt daar veel meer
voor’). ‘We proberen ervoor te zorgen dat onze mensen die uitgezonden
worden, getraind genoeg zijn om de nodige hulp te kunnen bieden’,
zegt Christine.

In 2011/2012 werd het toen
troosteloze Vriendschapsplein op
initiatief van omwonenden op de
schop genomen. Het verwaarloosde
terreintje werd omgetoverd tot een
plek vol planten en twee opvallende
zilveren zitelementen. Hier konden
jonge meiden ongestoord met
elkaar kletsen en jonge kinderen
rustig spelen onder het toeziend
oog van hun ouders.
Na jarenlang veelvuldig gebruik
verdiende het plein volgens de initiatiefnemers een opknapbeurt.
Hartvormig
In het afgelopen jaar zijn de
zilveren zitelementen opgeknapt
en is op verzoek van de meiden een
daarvan in de hoek gezet. Naast de
al aanwezige glijbaan, die een likje
verf heeft gekregen, is een schommel voor kleine kinderen geplaatst.
Het groen is voor een deel aangepakt en dit voorjaar zullen er nog

‘De Provenierswijk vind ik een hartstikke leuke wijk. Ik vind het leuk dat
er zo veel verschillende soorten mensen wonen, want dat is zeker niet in
alle wijken zo’, steekt Christine van wal. ‘Onze straat is heel erg betrokken
en sociaal. Ik weet nog toen ik hier kwam wonen. Stond er een buurvrouw
namens de straat met een bos bloemen en een kookboek van de straat voor
de deur. Dan voel je je meteen welkom. We doen aan Opzoomeren en met
de straat-app proberen we allemaal een beetje de straat in goede conditie
te houden, wat hier achter het station niet altijd gemakkelijk is. Ik merk dat
hier de mensen, ook als je hen niet kent, heel behulpzaam zijn. De mensen
in de buurt zijn zoals ik het prettig vind. Het is heel erg een ‘buurt’ vind ik,
ondanks dat we zo centraal wonen.’
nieuwe planten bijkomen. Als leuke
blikvangers zijn hartvormige vogelhuisjes voor kool- en pimpelmezen,
insectenhotels en een vleermuizenkast opgehangen.
Tijdens de opening bedankte
wijkraadslid Marjan van Hoorn
de uitvoerders, Albert Kramer,

Nadine Roos, Bart Cardinaal en de
niet aanwezige Eric Douma, voor
het harde werken. Ze wenste de
aanwezige meiden de komende
jaren nog vele knusse en gezellige
uren op het plein. En ze sprak haar
bewondering uit voor de sleutelbeheerders, met name Anna Dijkhuis,
initiatiefneemster en coördinator,

en haar buren, meneer en mevrouw
Sewpersed, mevrouw Sital, Ilse
Weg en de familie Yachou, die al
ruim acht jaar lang zeven dagen
per week bij toerbeurt het hek in
de ochtend openen en in de avond
sluiten.

Een nieuw kleedje
voor het Badkonijn
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houden en bovendien een relatief normaal gezinsleven leiden.
En wij nemen ervaringen van de uitzendingen mee terug naar het ziekenhuis. Er is op die manier dus een nuttige kruisbestuiving.’
Christine doet naast haar werk als chirurg ook andere militaire werkzaamheden. ‘Op dit moment heb ik bijvoorbeeld nog een bestuursfunctie van de
vakgroep van militair chirurgen en ik houd me bezig met het verder ontwikkelen van de training die wij onze chirurgische teams willen geven.’
Emoties
Christine vertelt dat een traumachirurg de opvang en de coördinatie van
de zorg leidt voor patiënten die door een ongeval of aanval gewond zijn
geraakt. ‘Stel iemand is van een hoogte gevallen en hij komt binnen voor
trauma-opvang. Er wordt bepaald welke specialisten er nodig zijn en welke
specialist als eerste aan de slag moet met de patiënt. En dan geldt wat het
meest levensbedreigend is. Een vaatchirurg voert verschillende operaties
aan de bloedvaten uit, zoals een bypass. Helaas moeten we zeer frequent
een been amputeren, nadat we eerst op allerlei manieren hebben geprobeerd dat te voorkomen. Dat komt bijna wekelijks voor en is heel verdrietig.’
Ze benadrukt dat dat niet betekent dat het haar niet raakt. ‘Wel moet je de
emotionele knop omzetten als je aan het werk gaat en je focussen op de
operatie. Anders zitten de emoties een goed resultaat in de weg. Zodra je
dan klaar bent, mag je de emoties weer toelaten. Als ik aan het werk ben
in het ziekenhuis, merk je er weinig van dat ik militair chirurg ben, behalve
misschien dat ik er soms even anders in sta.’

Voorleesclub in Huis van de Wijk de Propeller
Voor kinderen uit de Provenierswijk die (voor)lezen leuk vinden,
is er een Voorleesclub in het Huis
van de Wijk De Propeller.
Elke donderdag van 15:30 tot
17:00 uur (met uitzondering van
de schoolvakanties) kunnen zij
hieraan meedoen.

Het Badkonijn, dat een groot deel van het jaar in de vijver bij het Vroesenpark ronddobbert, is toe aan een nieuw kleedje. Dit jaar zijn in heel Noord
senioren en kinderen opgeroepen deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd
van Studio Maky.

In de Provenierswijk hebben twee groepen gehoor gegeven aan de oproep
van Studio Maky. In februari zijn ze een middag en een ochtend druk bezig
geweest om het mooiste gekleurde ontwerp voor het Badkonijn te creëren.
Op dinsdag 11 februari konden kinderen vanaf zes jaar in het Huis van de
Wijk de Propeller met kleurpotloden en -stiften aan de slag om het winnende ontwerp te maken. Zeer enthousiast en met rode koontjes hebben acht
meiden alles gegeven om hun mooiste ontwerp te realiseren.
Een week later zaten op woensdag 19 februari zo’n twaalf volwassenen
in de Waerschut om hun creativiteit uit te leven op het ontwerp voor het
Badkonijn. Met veel aandacht en zorg werden op papier de kleurrijkste
creaties vervaardigd. Variaties genoeg; niet een was hetzelfde.
Begin maart wordt het nieuwe ontwerp gekozen en de winnaar bekend
gemaakt. Woensdag 25 maart moet het nieuwe kleedje op het Badkonijn

Kruisbestuiving
Christine is opgeleid als algemeen chirurg volgens het Nederlands systeem,
maar is ook beroeps militair chirurg en valt onder het ministerie van
Defensie. Ze heeft een jaar in Tilburg gewerkt, vervolgens een paar maanden in Zuid-Afrika en daarna is ze uitgezonden. Ze werkt nu in het Erasmus
MC als vaat- en traumachirurg. ‘Op de kazerne is weinig te doen voor een
chirurg. We hebben in Nederland een klein militair ziekenhuis, maar daar
komen de grote trauma’s niet binnen. Daarom is er een samenwerking met
een aantal grote ziekenhuizen waar onze gespecialiseerde medici en verpleegkundigen werken. Op die manier kan iedereen zijn ‘skills up to date’

Sam en Christine

Foto: Johannes Odé

worden geschilderd. Mocht je daaraan mee willen doen, dan kun je je
opgeven bij Aren Barnat in de Waerschut. Wanneer het Badkonijn te water
wordt gelaten is nog niet bekend. Dat zal ergens in april zijn.

Elke week wordt er bij de Voorleesclub een thema behandeld.
Die thema’s gaan bijvoorbeeld
over kunst, ziek zijn, het menselijk lichaam en pesten.
Eerst wordt uitleg gegeven en
informatie verstrekt over het
thema. Als kinderen zelf willen
voorlezen, krijgen ze daar alle
gelegenheid toe.

Na het voorlezen moeten ze een
samenvatting maken over het
voorgelezen onderwerp.
Dit bevordert het begrijpend
lezen en zorgt ervoor dat zij meer
zelfvertrouwen krijgen.
Na het lezen werken de kinderen
gezamenlijk aan een creatieve
opdracht over het thema van die
middag.
Wil jouw kind ook meedoen, dan
moet je je kind laten inschrijven.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie kun
je contact opnemen met Zeynep
Aktas: 06 261 108 99
of zaktas@solnetwerk.nl

Huiswerkbegeleiding
Elke dinsdagmiddag, behalve in de
schoolvakanties, kunnen kinderen
uit de wijk deelnemen aan huiswerkbegeleiding. Op deze middag
wordt leren gecombineerd met
bewegen. Eerst leven de kinderen
zich uit in sport en spel, waarna
ze huiswerk gaan maken. Ervaren
en gespecialiseerde begeleiders
helpen hen daarbij. De huiswerkbegeleiding is dinsdag van 15.45
tot 17.45 uur in het Huis van de
Wijk Propeller. Ouders kunnen
hun kind(eren) opgeven bij Zeynep
Aktas: 06 261 108 99 of
zaktas@solnetwerk.nl
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Café Walenburg lééft!

Bewonersvereniging Provenierswijk

De plannen voor 2020
Aan het begin van 2020 bleek dat
er nog maar weinig bewonersverenigingen in Noord over zijn. Maar
de Bewonersvereniging Provenierswijk (BVP) is er nog! En die is al
van start gegaan met de uitvoering
van het werkplan 2020. In het kort
het programma voor de eerste helft
van dit jaar.

Creatieve activiteiten
Elke zondagmiddag wordt vanaf
14.00 uur in de Waerschut getekend en geschilderd. Vorig jaar is
Marieke van Asperen de schildercursus Potlood en penselen begonnen. En met succes. Het is de cursisten goed bevallen en zij willen er
graag mee doorgaan. Marieke laat
hen zien en ervaren dat een mens
meer kan, dan hij of zij denkt. Er zijn
inmiddels al heel wat werkstukken
voltooid.
Vorig jaar zijn in de Heulbrug en
daarna in de Waerschut werken
van kunstenaars geëxposeerd. De
inloopruimte van de Waerschut is
bescheiden, maar aan de wanden is
ruimte genoeg om het werk tentoon
te stellen. De eerste expositie dit
jaar met schilderijen van de groep
‘Tableauvivant’ trok veel belangstellenden.
In februari heeft Aren Barnat de
tentoonstelling met nieuwe collages
van de ‘Plaksalon’ geopend.
Deze is nog tot en met maart te
bezichtigen.

Tekst: Joris Boddaert

Het hoge woord moet eruit: de Provenierswijk heeft nog maar één écht
bruin café. En wel ‘Walenburg’ op de hoek van Spoorsingel en de
Walenburgerweg. Het café is meer dan 120 jaar oud en is levendiger dan
ooit tevoren. Wij hebben dat te danken aan Vincent Bek. Een serieuze
kroegbaas, 51 jaar oud, die in 2015 het beetje zieltogende café een nieuwe
boost (lees: uitstraling) heeft gegeven.
De laatste decennia was Walenburg wat sfeer betreft een tikkeltje oubollig, niet alleen qua aankleding, maar ook in de drankvoorziening. Vincent
transformeerde het etablissement en stak al z’n ziel en zaligheid in de biervoorziening. Tegenwoordig vind je in het café 26 (!) verschillende soorten
bier op tap. Daarnaast zijn er nog 250 biertjes op voorraad, de meeste in
blik. ‘Zo blijft het edele vocht langer vers’, meldt Vincent met een glimlach
op zijn gezicht.

In 2020 staan nog vier verschillende exposities op de rol. Elke expositie wordt officieel geopend met een
inleiding tot het werk. Heb je zelf
werk of ken je werk van anderen,
dat voor exposeren in aanmerking
komt, laat het weten aan Aren.
Spreekuren
Bewoners uit de wijk kunnen bij
vrijwilligers van de Bewonersvereniging terecht met vragen en waar
nodig zullen zij hen verder helpen.
Er zijn daarvoor op twee plaatsen
inloopspreekuren. In de Heulbrug
houdt Barbara van Strien op maandag zo’n spreekuur. Marjan van
Hoorn heeft ook op de maandag
in de Waerschut daarvoor tijd gemaakt. Magleen Smouter kan altijd
tussendoor worden gebeld.
Aan de huiskamertafel in de Habbekratz is er op woensdag, donderdag
en vrijdag ’s middags tijd voor een
goed gesprek met koffie of thee.
Jaarvergadering
De Jaarvergadering van de BVP zal
dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24
april. Vanaf 18.00 uur kunnen belangstellende wijkbewoners binnen
lopen in de Waerschut. Omdat niet
iedereen in de gelegenheid is om
eerst naar huis te gaan om te eten,
staan er broodjes en soep klaar.
Naar verwachting ziet het
programma van de vergadering er
als volgt uit:

Horeca uit de wijk

Potlood en penselen

19.30 uur Opening van de jaarvergadering
19.30 – 20.30 uur Presentatie van
de werkzaamheden in 2019 door de
werkgroepen en commissies
20.30 – 20.45 uur Korte pauze
20.45 – 21.45 uur Presentatie van
het werkplan 2020.
22.00 uur Sluiting van de jaarvergadering. De aanwezigen worden daarna uitgenodigd voor een
afscheidsdrankje.
Wijkfeest
Op 13 juni zal aan de Spoorsingel
het Wijkfeest 2020 plaatsvinden.
De onderdelen van het programma
en de activiteiten zullen nieuw én
vertrouwd zijn.
En verder….
OuwerPower komt elke tweede
maandag van de maand bijeen in de
Waerschut en op de vierde

maandag van de maand worden er
uitstapjes georganiseerd.
Begin april wordt dit jaar de ‘Lente
in de Heultuin’ gevierd met het
planten van bollen en bloemen.
Hopelijk is het lenteweer en valt er
veel te genieten.
Eind mei staat er voor 70-plussers
op dinsdag een bezoek aan het
Wereld Museum op de agenda.
Het is niet anders … acties blijven
nodig. Regina-paviljoen ‘Konak’
moet blijven. De hoogbouw kan
niet zonder inspraak en moet niet
te hoog zijn. De klimaatverandering
geeft veel zorgen over water. De
bomen moeten worden beschermd
tegen te veel en te weinig water.
Welnu, werk aan de winkel blijft en
de BVP is al vast begonnen.
DB Bewonersvereniging
Provenierswijk

Alliantie
Vincent is lid van de Alliantie van Biertapperijen en dat word je niet
zomaar! In de caféruimte bevinden zich drie statafels, die heel inventief
zijn vast gesoldeerd in lege bietvaten van 30 liter. Blijven er twee normale
houten zittafels over. De meeste klanten verzamelen zich op krukken langs
de bar. Logisch ook, dat is een bekend fenomeen. Kortom, zeven dagen in
de week gezellige drukte op die bekende zuidwesthoek.
Vóór de oorlog had de Provenierswijk een wat drukker caféleven.
Wij weten dat dankzij nijverig onderzoek van Wim Berkel, die meermalen
in Provenieuws over de vooroorlogse horeca schreef. Enfin, de zes horecazaken in de Proveniersstraat, te weten Dunia, La Gazuela, the Harvest,
Sans Frou Frou, Booon en Le Nord, zijn langzamerhand gemeengoed.
Er wordt daar op het kruispunt dagelijks heerlijk gesmikkeld, want het
gaat om zes eetzaken.
Le Nord
Le Nord is de enige die ook nog een soort caféfunctie heeft. Vermoedelijk is
‘wijn drinken’ er favoriet, want eigenaar Wester Beijers heeft pal naast zijn
eetcafé ook nog een opvallend grote wijnhandel, met méér dan driehonderd verschillende flessen op voorraad. Haast niemand weet dat Wester
ook de knusse eetzaak Quest uitbaadt, op de hoek van de Mauritsweg en
de Oldenbarneveltstraat.
Blijft voor het ‘buiten de deur dineren’ in onze wijk nog ‘Blij’ over, een
ruim opgezette gelegenheid waar je een degelijke maaltijd kunt nuttigen.
De ruimte van het vroegere café Raadskelder werd bij het hoekpand

getrokken, waardoor er ineens veel meer plaats kwam voor de bezoekers
van het restaurant. Uiteraard kwam er ook een volwaardige keuken.
Wel grappig, op de plek van ‘Blij’ was vroeger een slijterij gevestigd.
Om met ‘Walenburg’ te eindigen: ruim tachtig jaar geleden was er in de
ruimte een melksalon van Aurore gevestigd. ‘Drinken’ is op die bewuste
hoek dus altijd de enige bezigheid geweest. En vermoedelijk duurt dat nog
heel lang…
Joris Boddaert, journalisthistoricus, is oud-bewoner van de Provenierswijk. Hij heeft vier caféboeken geschreven. Deel 5 ‘Rotterdamse Cafés’
verschijnt in september.

>> vervolg van pagina 6

Hoge noten en high tea
Tekst: Marianne Bulens Foto: Marjan van Hoorn

Wijkkoor de Straatklinkers trad 9 februari op in theater ’t Kapelletje tijdens
de korendag ‘High tea, Hoge noten’. Twee jaar geleden stond het koor er
ook. Volgens personen die het kunnen weten, zijn de Straatklinkers er echt
op vooruit gegaan.

De Straatklinkers, het wijkkoor dat elke maandagavond in de Waerschut
repeteert, trad 9 februari op in ‘t Kapelletje, een van de leukste theatertjes
van Rotterdam en gelegen in onze eigen Provenierswijk.
Het was een ‘High Tea korendag’. Er traden drie koren op, Hakuna Matata,
Mets en de Straatklinkers. Ook de Bizons, een delegatie van spelers uit het
toneelstuk Bizon Kid, deden mee.
Straatklinkers in 't Kapelletje
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In dit stuk spelen medewerkers van ‘t Kapelletje de hoofdrol. De mensen
die meededen op deze middag, waren elkaars publiek. De leden van de
koren namen zelf heerlijk gebak, chocolade, koekjes en hartige dingen mee
voor de High Tea. Er werd mooi gezongen en gespeeld en iedereen zag er
prachtig uit.
Kortom, het was een fantastische middag. De Straatklinkers konden laten
horen dat al dat oefenen op maandagavond niet voor niets is geweest!
Er werd heel enthousiast geapplaudisseerd, voor iedereen.
Bij de Straatklinkers is nog plaats voor alten. Wil je graag meezingen, meld
je dan aan bij de Waerschut. Welkom! Ons repertoire bestaat vooral uit
popmuziek, afgewisseld door klassiek, en een Frans- of Nederlandstalig
lied. Willem, onze muzikale leider, begeleidt ons op de piano. We beginnen
de repetitie met ademhalings- en zangoefeningen. Er heerst een leuke sfeer
en de drempel is laag. Het gaat er vooral om dat we fijn met elkaar kunnen
zingen. Want zingen is goed voor iedereen!

Geveltuinendag
Het voorjaar is een mooie tijd om je geveltuin een beetje op
te fleuren. Daarom organiseren verschillende clubjes in Noord
voor het tweede jaar samen een geveltuinendag. Elke wijk
heeft zijn eigen activiteiten. In de Provenierswijk heeft de
Groen Groep subsidie gekregen van de wijkraad om planten te
kopen. Woon je in de Provenierswijk en heb je een geveltuin
dan kan je op zaterdag 9 mei vanaf 11 uur tot 15.00 uur in de
Heultuin twee planten komen halen (op is op). Het gaat onder
andere om planten die gunstig zijn voor bijen. Vind je het leuk
om te zien wat elders in Noord gebeurt, kijk dan op de website
geveltuinendag.nl.

>> lees verder op de volgende pagina
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Mural in de Van der Sluijsstraat

Tekst: Aren Barnat Foto: Marjan van Hoorn

De hommel op de muur

Ontwerp hoogbouw Delftseplein:
‘Tree House’

Eind februari vorig jaar legde de kunstenaarsgroep HipHop in je Smoel
contact met een bewoonster in de Van der Sluysstraat. Zij had de grote
muur van het net gerenoveerde pand in de straat opgegeven als ideale
plek voor een groot kunstwerk.

In de openbare vergadering van de wijkraad van 21 februari stond een
diversiteit aan onderwerpen op de agenda. Er is gesproken over het bewonersinitiatief taallessen voor buurtbewoners in Heulbrug en de Banier.
De initiatiefneemster wil graag samen met stichting Taalent010 cursussen
Nederlands verzorgen voor laaggeletterden. De lessen wil ze op een speelse
manier verzorgen. De wijkraad wil graag weten hoe je deelname kan
bevorderen, en of alle lessen verplicht moeten worden gevolgd. Aanvullend
hierop zijn per mail nog vragen gesteld, waarna de wijkraad een besluit
kan nemen.

HipHop in je Smoel belegde een bijeenkomst in de Waerschut waar bewoners uit de wijk hun voorkeur konden uitspreken over welke kunstenaar
die klus zou kunnen klaren. Uiteindelijk viel de keuze op de Rotterdamse
kunstenares Nina Valkhoff die haar sporen al ruimschoots had verdiend.
Muralist Nina heeft behalve in onze stad ook talloze murals gemaakt in
het buitenland, zoals in Buenos Aires, Lissabon en Mexico Stad. Geen plek
is te gek voor haar; ze schildert op muren van appartementencomplexen,
restaurants, in woonkamers, winkels, of gewoon op straat. In Charlois is
door haar een muur opgefleurd met een levensgrote naaktkat. Nina heeft
een voorliefde voor enorme grote muren, die ze als het even kan beschildert
met planten en dieren. Vrolijke, gekke afbeeldingen en de dieren mogen
best wel een beetje ‘weird’ zijn.
Feestje
In juli ging Nina aan de slag in de Van der Sluysstraat maar door ziekte liep
de uitvoering vertraging op. Inmiddels is het kunstwerk al enige maanden
af. Iedereen, omwonenden, wijkgenoten en toevallige passanten, vindt het
een prachtige muurschildering en het wordt dan ook de hoogste tijd dat het
kunstwerk officieel wordt geïntroduceerd. Dat gaat gebeuren op zaterdag
4 april om 15.30 uur tijdens de feestelijke opening.

Mural de hommel op de muur

Lekker veilig in het wormenhotel
Robbie heeft het weer aan de stok
met Mindy. De felheid waarmee de
pittige brunette het symbool van de
winter de tuin uit jaagt, neemt met
de dag toe.

Ze heeft daar ook veel reden toe.
Alle stormen ten spijt, de temperatuur blijft stijgen. De krokussen en
narcissen schieten de grond al
uit. De lente komt eraan! Mindy
moet het gewicht dat zij kwijt is
geraakt in de koude maanden, in
recordtempo gaan bij-eten voor het
broedseizoen begint. En daar kan
ze dus die andere opvreter niet bij
gebruiken. Wegwezen, uitslover,
met je rode keukenschort!
Deze worm is van mij!
Nou. Blij dat ik Willy Worm niet
ben. De Lumbricus rubellus, oftewel de rode regenworm, is niet te
benijden: hij trekt, graaft en duwt,
voortdurend van de diepte reizend
naar het oppervlak om voedsel te
vinden en dit mee te trekken,
de holen in. Meestal gaat dit goed,
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maar soms ook niet. Want maar
al te vaak wordt Willy opgewacht
door een Robbie, Mindy of andere
gevleugelde vreetjanus. Tsja.
Risico van het vak.
Nee, dan heeft zijn neef, de Eisenia
fetida, ook wel bekend als de tijgerworm, het beter bekeken.
Teigetje kiest voor een vorm van
begeleid wonen, zo’n composthoop of -vat. Minder avontuurlijk,
maar wel een stuk veiliger dan het
zwerversbestaan van Willy. Maar de
ultieme droom van Teigetje is toch
wel het wormenhotel. De service is
er uitstekend: de maaltijden worden geheel kosteloos, op gezette
tijden, verstrekt.
Dankzij 25 gezinnen die hem een
jaar lang vertroetelen met hun
groente- en fruitafval, kan Teigetje,
samen met honderden collega’s,
prachtige compost in het hotel
maken. Voedsel erin, voedsel eruit.
Voor de bodem dan. Het wormenhotel laat geen merels, roodborst

Onder redactie van Wijkraad Provenierswijk:

Tekst: Elvira de Kraag

of andere opvreters toe. Hier zijn
wormen veilig. Tenminste, als je
een tijgerworm bent.
Voor de mindere goden, zoals Willy,
blijft het ploeteren. En uitkijken
voor de … merel. Juist ja. Te laat!

Elvira de Kraag is wijkbewoner met
een groen hart en indiener van het
bewonersinitiatief wormenhotel.

25 huishoudens gezocht
voor wormenhotel
Vanuit de gedachte dat in Rotterdam veel soorten afval gescheiden
worden bij de bron, maar groente- en fruitafval nog niet, ontwikkelde het Rotterdams Milieucentrum in samenwerking met Stichting
Buurtcompost een plan om als pilot van een jaar tien wormenhotels
in Rotterdam-Noord te plaatsen via bewonersinitiatieven. In januari
is de eerste in Blijdorp bij De Kas geplaatst. Voor de Provenierswijk
is inmiddels ook een aanvraag ingediend. Deze wordt 17 maart in de
wijkraadvergadering behandeld. Voor een werkend wormenhotel zijn
25 huishoudens nodig die hun keukenafval willen scheiden. Heb je
interesse? Stuur dan een e-mail naar natuurlijkspelen@gezinstuin.nl
voor meer informatie.

Tree House
Centraal punt op deze avond was de presentatie door Stadsontwikkeling
van het winnende ontwerp voor de hoogbouw Delftseplein, ‘Tree House’.
Rob Out (projectmanager bij de gemeente Rotterdam) gaf uitleg over de
keuze voor dit ontwerp.
De aanwezige bewoners reageren enthousiast op het ontwerp en
de beelden. Echter, vooral de voorzijde (Zuidkant) ziet er mooi en speels
uit. Dit in tegenstelling tot de saaie, eentonige vormgeving van de zijde
aan de Provenierswijk. De vraag is of dit niet anders kan en of de nieuwe
gevel niet extra geluid gaat weerkaatsen. Rob legt uit dat vanwege veiligheid en geluidseisen de gevel strak is ontworpen. We vinden dit geen goed
argument en verzoeken Rob om de wensen vanuit de Provenierswijk door
te geven aan het ontwerpbureau. Hij zegde daarnaast toe over de uitkomsten van de bezonningsstudie nog een aparte presentatie bij de wijkraad
te geven. Aan deze studie wordt momenteel de laatste hand gelegd.
De logistiek lijkt tot tevredenheid aan de zuidzijde te worden afgewikkeld.
Andere vragen gingen over een eventuele tweede fietstunnel en hoe het
parkeren is geregeld. Er is zorg dat de bewoners van de Tree House in de
Provenierswijk gaan parkeren. Dit is niet het geval want zij krijgen hiervoor
geen parkeervergunning. Omdat er nog geen bestemmingsplan is voor
het gebied wordt deze de komende maanden nog gemaakt. Er komt een
inspraakprocedure waar bewoners gebruik van kunnen maken.
De bewonersbijeenkomst die nog wordt gepland medio maart wordt samen
met een delegatie van bewoners en de wijkraad voorbereid.
Overlast (deel)fietsen
In de bijeenkomst is vervolgens het wijkactieplan 2020 gepresenteerd,
hierin is opgenomen wat de clusters voor de wijk extra gaan oppakken
samen met de wijkraad. Info hierover is te vinden op
www.rotterdam.nl/provenierswijk.

Bloemen en geen fietsen
Zat zijn vijf bewoners, wonend aan het begin van het
Proveniersplein, de vele (deel)fietsen die maar lukraak
worden neergezet. Midden op het trottoir of tegen de
huizen aan. Zelfs het kleine driehoekje gras met drie
schriele boompjes, op de hoek van Proveniersplein
en -singel, moet het ontgelden. Soms is het grasveldje
overladen met (deel)fietsen. En handhaving is ver te
zoeken, terwijl bellen met 14010 maar zelden een
positief resultaat oplevert.
De oplossing lag voor de hand: tover dat stukje gras om
in een kleurrijke tuin met struiken, planten en bloemen.

Maatvoering van de hoogbouw Delftseplein,
‘Tree House’.

Ten slotte spreken we over de overlast van geparkeerde (deel)fietsen.
De wijkraad geeft aan dat hier vorig jaar een advies is gegeven aan het
college. We zijn niet tegen deelfietsen, maar deze mogen niet overal in de
wijk worden geparkeerd. Om die reden adviseerde de wijkraad dockings
voor deelfietsen te plaatsen. We constateren dat de overlast alleen maar
toeneemt. We gaan eerst in overleg met de cluster Mobiliteit, waarna we
zullen besluiten al dan niet een nieuw advies hierover naar het college
te sturen.
Aanpak fietsoverlast is ook een van de belangrijkste punten voor het
wijkactieplan 2020. Naast de uitbreiding van de stationsfietsenstalling,
willen we betere en meer handhaving in straten rond het station en meer
fietsparkeerplekken in de wijk. De fietslabelactie tegen foutparkeerders
wordt doorgezet.

Openbare vergadering Wijkraad 17 maart
Deze vergadering staat in het teken van (deel)fietsen en -scooters,
veilige schoolroute, fietsers, te hard rijden en handhaving.
En aandacht voor het wijkprofiel Provenierswijk, te vinden op
www.wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2020/rotterdam.
17 maart om 20.00 uur in theater ’t Kapelletje.

Foto: Marjan van Hoorn

Daar worden vast en zeker geen fietsen neergekwakt.
De buren besloten een bewonersinitiatief in te dienen
en namen een tuinvrouw in de arm die hen kon helpen
met het ontwerp en de aanleg ervan. De wijkraad honoreerde het idee. En na het nemen van een aantal horden en het tekenen van een zelfbeheercontract zullen
in april of mei op dat kleine stukje groen de bloemen
bloeien en zullen er geen fietsen meer staan.
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Treurwilgen eindelijk vervangen
In 2018 sneuvelde als eerste de treurwilg op de Spoorsingel, getroffen
door de bliksem. Wat overbleef, is een flinke, afgezaagde stronk die ondertussen is uitgelopen. De tweede treurwilg die later dat jaar onderuitging,
stond naast het kunstwerk ‘In de verte een zwaan’ op de Provenierssingel.
Omgewaaid, wat rest is een open plek.
Volgens de standaardprocedure zouden deze twee prachtige treurwilgen
het jaar erop in de zogeheten inboetperiode (februari/april of oktober/
november) worden vervangen. Helaas is dat om onbekende redenen niet
gebeurd. In januari heeft Stadsbeheer laten weten dat in de inboetperiode februari/april van dit jaar de twee treurwilgen worden vervangen.
Inmiddels is dat gebeurd, naast de stronk op de Spoorsingel en naast het
kunstwerk op de Provenierssingel staan sinds 20 februari twee piepkleine
treurwilgjes. Behalve deze twee zijn er aan de singels nog drie boompjes
geplant.

Bewonersvereniging Provenierswijk
en Stichting Stoer

Nieuwjaarsreceptie
Van de redactie - Fotografie: Johannes Odé

Via verschillende media zijn wijkbewoners uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 10 januari 2020. Ook dit jaar was een stijgende
lijn te zien wat het aantal belangstellenden betreft. De sfeer zat er vanaf
het begin er goed in.

Sinds een aantal jaren organiseren de Bewonersvereniging Provenierswijk
en Stichting Stoer (bestuursorgaan van de Waerschut) samen op de tweede
vrijdag van januari de nieuwjaarsreceptie. De Waerschut liep aan het eind
van de middag snel vol. De schakers die altijd op vrijdag hun competitie
spelen, bleven hangen en een aantal van hen bleef gewoon lekker doorspelen.

Foto: Marjan van Hoorn

Elske Geleedst

De natuur als
inspiratiebron

Jan Stegehuis, 63 jaar, woont al
25 jaar in de Provenierswijk.
Hij is geboren op de Veluwe en
mede daardoor blijven bossen
en heidevelden een soort natuurlijke habitat voor hem. Hij kan
er uren doorbrengen, eindeloos
zwerven. Met name de Ardennen
zijn een favoriete bestemming.
Altijd een wat somber (sociaal)
sfeertje, altijd zondag eigenlijk.
De natuur, perfect, in alle jaargetijden vormt voor Jan dan ook
een enorme inspiratiebron voor
zijn tekeningen en schilderijen.
Daarnaast maak hij graag
portretten. Zowel in zijn landschappen als portretten hangt
een tikkeltje drama, vervreemding. Er moet wat te beleven
zijn voor degene die voor het
schilderij staat.

Waerschut nieuws
Schaken
Het voorjaars-snelschaaktoernooi
staat gepland op vrijdag 17 april.
Ook dit jaar weer met een smakelijke lunch. Aanvang 13.00 uur
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De Denksportdag wordt dit jaar
gehouden in de Nieuwe Banier op
zondag 17 mei.

Verder werkt Jan snel. ‘In de
spontaniteit verdwijnt de gekunsteldheid, niets te verbergen.
Je moet voorkomen dat je iets
‘doodwerkt’, het gebaar moet
zichtbaar blijven.
Wat dat aangaat is I. Israels
echt een van mijn helden.
Mijn lievelingsschilderij van
hem, ‘Mata Hari’ (hangt in
het Kröller-Müller Museum) is
misschien in een kwartiertje
gemaakt. Het is schijnbaar op
het doek gekwakt, maar oh zo
raak! De druipers lopen van het
doek, de achtergrond is wat
slordig geborsteld. Kan er uren
van genieten! Een meester!’
De materialen waarmee Jan
werkt zijn acrylverf, pastelkrijt,
Siberisch krijt en inkt, zowel
op papier als doek. Zijn laatste

portretje is van Chopin, met
ballpoint op doek. ‘Je kunt met
alles werken!
Dat is een van de kwaliteiten
die je mee krijgt van de
Kunstacademie (St. Joost),
de veelheid aan materiaal
die je kunt toepassen en het
werken in series. En verder?
Moet je het zelf allemaal
doen.’

Tentoonstelling
In de Waerschut staat voor april/
mei een nieuwe tentoonstelling
gepland van Jan Stegehuis.
De opening is 12 april om
14.30 uur.

Gezond Leven in maart
Woensdag 18 maart:
Inloop van 10.30-11.00
Koffie/thee, bijdrage 1 euro
11.00 Pilates door Ellyn

Kom kijken! Opening van de
expositie op 12 april om
14.30 uur in de Waerschut.

De tentoonstelling met collages van
Plaksalon de Waerschut is
nog te zien tot begin april.

Woensdag 25 maart:
Inloop van 10.00-10.30
Koffie/thee, bijdrage 1 euro
10.30 Gezondheidsvoorlichting

Muziek
Zondag 10 mei komt het duo
Ilse Roskam, op accordeon, en
Moniek de Leeuw, op viool, spelen.
Inloop om 14.30 uur, aanvang
concert 15.00 uur.

Voor elke woensdag kun je je
aanmelden bij Yvonne Fest,
mail: maryavonne@gmail.com.
Bellen mag ook: 06 3957 9643s
Plaats: De Waerschut,
van Waerschutstraat 11 Rotterdam

Terugblik
Afwisselend namen de voorzitters van de beide organisaties de honeurs
waar en dit jaar was het de beurt aan Elske Geleedst (bestuurslid Stoer)
om de nieuwjaarstoespraak te houden. Ze blikte terug op een aantal succesvolle activiteiten in de Waerschut die in 2020 worden voortgezet, zoals
het wekelijkse Gezond-levenprogramma voor senioren, de maandelijkse
zondagmiddagconcerten en de geslaagde Opendag. ‘Het afgelopen jaar is
er veel verbeterd op organisatorisch vlak, zoals vrijwiligersbeleid en -contracten, VOG’s en toepassing AVG. Huisregels en een calamiteitenplan zijn
wat steviger in de steigers gezet, zo ook de promotie van de Waerschut.’
Elske bedankte hiervoor met name Loek Harmeling, die het afgelopen
anderhalf jaar secretaris van Stoer was en begin dit jaar afscheid neemt.
Wat de Bewonersverenging Provenierswijk betreft, liet ze een aantal
activiteiten de revue passeren, zoals het tienjarig bestaan van
de Habbekratz. Dit heugelijke feit is de hele maand maart elke vrijdag
gevierd met verrassende activiteiten. Het jaarlijks terugkerende wijkfeest
op de Spoorsingel dat druk werd bezocht en in 2019 werd gecombineerd
met een informatie- en banenmarkt. Deze geslaagde aanpak wordt dit
jaar gecontinueerd. Het succesvolle kerstbrodenproject aan het eind
van het jaar waarbij 150 kerstbroden worden uitgedeeld aan vooral
oudere wijkbewoners.
Elske stond ook stil bij de droevige gebeurtenissen in de wijk, zoals het
overlijden van oud-voorzitter van de Bewonersvereniging en oud-hoofdredacteur van de wijkkrant Jim Postma in februari en in december de vrij-

willige klusjesman Hans Schipper. Veel ouderen konden jarenlang een beroep op zijn hulp doen bij klusjes in huis. Afscheid werd ook genomen van
Kawuz, die het afgelopen jaar actief was in de Groengroep van de wijk.
Vooruitblik
Vooruitblikkend gaf ze aan dat er behoorlijk wat druk wordt gelegd op de
bewoners van de Provenierswijk bij het zich opstellen over de te verwachten bouwvolumes aan de stadse kant van Rotterdam CS.
‘Voor 2020 wacht nu reeds het besluit voor het bouwplan aan het
Delftseplein. Projectontwikkelaar Provast wil hier de Tree House, een
woontoren van 140 meter realiseren. De vraag is natuurlijk of straks een
deel van de Provenierswijk, het Zuster Hennekeplein, Proveniersstraaten singel, de nauwe straten in de Jacob Loisbuurt in de schaduw van dit
nieuwe wonen komt te liggen. We moeten elkaar als bewoners, en dus ook
als organisaties, weer even stevig vasthouden bij deze plannen. Want ook
al zijn we de achterkant van de stad we zijn wel de mooiste achterkant
met onze wijk.’
Na de toespraak konden de aanwezige wijkgenoten onder het genot van
een kopje soep (keuze uit twee verschillende en verrukkelijke soepen),
vele hapjes en drankjes met elkaar in gesprek gaan en elkaar alle goeds
toewensen voor het nieuwe jaar.

Ouwerpower
Deelnemers aan Ouwerpower doen
nog volop mee, ook al zijn ze ergens
tussen de 60 en de 100 jaar jong.
Zo hebben we met toneelmakers
van Theater Rotterdam een middag
gepraat, gelachen en herinneringen
opgehaald ter voorbereiding van
hun nieuwe voorstelling. Te zijner
tijd gaan we die ook bezoeken.
We zijn met elkaar frietjes gaan
eten, zijn naar de bioscoop geweest
en hebben op uitnodiging van de
Leef-je-uit Foundation een dag genoten van een Rondje Rotterdam.
Kom ook eens langs, het is gezellig

om met leeftijdgenoten op te trekken en om te gaan.
Ouwerpowercafé: elke tweede
maandag van de maand om 14.00
uur in de Waerschut. Uitstapjes
elke vierde maandag van de maand.
Bewegen voor ouderen
Elke vrijdagochtend is er in de
Propeller van 10.00 tot 10.30 uur
gymnastiek voor ouderen.
Alle spiergroepen en gewrichten
komen aan bod in een voor ouderen
geschikt tempo. Na afloop drinken
we koffie met elkaar en wie wil

geniet ook van het gratis geserveerde ontbijt. Probeer het eens. Het is
goed voor lichaam en geest en ook
nog gezellig!

Eetgroep Provenieren
Elke dinsdagavond koken en eten
een groep wijkbewoners met elkaar.
Lijkt je dit ook een goed idee? Kom
eens een (of twee) keer mee-eten
om te ervaren of het ook iets voor
jou is. Hoofdgerecht, tafelwater,
dessert en koffie of thee kosten samen vier euro. Wijn is beschikbaar
en wordt afzonderlijk berekend.
Graag uiterlijk maandag tevoren tot
12.00 uur je opgeven bij de balie
van de Propeller.
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Oproep
Nuttige nummers
Bewonersvereniging Provenierswijk
Buurtwinkel: (010) 466 17 66
Gemeente Rotterdam: 14010
Havensteder (010) 890 25 25
Reparatieverzoeken: (010) 890 10 90
Algemeen alarmnummer 112
Politie 0900 - 88 44
Bureau Slachtofferhulp
van 9.00 tot 17.00: (010) 436 01 44

Op zoek naar
vrijwilligers
Momenteel zijn er 180 vrijwilligers
werkzaam in de drie huizen van
de wijk in Noord, te weten de
Mozaïek, de Banier en de Propeller. Alle drie de huizen vallen
onder SOL, Samen Ondernemend
Leren. Pauline Szatanska en Nikita Verduijn zijn verantwoordelijk
voor werving en selectie.
‘Vrijwilligers zijn van absoluut
belang, zonder vrijwilligers
kunnen we niet voortbestaan.’

Inloop de Habbekratz: 06 421 05 332
Huis van de Wijk Propeller: (010) 465 76 13
Kindertelefoon gratis: 0800 0432
Tussen 14.00 - 20.00
Speeltuin de Hoeve: (010) 467 25 25
Katholieke basisschool de Provenier:
(010) 465 83 08

Naarstig zijn Pauline en Nikita op
zoek naar vrijwilligers in Rotterdam
Noord met veel passie en energie
om hun bevlogen team te komen
versterken. Er zijn ontzettend veel
mogelijkheden en activiteiten waarvoor vrijwilligers zich kunnen inzetten: taallessen en huiswerkbegeleiding, kinderactiviteiten, knutselen,

De Waerschut, activiteitencentrum
voor volwassenen:
010 - 466 17 66

colofon

Ouderenwerk Noord: (010) 244 82 40

De Provenieuws is een
uitgave van Bewonersvereniging
Provenierswijk.

Theater ’t Kapelletje: (010) 467 70 14
Raadsvrouw: (010) 277 06 11

Oplage: 2800
Ontwerp en opmaak: Raakvlak
Druk: Obreen Media

sporten en voorlezen. In de Banier behoren theater
en dans ook tot mogelijkheden.
‘We zijn dringend op zoek naar bewoners die huisbezoeken willen doen bij 75-plussers’, zeggen Pauline
en Nikita. ‘Ook zoeken we gastvrouwen of -heren die
van achter de bar de bezoekers van een kopje koffie of
thee kunnen voorzien.’
Zijn er bedrijven die zich meer maatschappelijk willen
inzetten? Zo is onlangs een samenwerking aangegaan
met een bekend advocatenkantoor. In de kerstperiode
hebben medewerkers van dat kantoor een heerlijk driegangendiner voorbereid voor bewoners en zij hebben
geholpen bij de ‘Lief en leed’-barbecue’.
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Paulina
Szatanska, via pszatanska@solnetwerk.nl

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

Eindredactie: Marjan van Hoorn.
Redactie: Aren Barnat,
Marianne Gündel-de Kool,
Mishu Westerveld, Coen Crawford.
Fotografie: Aren Barnat,
Marjan van Hoorn, Ilse Weg
Mishu Westerveld.
Redactieadres:
Bewonersvereniging
Provenierswijk
Waerschutstraat 11
3033 TL Rotterdam
Telefoon 010 466 17 66
provenieuws@gmail.com
www.provenierswijk.nl

Word vrienden van de
Bewonersvereniging
Provenierswijk op Facebook

PASSIE
VOOR
PAPIER
& PIXELS
obreenmedia.nl
De Veldoven 17, 3342 GR H-I-Ambacht, 078 6192630

Stadswinkel - parkeren: 0800 - 1545

Meer wijknieuws?
Kijk eens op www.provenierswijk.nl
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ontwerp en communicatie
Provenierssingel 73 A - 3033 EJ Rotterdam
www.raakvlak.com

