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Gezellig samen eten in een warme omgeving tijdens de koude 
wintermaanden. Dat is het idee achter twee bewonersinitia-
tieven van bewoners uit de Provenierswijk en Agniesebuurt. 
Bewoners die eenzaam zijn, het moeilijk hebben of in de kou 
zitten, kunnen vanaf half december bij Resto van Harte en bij 
wijkrestaurant In de Provenier twee maanden lang een keer in 
de week een warme maaltijd krijgen. 

Tekst: Marjan van Hoorn

Vanaf 15 december kookt de keukenbrigade van Resto van Harte 
extra maaltijden voor bewoners die steeds moeilijker rond kunnen 
komen en bij wie de verwarming thuis laag staat. Zij kunnen op de 
donderdagen aanschuiven aan tafel en gezellig mee-eten met de 

vaste gasten. Hans Bal, initiatiefnemer, wijkbewoner en vaste gast 
bij Resto van Harte vertelt: ‘Door de sterk gestegen energie- en 
voedselprijzen hebben steeds meer bewoners moeite om de eindjes 
aan elkaar te knopen. Sociale activiteiten vallen dan als eerste weg. 
Hoe mooi is het dan om hen een lekkere driegangenmaaltijd voor te 
schotelen en een kans om nieuwe contacten op te doen.’ 
Resto van Harte zit al jaren in Huis van de wijk de Propeller en heeft 
een hechte klantenkring. In coronatijd besloot Resto van Harte 
afhaalmaaltijden en voedselpakketten te verzorgen voor haar vaste 
gasten en voor wijkbewoners die het niet breed hadden of die alleen 
woonden. www.restovanharte.nl

Foto: Ed Koop

Twee Bewonersinitiatieven  

Warme maaltijden in  
koude wintermaanden
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Warmte
Goed, gezond en gezellig, is het motto van wijkrestaurant In de 
Provenier. Daar wordt vanaf 16 december op de vrijdagen ruimte ge-
maakt voor extra gasten en zijn er extra handen in de keuken en bij de 
bediening. Initiatiefnemer Metty Fennema die zelf in de Proveniers-
wijk woont daarover: ’In deze dure tijd zijn er steeds meer mensen  
die moeite hebben om de energierekening te betalen. Op deze manier 
kunnen we ze wat warmte geven én natuurlijk een heerlijke maaltijd.’ 
Behalve op vrijdagen wordt er ook op dinsdag en donderdag een 
tweegangenmaaltijd gekookt. Daarvan zijn de kosten 5 euro. 
Wijkrestaurant In de Provenier is in 2020 in de coronaperiode  
gestart. Het wordt gefinancierd door de Gaarkeuken van Rotterdam.  
Er worden door vrijwilligers maaltijden gekookt voor mensen die  
er zelf geen middelen voor hebben. www.gaarkeuken.nl
 
Info 
Mee-eten op donderdag om 18.00 uur bij Resto van Harte,  
Jacob Loisstraat 18
Omdat er een beperkt aantal plekken beschikbaar is, moet 
jeje begin van de week opgeven via 06 8629 4478 of mailen 
naar warmeten@live.nl
Mee-eten op vrijdag om 17.00 uur Wijkrestaurant In de Provenier, 
Provenierstraat 6
Ook hier is een beperkt aantal plekken beschikbaar en moet 
je een week van tevoren reserveren op  
wijkrestaurantcentrumnoord@gmail.com

>> 

Saskia van Rheeden doet haar vrijwilligerswerk meestal onopgemerkt.  
Zij is een professional met een voorkeur voor het ontwerpen van letters, 
grafische vormgeving en digitale transformatie. Saskia is een vakvrouw 
met speciale kennis, die zij ook gebruikt in haar vrijwilligerswerk. 

Vrijwilliger van het Jaar 2022

Saskia is een echte ontwerper 
en heel goed in haar werk. Dat is 
duidelijk terug te zien in hetgeen 
zij voor de Bewonersvereniging 
Provenierswijk heeft gedaan. Letters 
op het raam van de Waerschut, de 
huisstijl van de BVP, vormgeven 
van de communicatie, de website 
vernieuwen en onderhouden, alle 
kaarten en kaartjes ontwerpen en 
zorg dragen voor het drukwerk.
Zij heeft het kookboek ‘Aan tafel in de 
Harddraverstraat’ vormgegeven. 
Het gedicht van Jana Beranová op 
de gevel van Dunya in goede banen 
geleid en de vormgeving gedaan 
van het tableau van Jan Wagenaar 
op het hoekhuis Spoorsingel/
Harddraverstraat.

Habbekratz
De Habbekratz, de wijkkringloop in de van der Sluysstraat, staat weer 
in het teken van kerstspullen. Nog wat versiering nodig voor een prik-
kie? Kom even langs, wellicht vind je precies wat je zoekt.  
De kerstvakantiesluiting begint vrijdag 23 december om 16.00 uur.  
Op woensdag 11 januari om 11.00 uur gaat de deur weer open.

Proevenieren 
Elke dinsdagmiddag kookt in de Propeller een klein groepje van de 
eetclub Proevenieren een lekkere gezonde maaltijd, die ’s avonds 
gezellig met de hele club wordt verorberd. Lijkt het je wat? Kom dan 
eens meedoen. De laatste maaltijd is op 13 december. Op de eerste 
maaltijd in het nieuwe jaar, 3 januari, staat de traditionele erwten-
soep op het menu.

Vaste gast Hans Bal aan tafel 
bij Resto van Harte  

in de Propeller

Metty Fennema aan het werk in 

de keuken van Wijkrestaurant 

In de Provenier. 
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Goed nieuws: Provenieuws verschijnt ook in 2023 en daarna
In de vorige editie heb je kunnen lezen dat de toekomst van 
Provenieuws ongewis was. Gelukkig is inmiddels bekend geworden dat 
ook in 2023 de wijkkrant Provenieuws blijft verschijnen. De gemeente 
Rotterdam heeft besloten de wijkkrant uit een ander potje dan dat van 

Helpende hand
De vereniging doet nooit tevergeefs 
een beroep op haar. Het was dus tijd 
om haar eens volop in de schijn- 
werpers te zetten. Op 12 oktober 2022 
is Saskia in de Heulbrug toegesproken 
door Andre Houting, voorzitter 
bewonersvereniging Provenierswijk, 
en uitgeroepen tot Vrijwilliger van het 
Jaar 2022. En met recht. 
Zij heeft een kunstwerk ontvangen, 
dat Astrid Meijer speciaal voor deze 
gelegenheid heeft gemaakt. Het is 
een blinddruk van een hand.  
De kunstenaar zegt hierover het 
volgende: ‘Helpende handen zijn vaak 
onzichtbaar. De aaneen geknoopte 
draadjes staan voor verbinding, die 
ontstaat via het werk dat is verricht 
door de helpende hand. De kleur rood 
staat voor energie.’

de BewonersInitiatieven te financieren. Daarmee is een bewoners- 
initiatief niet nodig en de verplichte stemronde van de baan. Ook 
volgend jaar krijgen bewoners van de Provenierswijk weer vier keer 
per jaar de wijkkrant in de brievenbus bezorgd. Eind goed, al goed …

Op woensdag 16 november zijn in  
de Provenierswijk twaalf nieuwe 
Stolpersteine (struikelstenen)  
geplaatst. 

De struikelsteen, een project van de 
kunstenaar Gunter Demning, is een 
gedenkteken voor joodse bewoners 
die in de Tweede Wereldoorlog uit hun 
huizen zijn verdreven, gedeporteerd en 
vermoord. De struikelstenen worden 
geplaatst in het trottoir voor de huizen 
waar joodse gezinnen het laatst woon-
den voordat ze werden weggevoerd. 
Aan de Stationsingel 9 zijn vier gedenk-
stenen geplaatst voor Simon Hijman, 
Johanna Hijman-van Gelder, Martha 
Hijman-Hertz en Johanna Regina 
Hijman. Aan de Hoevestraat 10 zijn zes 
struikelstenen geplaatst voor Eduard 
Soesman, Eugène Soesman, Lieselotte 
Soesman-Goldstein, Erich Soesman, 

Twaalf nieuwe struikelstenen in de wijk

Keetje Soesman-Stad en Johanna 
Soesman. Op het Ungerplein 2 zijn twee 
stenen geplaatst voor Salomon Cohen 
en Sophia Cohen-van Straten. 

Saskia van Rheeden

Foto's: Marjan van Hoorn
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Afgelopen oktober werd in Cinerama het jaarlijkse Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFFR) 
georganiseerd, met de mooiste natuurfilms uit binnen- en buitenland. De hoogste groepen 
van basisschool De Provenier gingen mee op ontdekking en ervoeren hoe inspirerend de 
natuur kan zijn. Leerlingen uit groep 8 werd gevraagd een artikel voor de wijkkrant 
te schrijven.

‘Volgend jaar willen we weer ….’
Met groep 8, 7/8, 7 en 6 liepen we naar Cinerama. Dat doen we elk jaar. 
Daar kijken we naar films van Wildlife Film Festival Rotterdam. Dit keer 
hadden we vier films. Eentje ging over een suikereekhoorn. In de film 
zag je hoe moeilijk het was om te overleven voor een babyeekhoorntje. 
De moeder moet haar baby verlaten om zelf te kunnen overleven. Aan 
het eind overleeft de baby het toch. En doordat de brand er was, was 
de grond helemaal vruchtbaar en konden andere planten weer gaan 
groeien. 
Natuurlijk waren de andere films ook leuk, maar deze vonden wij het 
allerleukst. Na elke film ging een mevrouw vragen stellen. Toen de 
films afgelopen waren, liepen we terug naar school. Wij vonden dit uitje 
zeer geslaagd. We willen volgend jaar heel graag nog een keer gaan.

Geschreven door Ella en Anais 

Bovenbouw basisschool De Provenier 
bezoekt natuurfilmfestival

Jongeren uit de wijk

Het was al een hele tocht om met een club van 24 personen bij het 
Wereldmuseum te komen: een stuk lopen door de wijk, met z’n allen in 
de tram en daarna lopend langs de kade. Waar overigens genoeg was 
te zien. 
Eenmaal in het museum ging het in ganzenpas naar de Superstraat 
die eruit ziet als een echte straat. Er staan huizen, waarvan de deuren 
altijd openstaan, er is een pleintje, een supermarktje en een restau-
rant. Er wonen gastvrije ‘Rotterdammers’ bij wie je op bezoek kan gaan. 

Veel te doen
De kinderen verdwenen via geheime doorgangetjes. Ze ontwierpen 
carnavalskleding voor papieren poppen die vervolgens voorbij dansten 
op een scherm. Ze stonden in een geluidsstudio muziek te maken en 
gingen op bezoek bij oma. Ze leerden de beginselen van kalligraferen 
en schreven hun naam in fraaie letters. 
Naar twee uur ronddolen en bezig zijn geweest, was het tijd om naar 
de werkelijke wereld terug te keren. Lopend naar de tram, uitstappen 
op het station, pizza halen op het plein en door naar De Propeller. Waar 
het gezamenlijk genieten was van de heerlijke pizza’s. Het was een 
geslaagd uitje, dat was georganiseerd door de Bewonersvereniging 
Provenierswijk met de hulp van jongerenwerkers van Sol. 

 
Tekst en foto’s: Marjan van Hoorn 

Max Pietrzak, 16 jaar, is geboren en getogen in de Provenierswijk. ‘Ik zat om de hoek bij de 
Provenier op school.’ Nu zit hij in de vijfde van Wolfert tweetalig. ‘Voor mijn internationale 
maatschappelijk stage heb ik gekozen voor Sint Maarten’, vertelt Max. Daarvoor moet 
hij geld inzamelen, en sponsors of donoren vinden. ‘Ik wil mijn bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de lokale samenleving.’

Help Max, opdat kinderen  
weer les krijgen

Sam Blom, medeoprichter van  
Atlas Sales Agency:

Tekst en fotografie: Marjan van Hoorn 

Max Pietrzak
Max Pietrzak is opzoek naar klusjes, een 
soort ‘heitje voor een karweitje’. Hij moet 
namelijk geld inzamelen om zijn stage-
project mee te helpen financieren. Max 
heeft gekozen voor het renovatieproject 
van een aantal basisscholen op het eiland 
Sint Maarten. ‘Ik las over de orkaan Irma, 
die in 2017 over het eiland raasde en alle 
scholen heeft verwoest. Ik kwam tot 
de ontdekking dat er nog weinig was 
hersteld. Vandaar mijn keuze. Ik wil helpen 
opdat kinderen daar weer naar school 
kunnen.’ 

Noodzakelijk
Samen met 29 medestudenten vertrekt 
Max volgend jaar februari voor twee 
weken naar Sint Maarten. Per groep van 
15 studenten wordt een school onderhan-

dengenomen. Onderdeel van de stage is 
het voortraject. ‘We moeten uitzoeken 
wat er allemaal moet worden gedaan.’ 
Leslokalen moeten worden opgeknapt, 
het schoolplein ingericht en een media-
theek gerealiseerd. ‘We moeten bouwte-
keningen maken en inventariseren welke 
materialen en gereedschappen we nodig 
hebben’, vertelt Max. Voor de aanschaf 
en het verschepen van die noodzakelijk 
spullen is geld nodig. En voor de werk-
zaamheden op het eiland natuurlijk ook. 
Op school wordt een ‘Bake Sale’ georga-
niseerd waarop iedereen die de stage 
moet lopen, zelf gebakken koekjes en 
taarten aan de man moet brengen.  
En er bestaat de mogelijkheid om via de 
qr-code hiernaast geld te doneren. ‘We 
willen 500 euro per persoon ophalen.’

Oproep
Daarnaast heeft Max 
bedacht om voor een kleine 
financiële bijdrage klussen 
te doen voor wijkbewoners, 
zoals honden uitlaten,
op kinderen passen of bood- 
schappen doen.  
Hij vertelt dat hij nu al de  
hond van vrienden uitlaat.  
‘En met het oppassen zit het 
 ook wel goed. Ik heb ervaring  
met mijn kleine broertje.’  
Max hoopt van harte dat buren en buurtge-
noten op zijn oproep reageren en contact 
met hem opnemen. Contact Max via  
helpsintmaarten22@gmail.com

‘De Suikereekhoorn moest zelfs vliegen … ‘
We liepen met de bovenbouw naar Filmtheater Cinerama. Daar hebben 
we vier natuurdocumentaires gekeken. Na elke film ging een natuur-
docent praten en vragen stellen over de documentaire. Wij vonden 
de documentaire over de suikereekhoorn het leukst. Het verhaal 
speelde zich af in de outback (Australië), daar zijn veel bosbranden. De 
suikereekhoorn heeft ook natuurlijke vijanden bijvoorbeeld de leguaan. 
Door de bosbrand moet de suikereekhoorn haar baby achterlaten. Op 
een gegeven moment zijn de baby’s te zwaar om te dragen tijdens de 
vlucht, daarom moeten de jonge suikereekhoorns zelf vliegen. Soms 
gaat dit mis, maar in deze documentaire ging het gelukkig goed. 

Geschreven door Toon en Nathan

Een aardig zakcentje
Hannah uit de Hoevebuurt gaat zo’n twee keer per week met haar vader een wandelin-
getje maken door het centrum. Onderweg kwamen ze zoveel rondslingerende plastic 
statiegeldflesjes tegen op straat dat ze besloten die mee te nemen. Ze verzamelen alleen 
de flesjes die op straat liggen. En het resultaat is verbijsterend. In twee en halve week tijd 
staan er bij Hannah thuis drie volle zakken met plastic flesjes. Met zwerfflesjes opruimen 
en inleveren heeft Hannah een aardig zakcentje verdiend. Zij blijft er mee doorgaan. 
Misschien doet goed voorbeeld, goed volgen?  

Superuitstapje naar Superstraat 

Atelier op wielen
Half november, op een zonnige zondag, stond het Atelier op 
wielen op het Jacob Loispleintje. Een groepje van acht tot tien 
buurtkinderen stonden druk te schilderen. Sonja van Dolron, 
beeldend kunstenaar, rijdt met haar bakfiets vol met schilders-
pullen door de wijken van Noord. Deze zondag heeft ze gekozen 
voor de Provenierswijk om kinderen buiten aan het schilderen te 
krijgen. Het is de eerste keer, maar zeker niet de laatste. Sonja 
zal de komende tijd haar Atelier op wielen parkeren op het Jacob 
Loispleintje. Tenminste als het niet regent, maar de zon schijnt.          
Info: www.atelieropwielen.com    

In de herfstvakantie stond een bezoek aan het Wereldmuseum 
gepland. Een gemêleerde groep van 18 kinderen (van 5 tot 14 jaar) 
was er die donderdag helemaal klaar voor. Met een flesje water in 
de hand en een appel op zak ging de karavaan op pad. 

Scan de QR-code 
om te doneren!
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Voordat de eerste werkzaamheden in de Jacob Loisbuurt van start zijn gegaan, konden kinderen uit de buurt aangeven wat 
zij het liefst wilden. Op een middag vol activiteiten hebben zij een enquête ingevuld met hun wensen over de speeltoestellen. 

Kinderen kiezen: voetbal, schommel en klimrek   
Herinrichten speelplekken Jacob Loisbuurt Kinderen uit de wijk ontwikkelen 

zich op allerlei vlakken 

Tekst: Marjan van Hoorn 

Fotografie: Johannes Odé

Half oktober was het feest voor de kinde-
ren uit de wijk. Ze konden die woensdag-
middag met bamboestokken en elastiekjes 
bouwsels en speeltoestellen fabriceren. 
Ook waren er kinderen die zich waagden 
aan het creëren van speelobjecten met 
huisvuil. Maar het meest in trek was de 
graffiti workshop. Ze leerden hoe ze met 
spuitbussen moesten werken. Welke soort 
letters er gebruikt worden bij graffiti. En 
hoe ze met een paar kleuren een een-
voudige ‘tag’ moesten zetten. Het ging er 
enthousiast aan toe. Gekeken zal worden 
of een aantal van de ‘tags’ niet een plaatsje 
kan krijgen in de buurt.  

Speeltoestelen
Behalve actief en creatief bezig zijn met 
verf, huisvuil en bamboestokken, werd de 
kinderen ook gevraagd aan te geven welke 
speeltoestellen zij het liefst willen hebben. 
De meesten hadden eerder al aangegeven 
dat de voetbalkooi moest blijven, dus dat 
was duidelijk en die blijft. Uit de enquête, 
ingevuld door een groot aantal kinderen, 

bleek dat een schommel, een klimtoe-
stel en draai- en balanceerschijven de 
voorkeur hebben. De ontwerper van de 
gemeente gaat op zoek naar leuke en 
geschikte toestellen die bij de wensen 
van de kinderen passen. 
Het was een zeer geslaagde middag  
met dank aan Sol voor het helpen  
organiseren. 

deren zowel op als naast het veld de ontwikkeling van onze jeugdleden. 
Onze staf doet er alles aan om de jeugd te begeleiden en ook om ze de 
nodige discipline bij te brengen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat 
er een gevoel van saamhorigheid is en dat iedereen de regels respec-
teert.’

Kunstwerk
Omdat veel van de jeugdleden in de schoolvakanties niet op vakantie 
gaan, biedt FC Banlieue in deze periodes het FC Banlieue After School 
Programma aan. Afgelopen herfstvakantie werd afgetrapt met het the-
ma Kunst. Na een kennismaking en het maken van schetsen, mochten 
de kinderen onder begeleiding van kunstenaars ook echt schilderen op 
een wand in de kantine. Deze muur is daarmee een echt gezamenlijk 
kunstwerk van de jeugdleden geworden.
Wat de voetbalvereniging betreft, houdt het hierbij niet op en kan de 
vereniging op verschillende manieren bijdragen aan het welzijn van jon-
geren in de wijk. Niels van der Vlist: ‘We werken aan plannen om samen 
met een partner huiswerkbegeleiding aan te bieden. Goed op het veld 
en goed op school is ons doel’, zegt Van der Vlist.

Info
FC Banlieue is te vinden op sportcomplex Canal Road, Kanaalweg 84, 
3041 JE Rotterdam. Hier heeft de vereniging een eigen kunstgras-
veld van topkwaliteit waardoor trainingen en wedstrijden bijna altijd 
doorgaan.
Meer informatie: www.fcbanlieue.nl

Tekst en foto: Frank Pynenburg 

FC Banlieue is in 2021 opgericht als doorstart van de jeugdafdeling van 
het zieltogende Leonidas. Tot eerder dit jaar was de ambitie om intrek 
te nemen in het oude complex van Leonidas aan het Erasmuspad. De 
gemeente besliste echter anders en besloot dat FC Banlieue stuivertje 
moest wisselen met Steeds Hoger. Afgelopen zomer vertrok Steeds 
Hoger naar de oude stek van Leonidas en nam FC Banlieue z’n intrek in 
het complex aan de Kanaalweg. 
Op sportcomplex ‘Canal Road’ kan de jonge Rotterdamse voetbalclub 
werken aan flinke sportieve en maatschappelijke ambities. In het 
eerste zelfstandige seizoen is een aantal indrukwekkende presta-
ties neergezet. Een paar teams speelt al op het hoogste niveau in de 
competitie. 

Uitdaging
Het bekende Rotterdamse kledingmerk Clan de Banlieue is betrokken 
als maatschappelijk partner. Het probeert op deze manier iets terug te 
doen voor de jeugd in Rotterdam-Noord. Vooral de groep vanaf 13 jaar 
aan het sport houden, is een uitdaging voor de stad Rotterdam waar FC 
Banlieue samen met Clan de Banlieue aan wil bijdragen.
Wijkbewoner en voorzitter van FC Banlieue, Niels van der Vlist vertelt: 
‘We willen méér zijn dan alleen maar een voetbalvereniging. We bevor-

Steeds vaker kom je in de Provenierswijk jassen en trainingspak-
ken van FC Banlieue tegen. Veel jongeren uit de wijk spelen bij 
deze nieuwe voetbalclub, die méér wil zijn dan alleen maar een 
voetbalvereniging. Bij FC Banlieue staat talentontwikkeling – in 
de breedste zin van het woord – centraal. 

Bij FC Banlieue is het niet alleen voetballen 

Tijdlijn werkzaamheden Jacob Loisbuurt 
 
In november zijn werkzaamheden gestart met de aanleg van de zogenoemde 
uitstroombakken. Het regenwater dat op de straten en de trottoirs wordt hierin 
opgevangen en naar de singels afgevoerd. Dit werk is voor de jaarwisseling klaar. 
In januari 2023 start het werk vanaf de Spoorsingel in fases aan de riolering en de 
bestrating. De eerste fase is de Jacob Loisstraat tussen de Spoorsingel en de  
Nicolaas Sasstraat plus de Nicolaas Sasstraat. Dat werk duurt tot medio maart.  
Daarna volgt de Van der Schellingstraat en het deel van de Jacob Loisstraat tussen 
de Nicolaas Sasstraat en de Van der Schelling straat (2,5 maand), gevolgd door de 
Versijdenstraat (3 maanden), Pieter de Raadtstraat (2 maanden) et cetera.  
De werkzaamheden worden met bewonersbrieven van tevoren aangekondigd. 
 Het totale werk duurt tot eind 2024.

Meer info: www.rotterrdam.nl/wonen-leven/provenierswijkoost.



De Bewoners-
vereniging 
Provenierswijk 
wenst alle  
wijkbewoners 
prettige  
kerstdagen en 
een gelukkig 
nieuwjaar!
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Op zijn SAR-gezinskaart is te vinden dat Karlitzki Moisei geboren is op 
1-1-1888 in Draborvo, Rusland en er tot 12-12-1918 woonde. Daarna heeft 
hij tot 1920 in Tscherkaisy gewoond. Hij werd in datzelfde jaar in Rot-
terdam ingeschreven en was straatfotograaf. Zijn eerste woonadres 
in Rotterdam was de Jonker Fransstraat 89a. Gedurende zijn verblijf 
in de Maasstad woonde hij steeds in bij anderen en op zijn kaart staan 
de volgende adressen: november 1923 – Lieve Verschuerenstraat 32b, 
december 1923 – Provenierssingel 29c. Daarna woonde hij in onze wijk 
nog in bij de reizend fotograaf Gebr. Freen in de Nicolaas Zasstraat 34 
(SAR Adresboeken 1918 t/m 1934/35).

In het historisch boekje uit 1988: ‘De oude Provenierswijk II’
Blz.23. onder Nicolaas Zasstraat moeten wij het volgende herstellen: 
‘Een bekende bewoner van de straat was de van geboorte Poolse foto-
graaf Koliski die altijd een versleten leren jas droeg. Met zijn camera op 
statief was hij vaak in de parken te vinden De foto’s ontwikkelde hij ter 
plaatse.’
Moet zijn: ‘Een bekende bewoner van de straat was de van geboorte 
Russische fotograaf Moisei Karlitzki die altijd een versleten leren jas 
droeg.’
 
Stille hulde op Crooswijk 
(Het Rotterdamsch parool 27/12/1955)
Moisei Karlitzki heeft zich dapper door het leven geslagen; onzer her-
inneren zich hem als Parkfotograaf. Tijdens de bezetting leidde hij het 
‘Voetgangerstransport’ en hij versierde de militairen- en illegale graven 

geregeld met kransen, linten bloemen en kaarsen.

Afscheid van Maysei Karlitzky
(RN10/3/1969)
Vanmiddag is op de algemeene begraafplaats Crooswijk het stoffelijk 
overschot ter aarde besteld van een markant figuur, de Pools- Russi-
sche fotograaf Maysei Karlitzky.    

SAR
(5/12/1927/(294.01/(1800)/11505)
Bij het SAR vinden we een, vergunning om te fotograferen in het park de 
Heuvel.

De filosoof en anarchist, Jan Börger
In het boek ‘Rood Rotterdam in de jaren ’30’, vinden we een verhaal van 
Jan Börger, hij organiseerde in die tijd lezingen! De foto van Jan Börger 
is gemaakt door Moisei Karlitzki!

RN 31/1/1933
De sedert elf jaar steeds in het Park aanwezige fotograaf Karlitzki 
die bovenstaande kiek maakte, deelde ons het volgende mede: ‘Dit 
tafereeltje stelt voor, den bekenden Jan v. d. Laar, den pluimgraaf van 
het Park, die nu reeds 30 jaren in gemeentedienst werkzaam is, en 
hoewel het hem zeer spijt, dezen dienst per 1 Februari a.s. zal moeten 
verlaten. Ik heb - aldus onze zegsman – nog eens een opname van hem 
willen maken, onder heel andere omstandigheden. Dat was in den extra 

1900, Nicolaas Zasstraat in kleur 1900, met Provenierssingel 29c

Jaren ’30, KB, De Filosoof en 

Anarchist, Jan Börger
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5

strengen winter van het jaar 1929, des nachts om 3 uur! Een agent had 
mij daartoe geroepen en ik had mij achter het opgestapelde ijs verdekt 
opgesteld, met mijn toestel, ten einde den man te ‘nemen’, die in zijn 
nachtgewaad bezig was, den vijver open te houden, ter voorkoming 
van ongelukken, iets dat wel driemaal per nacht gebeuren moest, 
want wanneer de pootjes der vogels zouden bevriezen, moest er groot 
ongerief uit ontstaan, terwijl o.a. het broedsel zou verloren zijn. Ja, de 
eendjes baren hem heel wat zorgen, waar men zoo oppervlakkig geen 
erg in heeft. Van welk een groote beteekenis is het bijvoorbeeld niet, 
de jonge diertjes tegen de ratten te beveiligen, die hij zoo veel mogelijk 
door vergif tracht te verdelgen, zonder natuurlijk de aan zijn zorgen 
toevertrouwde vogels vergeven. Vooral door de dames, en zoo moge-
lijk, nog meer door de kinderen, uit de Parkomgeving en de Proveniers-
buurt, wordt onze Jan v.d. Laar gewaardeerd, waarvan hem de blijken 
dan ook niet ontbreken. Er waren meer dan eens kleintjes, die hem wat 
uit hun spaarpot deden toekomen, omdat ze hem zoo van harte een 
extra sigaartje gunden.
Zoo zien wij dan hier onzen pluimgraaf na het verzorgen der eenden, 
in gezelschap van mevr. Akkermans, die een vischhandel heeft aan de  
Proveniersstraat en hem een zeer ‘gewichtigen’ tarbot komt brengen, 
terwijl zij hem met bloemen huldigt met het oog op zijn aanstaand af-
scheid mede als dank, omdat hij haar dochtertje leerde hoe de eendjes 
te leren eten uit haar handje.
De andere dame op het plaatje, is de gedienstige (een Duitsche) 
van den bekende filosoof dr. J. Börger (eveneens bewoner van de 
Provenierswijk) en diens echtgenoote met hun nageslacht.

Op invitatie van onzen pluimgraaf, bracht mevr. Akkermans een bezoek 
aan zijn woning, om zijn uitgebreide en interessante collectie opgezet-
te vogels etc. te bewonderen. Vermoedelijk echter zullen niet alleen 
de bewoners der parkomgeving en de Provenierswijk, onze Pluimgaaf 
noode zijn trouwe waargenomen post zien verlaten, maar mede uit an-
dere deelen van Rotterdam zal het hem niet aan bewijzen van hartelijke 
belangstelling bij zijn naderend vertrek ontbreken.  

1900, Van der Sluysstraat in kleur

Tekst: Wim Berkel
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1930, uit ‘Rood Rotterdam 

uit de jaren 30’, Jan Börger, 

(organiseerde lezingen!) De 

foto is van Moisei Karlitzki!

RN 31/1/1933, kiek van in het Park aanwezige fotograaf 

Karlitzki
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5/12/1927, SAR (294.01/(1800)/11505) SAR etc.  

Vergunning om te fotograferen in het park de Heuvel

Graf (met de boom) van 

Moisei Karlitzki op de 

begraafplaats Crooswijk  

(foto Ilse Weg)
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1947, Provenierstraat RN 10/3/1969 Fotograaf  

Maysei Karlitzky overleden 

Walenburgerweg rechts v.d. Schellingstraat  

 (foto Frans Pauw)
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Moisei Karlitzki 

Straat- en parkfotograaf

www.joodserfgoedrotterdam

Historisch wijknieuws 
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Op 20 oktober is het bestemmingsplan voor het Schiekadeblok 
door de gemeenteraad vastgesteld, ondanks kritische vragen die 
bewoners van de Provenierswijk stelden aan B&W en gemeente-
raad. Het is onderdeel van een fors aantal plannen die de komende 
jaren aan de raad zullen worden voorgelegd en die ook gevolgen 
voor de wijk zullen hebben. Welgeteld zullen zo’n 18 torens (van 70 
tot 250 m, waarvan 11 hoger dan 150 m) worden gebouwd in het 
Rotterdam Central District XL (het gebied tussen Hofbogen/Pom-
penburg en de Statentunnel; grofweg 350 x 1000 m groot).

Inmiddels zijn het Treehouse (130 m) en het Schiekadeblok (200 en 70 
m en meer bouwvolume) in de Provenierswijk wel bekend. Maar wie 
kent de Conradtoren (180 m bij busstation CS), Pompenburgtorens (bij 
de Hofbogen, 140, 125 en 74 m), Lumièretoren (200 m, bij Lijnbaan), 
ASR-torens (200 en 150 m, Weena-Zuid), RISE-torens (aan het Hofplein, 
250, 150 en 100 m), of de Modernist (125 en 70 m, bij Kruiskade/Stati-
onsplein)? 
Het zijn hoogbouwprojecten op een boogscheut van de wijk, die – zo 
stelt de gemeente – als doelstelling hebben het woon-, werk- en leef-
klimaat in de binnenstad te verbeteren. Het woningaanbod richt zich 
daarbij overwegend op middenhuur en -koop en het exclusievere deel 
van de woningmarkt. Lumière en Treehouse zijn 0% en Schiekadeblok 
10% sociaal. 
De torens zullen van grote invloed zijn op de leefbaarheid en aantrek-
kelijkheid van de Provenierswijk. Ras optimisten zullen roepen dat 
levendigheid in de wijk en drukte op de singels positief zullen zijn, maar 
nuchter bezien betekent het ook forse schaduwen en andere (milieu-)
overlast als gevolg. 

Bezwaarschrift 
De bewonersvereniging gaat samen met andere inwoners van de 
Provenierswijk een beroepschrift indienen tegen het bestemmingsplan 

18 torens verschijnen  
in Rotterdam Central  
District XL

Schiekadeblok. We doen dit niet als ‘nimby’s’ (‘niet in mijn achtertuin’) 
maar als bezorgde burgers die houden van hun woonomgeving. Wij ver-
bazen ons erover dat geen overleg met onze wijk heeft plaatsgehad. Kun 
jij je een avond herinneren waarop de gemeente in een vroeg stadium 
haar plannen presenteerde en onze wijk uitnodigde erover in gesprek te 
gaan?
Wel vreemd, want de torens staan er niet voor 10 jaar; het zijn geen ‘tiny 
houses’ die je even weg kunt zetten. Naast de extra verkeersdruk, de 
invloed van parkeerkelders op grondwaterstanden in ons gebied en de 
extra geluidsoverlast, zijn de bezonning en lichttoetreding van onze 
woningen, tuinen, straten en pleinen een groot punt van zorg. Rotter-
dam ligt niet op de noordelijke breedtegraad van New York of Singapore 
(referenties voor de gemeente, op dezelfde hoogte als van Madrid). 
Rotterdam ligt hoger, op de breedtegraad van New Foundland (Canada). 
Dat betekent meer donkere en sombere dagen per jaar, met gevolgen 
voor humeur en gezondheid (vitamine D-tekort), aanzienlijk minder 
zoninstraling in woningen, hogere energielasten en minder mogelijkhe-
den wat betreft duurzaamheid (efficiëntie zonnepanelen). Een fragiele 
uitgangssituatie in een stad die óók zegt te gaan voor duurzaamheid en 
‘healthy city’. 

Salamitactiek
Tegelijkertijd constateren wij dat de bouwprojecten steeds vergezeld 
gaan van kleine postzegelbestemmingsplannen en milieuonderzoeken 
per project alleen. Salamitactiek die maakt dat maar geen zicht ontstaat 
op wat álle ontwikkelprojecten samen gaan betekenen voor onze wijk. 
Een tactiek die kortgeleden door de rechter afgestraft werd bij plannen 
voor de Tweebosbuurt. 
Bij ons ontbreekt nu bijvoorbeeld een uitgebreide bezonningsstudie, 
waarin álle hoogbouw is meegenomen en waarin voor de wintersituatie 
en voor- en najaar de gevolgen toetsbaar in kaart zijn gebracht.  Hetzelfde 
geldt voor een onderzoek naar parkeren, verkeersafwikkeling, luchtkwa-
liteit (o.a. aan Schiekade) en milieueffecten van de ruim 5800 woningen 
extra in RCD-XL. Dit los nog van andere nieuw geplande functies in het 
gebied. Ter info: Provenierswijk en Agniesebuurt samen komen nu op 
zo’n 5300 woningen, met ca 8700 inwoners. Tijd dus om de rechter te 
vragen de plannen te toetsen aan wat wettelijk nog verantwoord is. 

Wil je op de hoogte blijven, stuur een mail naar bewonersver.proveniers-
wijk@hotmail.com

Het Rotterdam Central District XL met alle achttien torens die op de 
planning staan om te worden gebouwd. 

Tekst: Miranda van den Broek en Hugo van Velzen

Beroep
Voor het bestemmingsplan RCD, Treehouse en tweede 
kapvergunning van de platanen op Delftsplein loopt 
al een tijdje beroep, maar op 9 december aanstaande 
wordt het door Raad van State behandeld.  
De salamitactiek – milieueffecten niet cumulatief 
 beoordelen – is een belangrijke factor in het beroep  
dat is geïnitieerd door Miranda van den Broek.

Blauw in de wijk

De Provenierswijk heeft een eigen wijkagent: Süreyya Acar. Namens de 
politie is ze het aanspreekpunt op het gebied van veiligheid en overlast in de 
Provenierswijk. Deze keer bespreken we de overlast door hangjongeren en wat 
bewoners hier eventueel zelf aan kunnen doen. 

Hangjongeren in de wijk

In gesprek met de wijkagent

Tekst en foto: Frank Pynenburg

Süreyya Acar 

Hoe gaat het met de overlast van 
hangjongeren in de wijk?
‘Om te beginnen, het begrip overlast 
is nogal subjectief en dat maakt het 
gewoon lastig te definiëren. Wat jij 
vervelend vindt, vindt iemand anders niet 
zo erg. De een ervaart overlast door luid 
pratende jongeren op straat. De ander 
accepteert dat in een stad als Rotterdam 
en vindt het erbij horen. Ik heb met de 
meeste hangjongeren in de wijk goed 
contact en ik weet hun te vinden mocht 
dat nodig zijn.’
 
Wat is als wijkagent jouw aanpak bij  
jongeren die overlast voor anderen 
veroorzaken?
‘Belangrijkste van mijn werk is contact-
leggen als er nog geen overlast is. Als 
het misgaat ben je eigenlijk al te laat. Ik 

probeer vooral goed contact met iedereen 
te hebben. Daarmee kan je veel problemen 
voorkomen.‘

Wat kunnen bewoners aan deze  
overlast doen?
‘Vaak weten mensen niet hoe ze overlast-
gevers moeten benaderen. Het gaat er 
vooral om de manier waarop je mensen 
aanspreekt. De meeste jongeren in de wijk 
kan je prima aanspreken als je overlast van 
ze ervaart. Probeer dan vooral afspraken 
met elkaar te maken. Vaak is het een 
kwestie van geven en nemen. Niet ieder-
een durft en kan dat of voelt zich hier goed 
bij. Als er echt problemen zijn en het niet 
lukt om het zelf op te lossen, dan neem je 
contact op met de politie.
Ik wil er wel voor waken dat mensen dan 
niet te hoge verwachtingen hebben. Je 

kan niet alles met één telefoontje oplos-
sen. Feit is dat in de meeste gevallen de 
jongeren daar gewoon op straat mogen 
staan. Ik kan ze niet zomaar wegsturen. 
Als we als politie meerdere meldingen 
krijgen, dan kunnen we pas ingrijpen. 
Daarom blijft het advies: meld overlast 
bij de politie.’  

Contact met de wijkagent
Süreyya Acar is bijna dagelijks in de wijk 
te vinden. Süreyya zit ook op Instagram: 
@wijkagentsureyya. Telefonisch is ze 
te bereiken op 0900 – 8844 en via www.
politie.nl. Voor noodgevallen: 112.

Of ik ’t weet    

Of ik ’t weet mijn lief

gebroken hart bestaat

opeens giert de wind kraakt de deur scheurt het 
dak
en ik ben bang bang als een kind voor een donkere 
nacht
en op een dag op een dag is ’t te laat

gebroken hart bestaat

ontzaglijk

echt

mijn lief

Jana Beranová

Muziektheater in oktober
Op 11 oktober mocht Ouwerpower genieten van een muzikale voorstelling in de  
Waerschut. Vox Music bracht op een luchtige manier een vrouwenleven in beeld  
aan de hand van haar nagelaten spullen. Twee zingende actrices en een luitspeler 
zorgden ervoor dat de bezoekers soms ademloos keken en luisterden. Het was  
vaak geestig, soms ontroerend en altijd boeiend. 
In december doet Ouwerpower mee aan de kerstactiviteiten, zoals een middagje 
bloemschikken. Kom eens langs op elke tweede en vierde maandagmiddag van  
elke maand. Wie weet gaan we dan je favoriete uitstapje organiseren.



Participatieavond jongeren 
Een groep enthousiaste jongeren heeft meegedaan aan de participa-
tieavond, georganiseerd door Young 010. De algemene vraagstelling 
was: Hoe wordt de Agniesebuurt/Provenierswijk mooier, beter en 
leuker? Het belangrijkste punt dat jongeren naar voren brachten, was 
de terugkeer van Duimdrop. Ze leenden er altijd fietsen, kaartspellen 
en andere spelletjes. Dat is van de baan want de subsidiekraan is 
dichtgedraaid. 

Een ander punt waarover  
iedereen het eens was:  
er moeten meer prullenbakken komen. Het idee werd geopperd om 
interactieve prullenbakken te plaatsen. Op die manier kan het weg-
gooien van afval een stuk aantrekkelijker en leuker zijn. 

Bewoners van Provenierswijk en Agniesebuurt kwamen 12 
oktober naar ’t Kapelletje om hun ideeën en wensen te spuien 
over hun wijk en buurt. Op de agenda van de wijkraadvergadering 
stond als belangrijkste punt: participatie over het Wijkakkoord. 

Welke ideeën leven bij de 
bewoners? 

Participatie Wijkakkoord

Tekst van de redactie, foto’s: Johannes Ode

De foyer van ’t Kapelletje was aardig vol met bewoners uit de 
Provenierswijk en de Agniesebuurt. Meepraten over wat er de komen-
de jaren op de agenda moet komen en waar de gemeente mee aan de 
slag moet, was niet voor dove mansoren geweest. 
In het kort werd uitgelegd wat het Wijkakkoord inhoudt. De wijkraad 
verzamelt samen met bewoners en wijknetwerkers wensen en ideeën 
voor de wijk. Al deze plannen vormen de basis voor het Wijkakkoord 
dat begin december 2022 naar de gemeente wordt gezonden.
Voor april koppelt de gemeente aan de wijkraad en bewoners terug 
welke plannen zij haalbaar acht. Dan moet er nog gekeken worden of 
er budget voorhanden is. Het Wijkakkoord wordt vanaf 1 januari 2024 
uitgevoerd en de wijkraad kijkt mee of dit ook echt gebeurt.

Input bewoners
De aanwezige bewoners werden in zes groepjes ingedeeld waarbij 
een wijkraadslid aansloot. Er lagen zes thema’s op tafel die in bijna 
elke wijk spelen. Er werd zeer geanimeerd, inhoudelijk en lang ge-
sproken over de diverse onderwerpen.    
Wat zijn voor bewoners de belangrijkste kwesties bij de zes thema’s? 
• Bouwprojecten: meer informatie naar en ruimere participatie 

met bewoners; meer groen in bouwplannen opnemen; een 

bezonningsstudie voor het hele gebied maken; meer onder-
steuning voor verduurzaming van oude bebouwing.

• Buitenruimte: ergernis nummer één is (zwerf)vuil op straat; 
meer groen buiten en dat beter onderhouden daarvan.

• Huisvesting: ongebreidelde verkamering tegengaan; betere 
handhaving van de welstandseisen.

• meer aandacht voor voldoende seniorenwoningen. 
• Mobiliteit: een verkeerscirculatieplan voor Rotterdam Noord; 

geofencing voor alle vormen van deelvervoer.
• Sociaal en Sport: meer aandacht voor armoedebestrijding; 

meer faciliteiten en activiteiten voor jongeren vanaf 13 jaar 
(13+).

• Kunst en Cultuur: meer kunst en muziek op straat; Jules  
Deelders gedicht ‘Rotown Magic’ terug in de wijk. 

• Extra thema door bewoners ingebracht: bewoners van 
 Agniesebuurt en Provenierswijk moeten worden betrokken  
bij alle plannen voor het uitgebreide Rotterdam Central  
District (RCD XL).

Behalve de inspraaksessie op 12 oktober, is er een tweede sessie 
geweest op 16 november. Op deze avond konden nog aanvullingen 
worden ingediend. Ook is 8 november een avond voor jongeren geor-
ganiseerd en er is digitaal input geleverd. Helaas konden de uitkom-
sten hiervan niet worden meegenomen in Provenieuws. 
De wijkraad heeft voor 4 december het geheel aan plannen bij de 
gemeente neergelegd. En nu is het wachten welke onderwerpen 
daadwerkelijk in het Wijkakkoord terecht zullen komen.   
De laatste wijkraadsvergadering is dit jaar op 14 december om 20.00 
uur, in Wijkcoop010, Zomerhofstraat 75. Dan moet er een concept 
Wijkakkoord liggen, dat door de wijkraad moet worden vastgesteld. 

Waerschutnieuws
Het was een mooie zomer, helaas dat die nu weer voorbij is.  
Echter de herfst en winter hebben ook mooie kanten en 
activiteiten binnen beleven heeft zeker ook haar charme!

Vanaf 11 november is er op de vrijdagochtend een nieuwe crea-activi-
teit van start gegaan: kleien/boetseren. Deze cursus die wordt gege-
ven door Antoínet Deurloo en neemt zes aaneensluitende vrijdagen in 
beslag van 10.00-12.00 uur. De laatste cursusdag is 16 december.
Tot eind november hingen schilderijen van Gerard Kempff in de 
Waerschut. Vanaf begin december tot en met januari 20 23 is er een 
nieuwe tentoonstelling te bezichtigen met werk van Ger van den 
Dungen. 
Het concertje op de zondagmiddag staat voor december gepland 
op de 11de. Van welk muzikaal optreden je kunt genieten, is nog een 
verrassing. Let op de aankondiging en de uitnodiging in je mailbox. 
De Straatklinkers, het koor dat op de maandagavond repeteert, zit 
nog om zangers verlegen. Wil je meezingen dan ben je van harte 
welkom. 
Sinds oktober is de dinsdagavond weer vrij voor activiteiten. Weet je 

een leuke activiteit dan kun je dat doorgeven aan de beheerder:  
Aren Barnat
De Tai-Chi-groepen zijn helaas na de zomer niet officieel van start 
gegaan wegens ziekte van beide leraren. De groep op de maandag-
ochtend heeft besloten zelf door te gaan.   
De Waerschut is in verband met de feestdagen van 19 december 2022 
tot en met 1 januari 2023 gesloten. Wij wensen allen prettige feest- 
dagen en een goed nieuwjaar.  

Provenieuws december 2022_/  13 12 _/ Provenieuws december 2022

Gymleraar, hordeloper, 
schaker, betrokken  
bewoner, filosoof 

In memoriam Peter Nederhand

Na de afgelopen vier maanden afwisselend in ziekenhuis en zorgcen-
trum te hebben doorgebracht is op 21 september 2022 Peter Neder-
hand rustig heengegaan. Peter was 20 jaar als vrijwilliger betrokken 
bij de Waerschut. In de eerste plaats als initiator, bestuurder en als 
actief speler bij schaaksoos De Provenier. Hij was lid van het bestuur 
van Stichting Stoer, de organisatie van bewoners die 18 jaar geleden de 
Waerschut gingen besturen. 
Peter was een vriendelijk, altijd geïnteresseerd en wijs man. In decem-
ber zou hij 90 jaar zijn geworden. Hij had een sterk lichaam (Nederlands 
kampioen 110 meter horden) en een soepele geest (op latere leeftijd is 
hij afgestudeerd in de filosofie). Hij speelde panfluit en hij genoot met 
zijn vrouw Bep, die een aantal jaren geleden is overleden, volop van het 
leven. Zij maakten samen mooie buitenlandse reizen. 
Zijn hele leven was hij een groot schaakliefhebber. Hij is een aantal 
keer clubkampioen en zes keer snelschaakkampioen geweest van de 
Rotterdamse Schaakvereniging RSR en in 1995 werd hij Veteranen-
kampioen van de regio Rotterdam. Lange tijd is hij actief geweest bij 
zijn schaaksoos De Provenier. Als voorzitter legde hij kontakten met 
scholen om met andere leden schaakles te geven aan kinderen. Met 
Adri Helfrich organiseerde hij twee Denksportdagen, waaraan dammer 
Ton Sybrands meedeed, en de jaarlijks simultaanwedstrijden binnen de 
soos. Tevens was hij initiatiefnemer van de snelschaaktoernooien met 
Pasen en Kerst. 
Bij Peter ging het niet alleen om het schaken, minstens zo belangrijk 
vond hij de sociale contacten. Hij was iemand die zich snel thuis voelde 

als hij onder de mensen was, en hij had oog voor degenen die een tijd 
lang hun gezicht niet hadden laten zien. Dan pleegde Peterj gauw een 
telefoontje om te vragen of er iets aan de hand was.
Zo’n twee, drie jaar geleden kreeg Peter evenwichtsproblemen die 
hem in september 2021 deden besluiten het voorzitterschap van de 
schaaksoos over te dragen aan Lida van Swaaij. Meedraaien in de 
schaakcompetitie was toen voor hem al een te grote opgave. 
Naast het schaken waren de concertjes op zondag in de Waerschut 
erg besteed aan hem. Hij was dan onder de mensen en kon hij genie-
ten van een paar kopjes koffie, een wijntje en de muziek.
Een echte levensgenieter, een aimabele man en een zeer onderhou-
dend persoon die in zijn wijk en omgeving zeer gezien was, zowel 
letterlijk als figuurlijk. De Koning is nu gevallen.

Aren Barnat

Peter Nederhand
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‘Oversteken is een stuk veiliger geworden. Zeker bij de Spoorsin-
gel.’ 
‘De auto’s trekken juist hard op om eerder dan fietsers bij de  
versmallingen te zijn. Ik zie het nog gebeuren dat ze frontaal op  
elkaar knallen.’
‘Misschien veiliger op de Walenburgerweg, maar minder veilig door 
meer auto’s op de Proveniersingel en -straat.’

Reacties gestuurd naar Provenieuws: 
• De zogenoemde verkeersdrempels zijn zodanig ‘slap’ aangelegd 

dat auto’s hier met gemak met 60 km/uur en meer overheen 
kunnen rijden/scheuren en dat gebeurt ook. Beslist en aantoon-
baar onvoldoende toereikend voor echte snelheidsbeperking en 
veiligheid.

• Er wordt gesproken over fietspaden van 2 m breed. Dat is geens-
zins het geval wanneer je kijkt naar de rood geasfalteerde baan, 
waar je in principe als fietser ‘veilig’ kunt fietsen. Die is zelfs inclu-
sief witte streep hooguit 1,75 m breed. Hoe kon dit gebeuren? 

De theorie achter de herinrichting is dat in de oude situatie de  
Walenburgerweg een te brede racebaan was. Door de fietsstroken te 
verbreden, de autobaan te versmallen en bij oversteekplaatsen ‘dikke’ 
eilanden in het midden aan te leggen, moeten de auto’s zich meer 
aanpassen aan de snelheid van de fietsers en dat is veiliger. 
De praktijk zal moeten uitwijzen of de herinrichting werkt en de  
autosnelheden werkelijk omlaaggaan. Bij de opening werd wel duide-
lijk gesteld dat de politie niet zal gaan handhaven op snelheidsover-
tredingen. En ook staan flitspalen normaliter niet langs dergelijke 
straten. Maar, er hebben al wel tijdelijk camera’s langs de Walenbur-
gerweg gestaan. De eerste evaluatie van de effecten is al begonnen! 
En de eerste aanrijding is al geweest. 

Wat vinden bewoners?
In de Provenierswijk wordt zeer verschillend gedacht over de vei-
ligheid op de vernieuwde Walenburgerweg. Enkele uitspraken van 
bewoners:
‘Het is er niet veiliger op geworden, je wordt als fietser zo naar de 
kant gedwongen.’ 
‘Het voelt wel goed. Ik voel me als fietsers veiliger dan eerst.’ 
‘Het is nog even wennen voor de automobilisten om 30km te rijden. 
Dat komt wel goed.’  
‘Veilig? Nee zeker niet. Auto’s blijven niet achter je rijden, ze gaan  
je toch inhalen.’ 
‘Ze moeten handhaven en boetes uitdelen. Dan wennen automobilis-
ten pas.’ 

Op 25 oktober werd de Walenburgerweg als 30km-weg officieel 
geopend door wethouder Karremans. Een opmerkelijk moment 
want de werkzaamheden waren door eerdere vertragingen nog 
in volle gang. Een klein feestje. Wat opviel was dat er verdomd 
weinig bewoners aanwezig waren. Twee jaar lang meepraten 
over de diverse plannen was kennelijk niet genoeg om deze be-
trokken bewoners uit te nodigen. Een gemiste kans!

Opening van een  
Walenburgerweg  
die nog niet af is 

Op bezoek bij het  
Wereldmuseum 
Op dinsdag 11 oktober hebben twaalf 65-plussers 
een bezoek gebracht aan het Wereldmuseum.  
De helft van de groep ging op eigen gelegenheid  
en de andere helft met een taxibusje. Dat laatste 
liep niet echt op rolletjes.

De laatste maanden van het jaar zijn druk met feestelijke 
gebeurtenissen. Elke week van december heeft één of meer 
momenten waarop de bewoners van de wijk aan de slag kunnen 
en/of elkaar kunnen ontmoeten.

Op 3 december 2022 is de opening van een bijzondere tentoonstelling 
met werk van Ger van den Dungen. Hiervoor vragen we je speciale 
aandacht want de schilderijen zijn de moeite waard om te leren 
kennen. Onder het genot van een hapje en een drankje zal zijn werk 
worden toegelicht. De expositie blijft tot en met januari 2023 in de 
Waerschut te bezichtigen. De bijeenkomst begint om 15.00 uur. 
Op 5 december is er een speciale feestbingo in de Waerschut die om 
13.30 uur begint. Leen van Wijnen draait de bingomolen en roept de 
nummers om. Er zijn aardige attenties en mooie prijzen en de cate-
ring is in deskundige handen. Deze laatste bingo van het jaar is zeer 
gewild, dus snel aanmelden als je wilt deelnemen. In de Waerschut 
ligt een lijst om je in te schrijven. 
Ook op 5 december organiseert Barbara van Strien in de Heulbrug om 
10.00 uur een koffiebijeenkomst voor bewoners van de Heulbrug en 
de Provenierswijk. Het is één van die momenten waarop bewoners 
met elkaar kunnen terugkijken op het jaar 2022. Iedereen is van harte 
welkom, maar het aantal plaatsen is beperkt vanwege de RIVM-re-
gels. Wil je deelnemen, meld je dan van tevoren aan. Dat kan elke dag 
in de grote zaal.

Bloemschikken
Op zaterdag 17 december kun je om 14.00 uur in de Heulbrug komen 
bloemschikken. En op 21 december om 14.00 uur in de Waerschut. 
Vooraf aanmelden is verstandig. Bloemschikken is zeer in trek en het 
aantal deelnemers is beperkt. Voor de bloemen, takken, oasis wordt 
gezorgd, maar het is fijn als de deelnemers zelf voor een vaasje, potje 
of bakje zorgen. Als er tijd en materiaal genoeg is, worden er bloem-
stukjes gemaakt voor oudere bewoners in de wijk. Die bloemstukjes 
worden later in de Provenierswijk rondgebracht.

In de week voor kerst bezoeken vrijwilligers van de Bewonersvereni-
ging Provenierswijk (BVP) in alle straten van de wijk bewoners thuis. 
Er zijn verschillende feestelijke attenties en uitnodigingen voor de 
nieuwjaarreceptie en andere bijeenkomsten. De vrijwilligers doen dit 
al enkele jaren in december en bewoners stellen dit zeer op prijs.  

’s Morgensvroeg om half elf verzamel-
den zes van de twaalf museumgangers 
zich in de Waerschut. Wachtend op de 
bus genoten ze van een kopje koffie. Na 
nog een kopje koffie en de nodige tele-
foontjes stond eindelijk de taxibus de 
deur. Ondertussen was de andere helft 
van de deelnemers al aan hun toer door 
het museum begonnen. Even na twaal-
ven troffen beide helften elkaar op de 
bovenste verdieping van het museum. 

Gezamenlijk werd het laatste deel van 
de interessante rondleiding afgelegd. 
Ter afsluiting stond er een heerlijke 
lunch gereed en was er tijd genoeg om 
over de bijzondere museumstukken  
te praten. 
Ondanks de vertraging had iedereen 
het toch naar haar of zijn zin gehad. Met 
dank aan de BVP die dit bezoek  
had georganiseerd. 
 

In de Heulbrug serveert Barbara van Strien op 24 december om 12.00 
uur een kerstbrunch voor de bewoners. Er komt een aankondiging op 
het mededelingenbord in de hal te hangen. Waarna je je kan opgeven 
in de grote zaal.
Aan het einde van het jaar wordt het oliebollenfeest gehouden. 
Vrijwilligers van de BVP komen bij verschillende bewoners in de wijk 
oliebollen brengen.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op vrijdag 6 januari 2023. De 
plaats is de Waerschut en de receptie begint om 19.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom.

Op zondag 8 januari 2023 wordt in de Waerschut een muziekmiddag 
georganiseerd. Ook hierbij is iedereen welkom, maar aanmelden is 
verstandig. Eddy Nielsen en zijn vrienden zullen optreden met aange-
name jazzmuziek.

Bewonersvereniging Provenierswijk

Gezellige wintertijd in de 
Provenierswijk

Foto: Johannes Odé

Kunstwerk: 
 Ger van den Dungen

Wijknieuws

Foto’s:  Ilse Weg

Van de redactie 

Na een aantal fundamentele wijkdiscus-
sies is de Walenburgerweg aangepast. 
Er is nu meer ruimte en minder stress 
voor fietsers en overstekende voetgan-
gers. Op een groot deel van de straat 
houden de meeste automobilisten zich in 
en de oversteek bij de Spoorsingel is een 
verademing. Wel komen de auto’s vanaf 
de Bergweg en het Bentinckplein nog in 
volle vaart de straat op, dat gaat de Fiet-
sersbond bespreken met de gemeente. 
Voor de bond is het een doorbraak dat 
een straat die belangrijk is voor de 
hulpdiensten toch auto-onvriendelijk is 
geworden. Nu snel hetzelfde doen met 
vergelijkbare straten waar de automobi-
list de baas speelt!  

Dick van Loon, lid bestuur Fietsersbond 

Rotterdam en wijkbewoner

Ruimte voor fietsers
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De Panto is een vrolijke voorstelling voor 
de hele familie (van 6 tot 106 jaar) waarin 
de meest uiteenlopende en vaak sprook-
jesachtige figuren voorkomen. Dit jaar 
draait alles om de stoere piraat Kaat Deli 
die met haar medepiraten in alle vrijheid 
op de Kaap woont. De burgemeester van 
Rotterdam is daar niet zo blij mee. Hij wil 
van de Kaap een nette buurt maken voor 
keurige burgers. Als dat maar goed komt. 
Van de toeschouwers wordt verwacht 
dat ze als piraat verkleed komen en dat 
ze meehelpen om het verhaal tot een 
goed einde te brengen. 

De première is op 23 december om 
20.00 uur in theater ’t Kapelletje Van der 
Sluijsstraat 176. De andere voorstellingen 
zijn op 26, 28 en 30 december, 4, 7 en 8 
januari om 13.30 en 16.00 uur. Entree 12 
euro, tot 12 jaar 7,50 euro. 
Kaarten te bestellen via:  
www.theaterkapelletje.nl

Kaat Deli  
en de piraten  
van de Kaap

Theater ‘t Kapelletje organiseert al 
meer dan twaalf jaar in de kerstva-
kantie de winterproductie ‘Panto’. 
Een traditie die bij ’t Kapelletje 
hoort en waar veel trouwe fans met 
hun kinderen en kleinkinderen elk 
jaar weer naartoe komen. 

Repetitie 
van Piraat 
Deli Kaat

Nuttige nummers
 

Bewonersvereniging Provenierswijk Buurtwinkel:  

(010) 466 17 66 

Gemeente Rotterdam: 14010

Havensteder: (010) 890 25 25

Algemeen alarmnummer: 112

Politie: 0900 88 44

Bureau Slachtofferhulp: 0900 0101

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: 14010

Theater ’t Kapelletje: (010) 467 70 14

Sociale raadslieden: 14010

Maatschappelijk werk: 14010

Algemeen Klachtentelefoon: 14010

Klussendienst: (010) 456 40 22

Bouw- en woningtoezicht: 14010

Vertrouwensarts Kindermishandeling: 0800 2000

Stadswinkel - parkeren: 0800 1545

De redactie  
van Provenieuws 
wenst alle lezers  

prettige feestdagen, 
een mooie  

jaarwisseling en  
een goed 2023!


