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Het is feest in de Provenierswijk:

Voor en door de wijk
Na twee lange coronajaren is het eindelijk weer tijd voor een
feestje in de Provenierswijk: op zaterdag 18 juni barst het wijkfeest los op de Spoorsingel. Kraampjes, muziek, sport en spel,
en dat onder het genot van een hapje en drankje. Kom dus vooral
langs, ook voor de speciale informatiemarkt.

eenvoudige vormen van energiebesparing, hulp bij schuldsanering

Tekst Coen Crawford

Genieten van muziek

of door te vertellen bij welk loket iemand moet aankloppen. Ook zijn
er organisaties waar je goedkoop of zelfs gratis een gezonde maaltijd
kunt krijgen of waar je goedkoop (tweedehands)producten kunt
scoren. Schroom dus vooral niet om langs te komen!

Verder zijn er op het wijkfeest ook nog vele andere kraampjes te
De informatiemarkt staat dit jaar in het teken van armoedebestrij-

vinden, waar bewoners hun mooiste prullen verkopen. De jonge

ding. Een thema dat op dit moment zeer urgent is: bijna iedereen

bezoekers kunnen zich bovendien uitleven op het springkussen of

voelt momenteel de hoge inflatie in zijn of haar portemonnee.

met skelteren, zich laten schminken of zelf schilderen of een heuse

De dagelijkse boodschappen worden snel duurder, om nog maar

glittertattoo laten zetten. Hun ouders kunnen ondertussen genieten

te zwijgen over de flink opgelopen energierekening. Steeds meer

van muziek, dansen en een hapje en drankje. De band Ruby Tuesday

Nederlanders komen dan ook financieel in de knel en hebben

zorgt daarbij voor de muzikale omlijsting. De sportievelingen kunnen

hulp nodig.

terecht bij een les in kickboksen. Kortom: er valt een heleboel te
beleven op het wijkfeest op de Spoorsingel.

Hulp geboden
Ook in de Provenierswijk zijn er mensen die moeite hebben om de

Het wijkfeest begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De organisatie

eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig staan er verschillende organi-

is in handen van actieve wijkbewoners en de Bewonersvereniging

saties klaar die hen daarbij kunnen helpen. Daarom staat een aantal

Provenierswijk, Activiteitencentrum De Waerschut, Huis van de wijk

daarvan met een kraampje op de speciale informatiemarkt.

De Propeller, SOL en Dock Noord. Met dank aan de oude en de nieuwe

Zij kunnen bewoners helpen door financiële tips te geven, advies over

wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk voor de financiële bijdragen.
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Rotterdams plastic afval hergebruikt

Foto: Coen Crawford

Bloemen voor op het dak
Een mooi groen doorlopend dakenlandschap dat als een kunstwerk over Rotterdam heen ligt.
Dat was de droom van Bart Cardinaal, Nadine Roos en Eddy Kaijser. Ontwerpers uit respectievelijk de Provenierswijk en Blijdorp. Een kunstwerk dat tegelijkertijd de biodiversiteit versterkt,
water bij hevige regenval opvangt en een tweede leven geeft aan Rotterdams plastic afval.

Jana Beranováprijs 2022
Op 3 mei dit jaar heeft de Vlaamse schrijver Annelies Verbeke de Jana
Beranováprijs in ontvangst mogen nemen in boekhandel Donner. De

Rotterdamse Snijschool
Heeft nieuw onderkomen

prijs wordt jaarlijks toegekend door de stichting Woordnacht.

Eind vorig jaar leek het erop dat er na 95 jaar een einde zou
komen aan de Rotterdamse Snijschool. De gerenommeerde
vakopleiding moest namelijk weg uit de Provenierswijk.
Directeur-eigenaar Paul van der Drift ging naarstig op zoek
naar een nieuw onderkomen.

de aandacht gebracht.

De jury heeft de volstrekt eigenzinnige toon
in het werk van Annelies Verbeke geprezen.
Zelf heeft zij in een bijzondere dankrede
haar laatste boek ‘Treinen en Kamers’ onder
Een boek met korte verhalen dat in deze
tijd niet altijd tot een bestseller leidt.

Je kent ze vast wel: de groene daken
waarop meestal sedum ligt. Daken vol
met kleine oersterke vetplantjes. Deze
daken zijn praktisch en mooi, maar de
ontwerpers Eddy Kaijser van Studio ID
en Bart Cardinaal en Nadine Roos van
HUNC waren ervan overtuigd, dat het
nog veel beter kan. Dus wilden ze een
systeem maken, waardoor bijna elk
dak makkelijk kan worden vergroend.
Een systeem dat kant en klaar op het
dak kan worden geplaatst. En dat is hen
gelukt met speciale 3D-geprinte plantenbakken, die op diverse manieren tegen
elkaar kunnen worden aangeschoven.

Bloemvormig kunstwerk
Als een kunstwerk van M.C. Escher passen ze in elkaar en vormen zo een daklandschap van doorlopende bloemen.
De bakken zijn gemaakt van gerecycled
Rotterdams plastic en kunnen in allerlei
vrolijke kleuren worden gemaakt.
Onderin zit een speciaal ontworpen
waterreservoir om regenwater in op
te vangen. In de bloembakken komen
planten die goed zijn voor de Rotterdamse biodiversiteit. Om dit project

gewonnen. De eerste ‘bloemvormige

te realiseren worden ze ondersteund door

Het was in de dagen van de parende karpers

Kleinpolderplein.
Ondertussen zitten de drie ontwerpers
niet stil, ze zijn nu met een volgende
serie bloembakken bezig.
Van de redactie

Citylab010. En ook hebben ze hiervoor
de Rotterdamse Ondernemersprijs

Eindelijk had de meizon het singelwater
zo verwarmd dat de vadsige slootbargen

De uitreiking vond één dag na de 90ste

opgezweept werden tot ongekende,

Jana Beranová

verjaardag van dichter en naamgever Jana

deurmat viel bij de Rotterdamse Snijschool: de Ungerflat was ver-

Beranová plaats. In een volle zaal bij Donner

kocht en de nieuwe eigenaar had grootste plannen met het monu-

werd zij eveneens in de schijnwerpers gezet en overladen met bloe-

mentale gebouw. Plannen waarin voor de Snijschool geen plek was.

men en cadeaus. Ter gelegenheid van haar verjaardag heeft Jana een

En dus moest de oudste opleiding voor kleermakerij in Nederland

liber amicorum, een vriendenboek, ontvangen. Het is een boek met

halsoverkop op zoek naar een nieuwe locatie. Wijkgenoot Paul was

poëtische bijdragen van 34 Rotterdamse dichter-collega’s, dat als titel

bang dat het eeuwfeest van de modevakschool misschien niet meer

‘Al word je 100 jaar’ draagt. Enkele dichters hebben op deze feestelijke

zou kunnen worden gevierd over een paar jaar, maar gelukkig heeft

dag hun bijdrage voorgelezen. Jana is een icoon van de Rotterdamse

hij nu goed nieuws. De Snijschool heeft een nieuw onderkomen ge-

letteren en woont al jaren in de Provenierswijk. Vorig jaar is er nog een

vonden. De opleiding zit alweer drie maanden op de zesde etage van

gedicht van haar aan de gevel in de Molenwaterwegstraat onthuld.

soortoverschrijdende prestaties.

Eindelijk gedichtigheid...

Met verheven vinnen en staarten, gespetter,
hekgolven tot zelfs loskomend uit hun element

Op woensdag 11 mei jl. kwam na jaren een einde
aan een gemeentelijke poëtische dwaling. Op
de hoek van de Provenierssingel en Spoorsingel
vond de onthulling plaats van een lessenaar met
daarop een gedicht van Dick van Teylingen.

lieten de slibgrazers zien wat ze wilden zijn:
haai, walvis, tonijn en zalm, boot
en buitenboordmotor, onderzeeër en torpedo,
smeulende vulkaan van het water –
wat ze bij algemene politieverordening
alleen op nader te bepalen dagen mogen praktiseren.

Tekst en fotografie: Frank Pynenburg

De dichter en de wethouder

het voormalige belastingkantoor, vlak bij de Euromast.

Zon warmt de stad tot natuur. En alle knoppen knallen.

‘En iedereen voelt zich er thuis.’

Basisschool De Provenier haalt €1.069 op voor Oekraïne
Tekst Frank Pynenburg
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rimentendak van de Roteb, naast het

Jana Beranová 90 jaar

De schrik was groot toen vorig jaar een onverwachte brief op de

Eind maart organiseerde basisschool De Provenier
een fancy fair voor de slachtoffers van de oorlog
in Oekraïne. Kinderen van groep 7 en 8 hadden een
paar dagen van tevoren met zelfgemaakte flyers
de brievenbussen in de Provenierswijk gevuld.
Doel was om zoveel mogelijk ouders, buurtgenoten
en geïnteresseerden naar de fancy fair te krijgen en
hun portemonnee te laten trekken. En dat is gelukt.

bakken’ komen te staan op het expe-

Wat was er gebeurd? Het gedicht ‘Het

zat lelijk met de kwestie in de maag en

Het ruikt er naar stuifmeel en vis. Zelfs

was in de dagen van de parende karpers’

zocht naar een hoffelijke oplossing.

mensen verheffen zich aarzelend

was een aantal jaren geleden gebruikt

Om Dick van Teylingen en zijn werk

uit de modder, ontdoen zich ontregeld

ter inspiratie voor het ontwerp van het

recht te doen werd besloten om via een

en bevrijd van laag na laag, en overwegen

Proveniersplein en de twee bruggen

lessenaar het volledige gedicht in volle

of zij nog voldoende karper zijn

direct achter het Centraal Station. Ook

glorie in de openbaarheid te brengen.

om het vocht op te zwepen tot golven en schuim,

Mooi bedrag

basketballen,

stond een regel uit het gedicht van Dick

Wethouder Said Kasmi en Dick van

hun glanzende delen langs elkaar te strijken,

Op het schoolplein aan de Harddraver-

karikatuur

van Teylingen op een van de brugleunin-

Teylingen onthulden op woensdag-

rondom elkaars hoeken te zwemmen,

straat zijn naast de verkoop van pannen-

tekenen en

gen geschreven.

middag 11 mei stipt om 15.30 uur samen

weg te stormen en harder nog terug.

koeken en drinken, allerlei creaties van

natuurlijk

de kinderen verkocht.

was er een rommelmarkt. Met de fancy

In volle glorie

werk voordroeg ten overstaan van de

Tot een meiregen blust, koelt,

Verder waren er activiteiten, zoals

fair sloot de school ‘de week voor Oek-

In 2018, kort voor de feestelijke opening

aanwezigen. De lessenaar met het ge-

en opstandig stof weer terugbrengt tot slijk.

schminken, haren vlechten, nep-tatoea-

raïne’ af. De actieweek van De Provenier

van het plein bleek echter dat de dichter

dicht is te vinden aan het Proveniers-

ges laten zetten, nagels lakken,

heeft €1.069,- opgeleverd.

er zélf niets van wist. De gemeente

plein naast de Proveniersbrug.

de lessenaar, waarna de dichter het

Dick van Teylingen
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Christien Bulk (80) verruilt de
Provenierswijk voor Curaçao

In gesprek met de wijkagent:

Overlast in de wijk

Vrijwilligster
vanaf het
eerste uur
In 1994 verhuisde Christien Bulk vanuit Drenthe naar Rotterdam.
‘Dat was even wennen op een bovenverdieping zonder tuin. Ik heb
menig uurtje buiten aan de Spoorsingel doorgebracht.’ Begin april
heeft ze – na 28 jaar in de wijk actief te zijn geweest – Rotterdam
ingeruild voor Curaçao. De week voor haar vertrek maakt ze nog
even tijd om herinneringen op te halen.
Tekst en fotografie Marjan van Hoorn

Blauw in de wijk

Süreyya Acar – moeder van vijf kinderen en oma van een kleinkind –
is namens de politie het aanspreekpunt op het gebied van veiligheid
voor de Provenierswijk.
Tekst en foto: Frank Pynenburg

Christien Bulk

Hoe gaat het op het gebied van
veiligheid in de Provenierswijk?

Wat is jouw aanpak bij dit
soort overlast?

‘Over het algemeen gaat het goed in de

‘Ik probeer dan zoveel mogelijk in gesprek

kerstbomen aan de gevels te hangen. ‘De vader van een van de bewo-

wijk. Er zijn hier gelukkig weinig grote

te gaan met jongeren. Niet gelijk dreigen

ners had een bomenkwekerij en beschadigde kerstbomen kregen we

problemen. Er zijn natuurlijk wel uitda-

of bekeuren, maar hen vooral laten inzien

voor niets. Jarenlang konden de versierde kersbomen in de straat op

gingen, maar deze zijn niet structureel of

wat het gedrag betekent voor anderen.

veel belangstelling rekenen.’

ongrijpbaar. Zeker in vergelijking met de

Ik werk nauw samen met welzijns-

kunnen mensen natuurlijk de politie bellen.

Er hing een banier in de straat met de tekst: ‘Koop een kerstboom bij

periode van Perron Nul in de jaren ’80 en

organisatie SOL. Samen zoeken we

Als mensen advies willen voor de aanpak van

Van Dijk, dan krijgen wij de mooiste straat van de wijk’.

’90, valt de overlast reuze mee. Het zijn

met de jongeren naar een structurele

burenoverlast, dan kan ik hen vanzelfspre-

Mooie herinneringen heeft Christien ook aan de spelletjesmiddagen

vooral kleinere problemen, die veel van

oplossing voor hun uitdagingen.’

kend helpen.’

in de zomer.

mijn tijd als wijkagent vragen.’

Süreyya Acar

Hoe zit met de woonoverlast?

Contact met de wijkagent

‘Woonoverlast is een van de meest

Bewoners zijn voor de politie de ogen en

drinken, er waren prijsjes voor de winnaars en er was muziek. Het was

Er is toch wel eens overlast
van hangjongeren?

tijdrovende vormen van overlast voor de

oren in de wijk. Als wijkagent is ze bijna

ook altijd mooi weer.’

‘Zeker. Er zijn inderdaad een aantal loca-

politie. Wooncorporaties en de gemeente

dagelijks in de Provenierswijk te vinden.

‘Uit heel de wijk kwamen kinderen meespelen. Een grote groep buren
‘Een paar weken nadat ik in de Harddraverstraat was komen wonen’,

stond klaar om te helpen en om mee te doen. Er was te eten en te

vertelt Christien, ‘stond een groepje dames, onder aanvoering van
Lies Plokhaar, voor mijn deur. Of ik geen tijd had om te helpen bij het
organiseren van activiteiten voor bewoners en buurtkinderen.’ Aldus

ties waar hangjongeren overlast kunnen

hebben de eerste verantwoordelijkheid,

Süreyya Acar is telefonisch te bereiken via

geschiedde. Jarenlang hebben de twee hun buren geënthousias-

100 jaar Harddraverstraat

veroorzaken. Dit zijn bekende plekken.

maar mocht de overlast gepaard gaan met

het algemene nummer van de politie:

meerd om mee te doen aan allerlei speciale activiteiten. Om niet te

Het honderdjarig bestaan van de straat is Christien altijd bijgebleven.

Meestal zijn de problemen van tijdelijke

strafbare feiten, dan is het een taak voor

0900 – 8844 en via www.politie.nl.

afhankelijk te zijn van de gelden van Opzoomer Mee, werd de straat-

‘We hebben met alle bewoners op straat geluncht. Iedereen had lek-

aard, vooral in de zomerperiode. In de

de politie. Dat geldt ook als er sprake is

Voor noodgevallen, bel je altijd 112.

pot ingesteld. Als er weer wat op touw werd gezet, stortte iedereen

kere hapjes en speciale gerechten gemaakt.’ Er stond een draaimo-

meeste gevallen weten we wie het zijn en

van heterdaad. Denk aan harde muziek en

De wijkagent is ook op Instagram te vinden:

een vrijwillige bijdrage in de pot.

len voor de kleintjes. Er waren een paard en pony waarop kinderen

is er best met deze jongeren te praten.’

overlast in de nachtelijke uren. In dat geval

@wijkagentsureyya

door de straat konden rijden. De wijkagent had de bereden politie

Kerstbomen langs de gevels

uitgenodigd. Aan het eind van de dag kon iedereen een ritje door

Besloten werd om mee te doen aan de kerstbomenactie van Opzoo-

de buurt maken met de paardentram. ‘En dat liep storm. Uit de hele

mer Mee. Er was geld voor een boom en geld voor verlichting, maar

wijk kwamen bewoners om een ritje mee te maken.’ De laatste jaren

niet voor de versiering. ‘We hebben toen rode opgewreven appels in

heeft Christien zich vooral voor de wijk en haar bewoners ingezet als

de boom gehangen en een grote rode strik in de top. Het zag er ge-

vrijwilliger van de Bewonersvereniging Provenierswijk. ‘Ik heb heel

weldig uit. De volgende ochtend bleek dat de onderste rij appels was

veel vrienden overgehouden aan al die activiteiten in de wijk. Ik kijk

verdwenen. Daar hebben we hartelijk om gelachten.’

absoluut met veel plezier terug op de tijd in RotjeKnor...’

Bewoners Provenierswijk
bezorgd over geslonken
initiatievenbudget

Marjan van Hoorn

Het jaar daarop werd op de straatvergadering besloten verlichte

Tientallen bewoners van de Provenierswijk maken zich
zorgen over de vernieuwde procedure en het bijbehorende
budget voor bewonersinitiatieven (BWI’s). Dat blijkt uit een brief
aan het Rotterdamse stadsbestuur. ‘BWI’s zijn noodzakelijk,
omdat niet alle activiteiten of goede ideeën zonder financiële
ondersteuning kunnen worden uitgevoerd. En daar zit ‘m nou
net de kneep’, stelt initiatiefnemer Marjan van Hoorn.

Nieuwe wijkraadsleden
geïnstalleerd
Woensdag 20 april was de grote dag op het stadhuis voor de gekozen Rotterdammers van 39 nieuwe wijkraden. Voor de Provenierswijk en de Agniesebuurt
werden twee bekende en vijf minder bekende wijkraadsleden geïnstalleerd.

worden namelijk tweemaal per jaar stemrondes georganiseerd.
In totaal is hiervoor twee keer een kleine €13.000 apart gelegd.
Dit jaar is net €40.000 beschikbaar voor initiatieven uit Provenierswijk
en Agniesebuurt. Ter vergelijking: in de afgelopen vier jaar werd er

Tekst Bas Booister fotografie: Aren Barnat

gemiddeld zo’n €55.000 uitgekeerd aan de Provenierswijk alléén.
‘Het mag duidelijk zijn: niet alleen de grote projecten staan op de tocht,

Volgens het voormalig wijkraadslid wordt de bestedingsruimte

het betekent ook dat er veel minder kleine projecten kunnen worden
gefaciliteerd dan voorgaande jaren’, zegt Marjan.

ten zijn van Benjamin Veenema en de

voor bewonersinitiatieven (BWI’s) met bijna de helft gekortwiekt.

vormen de twee voormalige wijkraden

pas 16-jarige Barend van de Donk uit de

Sinds april is er een nieuwe verdeling van budgetten. BWI’s tot €2.500

Provenierswijk en Agniesebuurt samen

Provenierswijk en van Amara van der Elst,

(categorie 1) kunnen het hele jaar door worden ingediend. Alleen is

Stemmen

een nieuwe wijkraad. Oude bekenden zijn

Boris Pulskens (gekozen tot voorzitter)

hiervoor zo’n €15.000 beschikbaar gesteld voor Provenierswijk en

Wat ook anders is sinds april, is dat niet alleen de wijkraad zich

Ingeborg Absil en Klaas van der Burg,

en Nahom Tsehaie uit de Agniesebuurt.

Agniesebuurt samen. ‘Dat budget was de voorgaande jaren aanzien-

buigt over de wenselijkheid van de grotere initiatieven. Voor dergelijke

die ook al in de vorige wijkraad van de

De openbare vergadering is op 15 juni om

lijk ruimer.’ Wie meer nodig heeft, kan een BWI indienen in categorie

plannen kunnen wijkbewoners tweemaal per jaar digitaal stemmen.

Provenierswijk zaten. De nieuwe gezich-

20.00 uur in theater ’t Kapelletje.

2 (€2.500 – €20.000). Hier wordt het lastiger. Voor deze categorie

>> lees verder op pagina 6
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Foto: Eric Fecken

Sinds de verkiezingen van 16 maart 2022
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Kaartspel helpt bij
bewustwording van
eigen omgeving

Stand van zaken
verbouwing ‘Dassenfabriek’

Luistert de gemeente
wel naar zijn bewoners?

Win een spel!

De Dassenfabriek op de hoek van de Provenierssingel en het
Proveniersplein, was tientallen jaren een verzamelgebouw voor
kleine bedrijven. Een paar jaar geleden is het gebouw verkocht
en de nieuwe eigenaar verbouwt het pand tot elf appartementen
en een kantoor.
Wijkgenoten maken zich zorgen over de effecten van de verbouwing op de omgeving, vooral over de zes geplande dakterrassen.
Maar ook over de toename van de parkeerdrukte van auto’s en
fietsen. Daarom hebben dertig buurtbewoners in oktober 2021
een bezwaarschrift ingediend.

plekken waar je voor een prikkie eet,

Het kwartetspel is niet te koop, maar lezers van

Tekst: Paulien Caspers

‘Het ontstond toen ik vorig jaar een

drinkt of spullen kunt kopen. Hens is

Provenieuws kunnen wel een setje winnen. Dat kan

wandeling maakte over het Pieterpad in

voor de ontwikkeling van de routes de

door het juiste antwoord te geven op de vraag: op

De Provenierssingel en Spoorsingel maken deel uit van het singelplan

Limburg. Maar ik wist nog niet precies

straat op gegaan en heeft zich daarbij

welk adres is de beroemde zin - Waar ik mij goed voel

van Rose en behoren tot het ‘beschermd stadgezicht.’ Het geheel van

wat het zou worden.’ Tijdens de laatste

laten leiden door haar eigen verwonde-

ben ik thuis - van de Rotterdamse denker Erasmus

waterpartijen, parkjes en gevelwanden heeft een hoge kwaliteit en

lockdown in december kreeg ze een

ring. Een goed voorbeeld daarvan is het

te vinden? Stuur het antwoord voor 18 juni op naar

samenhang. Als hierin te veel afwijkingen worden toegestaan blijft

meer concreet beeld: ‘Het moest, mede

Rijksmonument aan de Schiekade 77.

provenieuws@gmail.com onder vermelding van

er van dit historisch geheel weinig tot niets over. De Dassenfabriek,

vanwege corona, iets zijn wat niet alleen

Wie goed kijkt, ziet dat er aan de rech-

‘prijsvraag kwartetspel’. Onder de inzenders van de

liggend op het snijpunt van 2 wegen is een beeldbepalend gebouw in de

leuk is voor binnen, maar waarmee je ook

terzijde van het herenhuis een gebeeld-

juiste antwoorden worden twee spellen verloot.

Provenierswijk. Het is vanaf grote afstand vanuit allerlei punten te zien,

naar buiten kunt.’ Ze maakte met hulp

houwde figuur van een jongetje met

dakterrassen toestaan, die gepaard gaan met hekwerken, schuttingen

Waar loop je tegen aan als bewoner?

van vrienden en wijkbewoners een spel

ontblote billen is geplaatst. ‘Er gaat een

en dakmeubilair, zou het aanzicht te zeer aantasten. Het karakteristie-

Als bezwaarmaker voel je je niet serieus genomen door de gemeen-

waarmee je wandelend de Provenierswijk

verhaal dat dit zou zijn gedaan uit protest

ke beeld van het gebouw met de twee torens gaat verloren.

te. Als bewoner moet je binnen zes weken, nadat een vergunning is

ontdekt en dat tegelijk als geheugen-

tegen de gemeente.’ Er zijn dankzij een

trainer dient voor bijvoorbeeld ouderen

bijdrage van de vorige wijkraad in totaal

Proces

bende word je niet op de hoogte gesteld van aangevraagde of afge-

met geheugenproblemen. ‘Ik loop regel-

250 kwartetspellen gemaakt.

Het proces van bezwaar maken is een langdurige zaak gebleken. Op 27

geven vergunningen. De gemeente krijgt daarentegen drie maanden

matig door de wijk, maar ik vind dat best

Daarvan is een deel uitgedeeld aan

september is de bouwvergunning afgegeven, op 8 oktober is het be-

de tijd om te reageren op het bezwaar en kan dit nog met zes weken

saai. Terwijl als je een opdracht krijgt

deelnemers van het Geheugenpaleis,

zwaar ingediend en pas op 12 april is er een uitspraak. In de Beslissing

verlengen. Al met al duurt het zo’n 3/4 jaar voordat er iets gebeurt met

om op bepaalde zaken te letten, is het

aan de diverse groepen ouderen die

van de gemeente is te lezen dat de Algemene Bezwaarschriftencom-

je bezwaar, terwijl de bouw doorgaat.

ineens wel leuk.’ En dat is precies waar

actief zijn in de Waerschut, de Heulbrug

missie het met de bewoners eens is dat de dakterrassen in strijd zijn

De Commissie van Welstand, degene die hiernaar vooral zou moeten

het kaartspel om draait; letten op zaken

en de Propeller en aan groepen die

met het bestemmingsplan. Maar het college van B & W is het hiermee

kijken, heeft in eerste instantie geen bezoek gebracht aan het gebouw.

waaraan je normaal gesproken voorbij

taallessen volgen. Ook bij zorginstelling

oneens. Het neemt het advies niet over en vindt dat de commissie het

Ze heeft het bezwaar als hamerstuk behandeld. En dan het college van

zou lopen, en je zo bewust worden van

De Provenier zijn kwartetspellen voor de

bestemmingsplan verkeerd interpreteert. Ondanks het advies wordt

B & W die het advies van de eigen commissie naast zich neerlegt.

je eigen omgeving.

bewoners uitgedeeld. Daarnaast heeft

het bezwaar dus ongegrond verklaard. Vreemd, blijkbaar zijn de regels

Wat nu? De bewoners gaan beroep in stellen. Wordt vervolgd.

woningcorporatie Havensteder er een

niet duidelijk, niet voor bewoners en ook niet voor ambtenaren.

Wie in mei De Waerschut is binnen gelopen, kan het niet ontgaan zijn: het
kwartetspel ‘Ontdek de Provenierswijk’ met acht wandelingen. In het project
van wijkbewoner Hens van Soest, komen haar passie voor fotografie en haar
achtergrond als spelontwikkelaar samen. En het bleek ook nog eens leerzaam:
‘Ik woon al dertig jaar in deze wijk, maar ik wist er gek genoeg maar weinig van.’

Hens van Soest

Tekst en fotografie Marjan van Hoorn

Het idee voor het kwartetspel is ver

een religieuze functie, of een rondje

buiten de Provenierswijk geboren,

‘goedkoop’, waarbij wordt gefocust op

vertelt de opgetogen Hens van Soest:

Ontblote billen

aantal aangekocht om cadeau te doen

Denk aan een rondje ‘zingeving’,

aan nieuwe wijkbewoners.

1
1. Het visitekaartje van de wijk.
Inzet: Een heel realistisch beeld:
bouwvakker aan het werk op het dak.

verstrekt, een bezwaar indienen. Je moet alert zijn want als belangheb-

waarbij de nadruk ligt op gebouwen met
Bewoners van de Heulbrug gaan zeker rondjes lopen.

>> vervolg pagina 5

Het dak op bij theater ‘t Kapelletje
In het weekend van 4 en 5 juni klommen

op en genoten van het uitzicht.

709 bezoekers de trap op naar het dak

Tijdens de dakendagen kunnen bewo-

van ’t Kapelletje. Een succes voor het

ners en bezoekers van de stad in heel

Alle inwoners van 12 jaar en ouder kunnen dat doen via

Maar vooralsnog niet bij die ambtenaar die klaar zit in de wijkhub om

theater dat dit jaar voor het eerst mee-

Rotterdam het dak op. Zo kunnen ze

mijnrotterdam.nl. Maar volgens Marjan is dit niet afdoende. Ze wijst

bewoners van dienst te zijn. Want die plek is er in de Provenierswijk

deed aan het festival De Rotterdamse

nieuwe functies van daken ontdekken,

erop dat er nog steeds bewoners zijn die niet digitaal onderlegd zijn

nog niet. ‘Dat betekent een extra drempel voor deze groep wijkge-

Dakendagen. Voor veel bezoekers was

zoals groenvoorziening en wateropvang,

of die thuis geen it-faciliteiten hebben. ‘Natuurlijk kunnen bewoners

noten. Dat voelt niet goed, want als wijk wil je iedereen graag bij alle

het een eerste kennismaking met ’t Ka-

en een beeld krijgen van de stad op

hulp krijgen om een account aan te maken en te stemmen.’

ontwikkelingen betrekken’, besluit Marjan.

pelletje. Zij namen vol belangstelling de

hoogte.

info over het pand en het theater in zich
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Historisch wijknieuws
Andere sport,
andere tijden
1
1886 kaart van de Provenierswijk!

2
RN 7/2/1896 De druk bezochte

Tekst: Wim Berkel

4

3
RN 24/3/1897 Te huur Tennis-Courts

Theetuin Melkinrichting en

1900, Walenburgerweg Martha en Bram
Veelo, Theetuin Fam. Veelo

Sportterrein

5
April 1900, Walenburgerweg Martha en

6

7

21/3/1918 advertentie A .van Moorsel

1928, Walenburgerweg Zoekplaatjes Arnold Tak

Marie Veelo, Arie Stok, Theetuin Fam. Veelo

8

10

9

22/1/1933, Walenburgerweg

7/9/1938, Walenburgerweg

1949, Walenburgerweg

met de elektrische lijn 22

luchtfoto Aerocarto

(GAR PBK 2006-167)

Onbebouwd weiland

weduwe van Elderen op de hoek van de Proveniersstraat en de

Nuova zaten een drom van kleinere clubjes die overal in stad, waar ze

straf veroordeeld en F.J. H. 16 jaar, zeevarende, allen alhier.

Kaart Provenierswijk 1886

Molenwaterweg. Dan had je verderop aan de Walenburgerweg het

maar terreintjes hebben, ‘lawn-tennisspelen’. Het spel en de ‘tourna-

Den 18en Januari j.l. zouden zij alhier te zamen en in vereeniging

Het gebied ten westen van de Spoorsingel is tot 1873 onbebouwd

café en de speeltuin van ‘Wijtenburg, café Sport’. Daar achter op het

ments’, werden opgeluisterd met souper dansant en/of muziekkorp-

hebben weggenomen 1e. twee kannetjes, een spiegel, een hamer,

weiland. Wegen langs dit gebied zijn dan Diergaardesingel en

land speelde de voetbalclub Batavia, weer van George Buff, Harry

sen, ook in Rotterdam. Er zijn dan ook luie stoelen en een gram-

een schrijfboek en 4 bordjes ten nadeele van de North Western Lawn

Beukelsdijkscheweg, nu Spoorsingel wz en Walenburgerweg.

Emeis, Simon v.d. Bil en nog anderen. Kwade tongen beweren dat

mophoon en als die stopt, wordt er dikwijls getennist. De leden zijn in

Tennisclub en 2e vier schoteltjes, 2 kopjes, een melkkannetje en 3

W.H. Moonen bouwt daar juni 1873, een slootbrug, woonhuis,

daar ‘s avonds in de met rietmatten afgezette prieeltjes ook nog aan

Nederland en in Rotterdam gevestigde Engelsen. Enkele tennisnamen:

glaasjes, ten nadele van de Tennisclub ‘Rapid’. Beklaagden, een drietal

wagenhuis en paardenstal.

andere sport werd gedaan, maar ik wil er de zegsman niet wezen.

De Kuyper, Dutilh, Costedijk, Ruys, Mevr. Koch-Knottenbelt,

knapen van een ongunstig voorkomen, bekenden het ten laste geleg-

Mevr. Tautin Chaboth, en Mevr. Driebeek-Costendijk.

de. Zij hadden een huisje op een terrein tusschen den Spoorsingel en

Hoevestraat (B&W straatnaambesluit 23/8/1898)

1900 (HR 13/12/1957 pagina 8)

De Hoevestraat grensde bij de aanleg aan het terrein ener boeren-

Interview met sporter W.C. Hartman, later Spartaan.

1895 RN 24/9/1895 (of De athleet Do.26/9/1895, jrg.3, nr: 39)

om het te eigen bate te verkoopen en voor de opbrengst te middag-

hoeve, gelegen tussen de Walenburgerweg en de Hoevestraat. Aan dit

Hij kwam tot de athletiek door ‘Pro Patria’ dat omstreeks 1900 nog

Gisteren hield de Lawn Tennisclub ‘Olympia’ op haar feestelijk versierde

malen. Tegen den 2en beklaagde werd een gevangenisstraf van 4

terrein, Walenburgerweg 120 (later 88), hebben vervolgens Wijtenburg

oefende op een pad van ongeveer 1000 meter in het vierkant bij de

baan aan den Walenburger weg een wedstrijd, waarvan de uitslag, was

maanden gevorderd; tegen elk der beide overigens luidde de eisch 3

voor Pro Patria (1895), de Rotterdamse Omnibus Maatschappij (1898-

Proveniersweg en de Beukelsdijk. Daar liep hij zo snel, dat niemand

als volgt: Dames Singles; 1e prijs mej. M.Boer met 20p., 2e prijs

maanden.

1902) en Van Moorsel, de paardenhandelaar (1897-1919) gezeten.

hem krijgen kon, en daar werd ook de aandacht van de cross country op

mej. C.Staab met 20p., 3e prijs mej. M. van Traa, 4e prijs mej. Jo

In het fotoalbum van de familie Veelo die aan het begin van de

hem gevestigd. En toen bleek dat Jonge Hartmann over een behoorlijk

Van Gilse v.d. Pals.

1897 (Maasbode 23/26/5/1897)

Walenburgerweg woonde, zitten foto’s (1897 -1919) van Van Moorsel

uithoudingsvermogen te beschikken, zodat hij in gezelschap van Buff,

Heeren Singles; 1e prijs de heer A. v.d. Laan, 2e prijs de heer H.

Lawn – Tennis – baan Terstond te huur Walenburgerweg 120

en een foto van twee gebouwen, waar op de gevel geschreven staat

Assendelft en Wink een graag geziene figuur werd.

Pruisen, 3e prijs de heer A. De Roon. Mixed Doubles; eenige prijs mej.

‘Sport Terrein’ met de volgende omschrijving ‘aan het eind van
de Walenburgerweg’.

Lawn Tennis Clubs Walenburgerweg

het Zwarte Wegje geïnspecteerd en daar één en ander weggenomen

Jo Van Gilse v.d. Pals met den heer N.N. (Wedstrijd was op Zo.

1897 (RN 5/8/1897)

22/9/1895)

Gisterenmiddag werd ontdekt dat er was ingebroken in een schuurtje
van de lawn-tennisclub ‘Victoria’, aan de Walenburgerweg nabij den

De geschiedenis van den Nederlandschen Law-Tennis Bond (NL TB)!

Hier Rotterdam (HR 14/3/1958)

Het spel zal in ons land dateren van 1885 of 1886 en waarschijnlijk

1897 (RN 20/1/1897/(1e blad, 3e kolom)

Spoorsingel. Vermist werden vier paar lage schoenen zonder hakken,

Bob v.d. Heijden, oud-voetballer van Sparta, verplaatste zijn

werden in 1899 ook in Rotterdam internationale wedstrijden,

Diefstal kroniek; Uit een tentje aan den Walenburgerweg in gebruik

waarvan twee paar met gutta percha zolen, en vier witte tennis ballen

aktiviteiten toen hij 15 jaar was, naar een open plaats bij Walenburg,

maar buiten NLTB verband, gehouden. Een verhaal van de ‘Lawn Tennis

bij een lawntennisclub, zijn ontvreemd: stoelen, barrets, waaiers,

en één roode.

waar een parkeerplaats voor omnibussen was. Van een wachtsman

Clubs’, welken ook zaten aan de Walenburgerweg, Spoorsingel en het

portretten, enz.

mochten de jongens zich daar verkleden.

toen Zwarte Wegje, aan het eind van den 18e eeuw aldaar bekend als
‘Sportterrein’.

Andere Sport (HR 4 augustus 1961, vrijdag)

1899 (RN 2/6/1899)
1897 (RN 23/4/1897)

Door middel van braak zijn uit een huisje staande op een lawn-tennis-

Lawn-tennisclubs bestolen

veld aan den Walenburgerweg 24 paar sportschoenen ontvreemd van

Dan had je aldaar de Atletiek Club Pro Patria. Dat was de club van

‘Tentje en een theeblad’

Voorts werd behandeld de zaak tegen A.L.R. 18 jaar, los werkman,

alle leden der tennisclub, benevens enkele sportartikelen.

George Buff. De vereniging had een verkleedlokaal in het café van

Achter de twee beginnende Anglo Dutch Tennis Club en Tennisclub

F.W.V. 22 jaar, touwslager, reeds vroeger tot 6 maanden gevangenis-
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Berichten van de BVP
Na de twee rustige maanden januari en februari, begin 2022,
hebben de werkgroepen van de Bewonersvereniging Provenierswijk (BVP) de daarop volgende maanden stevig doorgewerkt.
Dat bleek nodig ook, want verschillende bewoners kunnen
wel wat hulp gebruiken.

Het kantoor van
Miranda van den Broek

Strijden voor behoud van groen

De wijk
vergroenen

Waerschut Nieuws

‘Opzoomer Mee’ is bekend in de Provenierswijk.
Op verschillende plekken zijn mede met de
bijdragen van ‘Opzoomer Mee’ geveltuintjes en
grotere tuinen tot prachtige oases omgetoverd.

Inloopspreekuur

De bewoners hebben er bloembollen, bloemen,

Bouwen en leven

De werkgroep Hulp en Advies heeft de verzoeken van wijkbewoners

planten en groen geplant, zodat er steeds meer kleur en fleur in de wijk

opgepakt. De meeste mensen weten inmiddels dat zij met hun vragen

te vinden is. Er is nog gelegenheid om bij ‘Opzoomer Mee’ aanvragen in

terecht kunnen op de inloopspreekuren. In de Heulburg op maandag-

te dienen voor het onderhoud van bestaand groen of voor meer groen

Dat er op het Delftseplein nog steeds platanen in leven zijn, is te
danken aan Miranda van den Broek. Zij blijft ter verdediging van de
bomen en de dieren bladzijden vol schrijven. Hiermee probeert zij
in bezwaar- en beroepschriften de overheid en haar juristen te
overtuigen van het belang van bestaand groen in Rotterdam en de
belangen van onze wijk.

morgen vanaf 10.30 uur en in de Waerschut op maandag en woensdag-

(extra geveltuinen) in de straten. Laat die kans niet voorbij gaan.

ochtend. Natuurlijk kan ook een afspraak worden gemaakt voor hulp
thuis. Leen van Wijnen heeft in de afgelopen tijd bewoners geholpen bij
het aanvragen van de energietoeslag. Als mensen bij dit soort aanvragen hulp nodig hebben, kunnen zij dit
doorgeven op de inloopspreekuren.

Nieuwe bloempotten
naar eigen ontwerp
Bewoners uit de Pieter de Raadtstraat hebben eind mei drie speciale

Er ligt nu een nieuwe kapvergunning van de platanen en een nieuw

Pasen en Pinksteren

bloembakken een eigen plekje in de straat gegeven. Deze zogenoem-

besluit omtrent het Treehouse. De planmakers houden hierbij geen

Net voor Pasen hebben de vrijwilligers van

de Ringpotten zijn ontworpen en gemaakt door twee buren, Marc

rekening met de nadelige milieugevolgen als schaduw en geluids-

de BVP weer zo’n 200 bewoners in de wijk

Heumer en Guido Marsille. Samen met andere buren is een initiatief

overlast voor de Provenierswijk en haar bewoners. Dat Miranda van

bezocht. Met een paasattentie en een

aangevraagd dat de wijkraad heeft gehonoreerd. Op zaterdag 27 mei

den Broek die inspanning moet doen, is vreemd in een tijd waarin de

gezellig praatje, zijn zij bij bewoners thuis

zijn de Ringpotten ingeplant. Behalve een eigen plekje heeft elke

overheid voortdurend wijst op de noodzaak van duurzaamheid, water-

langs gegaan. Er volgt nog een bescheiden

Ringpot ook zijn eigen groen gekregen. Een pot is voor lente- en

beheersing, vergroening van de versteende omgeving, hitte-eilanden

lente-actie rond de Pinksteren.

zomerbloemen, in de tweede pot zitten kruiden en eetbare planten en

en dergelijke. In Nederland worden de problemen door stikstof, hitte,

Paasbroden uitdelen

water en aantasting van de natuur steeds nijpender. De gemeente

pot drie is gereserveerd voor de overwinteraars.

Gelukkig heeft de Waerschut al haar activiteiten
weer op kunnen starten en hebben bezoekers
genoten van een aantal goed bezochte concerten.
Ook het koor, de Straatklinkers, zingt weer op
maandagavond onder leiding van een nieuwe dirigente. Het aantal deelnemers schommelt rondom
de vijftien leden, maar nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom.
Muziek
Het lijkt het bestuur van de Waerschut een goed idee

roept vervolgens Rotterdammers op om allerlei tegels te lichten en

Gymclub

om in de zomermaanden (juli & augustus) muzikale

die te vervangen voor groen, geen water te verspillen, bij kou een trui

‘Sporten voor 60+’, de gymclub van de wijk, is alweer enkele weken

ochtenden te organiseren. Dat kan zijn om te luisteren

aan te trekken, enzovoort. De gemeente kan haar plicht tot herstel en

aan het bewegen. Elke vrijdag wordt om 09.45 gestart met de

naar Franse chansons, tangomuziek of Afrikaanse

behoud van de natuur niet afschuiven op de toch geringe bijdragen van

warming up en drie kwartier later is het tijd voor uitblazen onder het

muziek via You Tube. Maar ook om amateurmusici uit

de bewoners en tegelijkertijd zelf milieuproblemen verergeren door het

genot van een kopje koffie of thee. Dit alles in de gymzaal van De

de wijk de gelegenheid te geven iets van hun kunnen

laatste beetje groen en natuur te vervangen door beton.

Propeller. Iedereen die zin heeft in bewegen, onder de deskundige

te laten horen. Gedacht wordt aan een woensdag- of

Hoge gebouwen, meestal voor kantoren, staan leeg maar de gemeen-

leiding an Diana Merten, is van harte welkom.

donderdagochtend. Het maandelijkse concert op de

te komt voortdurend met nieuwe bouwplannen die onze wijk in de

2e zondag van de maand komt in de zomermaanden te

schaduw zetten. Er staat nog een 8-tal hoge torens om onze wijk in

vervallen.

de planning. Om die geaccepteerd te krijgen, wordt steeds meer
getamboereerd op sociale woningen in die gebouwen. Dat is onzin als
je bedenkt dat de huren veel te hoog zijn voor gewone mensen en de
appartementen te klein voor gezinnen.

Tijdens vakantie gesloten

Marc en Guido
bij de Ringpot met kruiden.

Tentoonstelling
Momenteel wordt er hard gewerkt om een tentoonstelling in te richten met collages van de op maandagmid-

Drie dagen in de week, woensdag, donderdag en vrijdag, van 11.00 tot

dag actieve Plaksalon. Een aantal leden heeft al werk

Wakker blijven

16.000 uur is Inloop Kringloop de Habbekratz open. Je kunt er terecht

ingeleverd, de rest volgt in langzaam tempo. De groot-

Er is een woningnood en er zijn te weinig betaalbare woningen. Er is

voor een gesprek onder het genot van een kopje thee of koffie. Ook

een hitte- en stikstofprobleem en er is te weinig groen. Toch wordt in

kun je je spullen afgeven die je niet meer gebruikt of je kunt er voor

onze stad geld uitgetrokken voor peperdure hoogbouw en wordt het

een habbekrats gebruikte spullen vinden.

laatste groen vernietigd. De tomeloze inzet van mensen als Miranda

De Habbekratz is in de zomervakantie, van 9 juli tot en met 21 augustus,

die waakzaam zijn en blijven schrijven, verdienen onze steun omdat

gesloten.

zij bereid zijn daarvoor wakker te blijven.

Oproep:

Talent gezocht
De redactie is nog steeds op zoek naar bewoners die mee zouden willen werken aan Provenieuws.
Dat kan als fotograaf, redacteur of reporter. Heb je vragen,mis je onderwerpen of heb je
en een leuk nieuwsbericht voor de krant. Geeft het door aan de redactie.
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Zomeropenstelling
De volgende activiteiten
worden gedurende de
zomermaanden gewoon
voortgezet: Collagesmaken (de Plaksalon)
op maandag, het Geheugenpaleis op dinsdag
en de CA-meeting op dinsdagavond.
Muziek (zie hiernaast) op woensdagof donderdagochtend en schaken op
vrijdagmiddag.

te en de samenstelling van de groep varieert per week.
De tentoonstelling wordt 12 juni officieel geopend en
de hele zomer blijven de kunstwerken hangen. Het is
bijna allemaal nieuw werk dat in coronatijd gefabriceerd is en zeker interessant kan worden genoemd.
De collages hangen in zowel de ontvangst- als de
activiteitenruimte.

Schaaknieuws
De schakers gaan momenteel de laatste fase in van
hun interne competitie. Vanaf september 2021 is een
volledige competitie gespeeld met 32 rondes. Kwamen
de voorgaande jaren (voor corona) gemiddeld nog
meer dan twintig deelnemers op de vrijdag schaken,
momenteel zijn dat er gemiddeld veertien.
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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: (010) 265 49 54

Geveltuinendag Noord in mei
Op zaterdag 14 mei is in een aantal
wijken in Noord de Geveltuinendag
Noord weer georganiseerd. Voor
de derde keer dit jaar heeft in de
Provenierswijk de Groengroep het
heft in handen genomen.

De Groengroep bestaat uit een aantal
actieve bewoners in de Jacob Loisbuurt
die verweesde geveltuinen, perkjes en
ander groen in beheer heeft. Ze koopt
voor deze dag een grote hoeveelheid
een- of meerjarige planten in, die vervolgens door bewoners met geveltuinen

Van de redactie

(in de ruimste zin van het woord) kunnen

Algemeen Klachtentelefoon: 14010

worden opgehaald. De planten worden

Klussendienst: (010) 456 40 22

op kenmerk gesorteerd: zonnige plek,

Bouw- en woningtoezicht: 14010

veel water, schaduwrijk, minder water,
sterk, overlevert alles, en ze staan in de

Vertrouwensarts Kindermishandeling: 0800 2000

Heultuin per soort klaar voor de nieuwe

Stadswinkel - parkeren: 0800 1545

Colofon

eigenaars. Dit jaar kwamen 34 buren met
groene vingers, alleen of met elkaar,
bij de Heultuin langs om planten te halen.
Dat waren er weer meer dan vorige jaar.

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

Provenieuws is een uitgave van de

De overgebleven planten hebben nog een

Bewonersvereniging Provenierswijk

mooie plek in de wijk gekregen.

Oplage: 2000

Vroege geveltuinendag

Ontwerp en opmaak:

De bewoners van het Proveniersplein en

Raakvlak ontwerp en communicatie

de Proveniersstraat hadden hun eigen

Druk: Obreen Media

geveltuinendag al half april gepland.
Met een grote groep buren zijn de

Eindredactie:

bestaande geveltuinen onder handen

Marjan van Hoorn

genomen en voorzien van nieuw groen.

Redactie: Aren Barnat,

Ze hebben nieuwe geveltuinen

Marianne Gündel-de Kool,

aangelegd. Ook het ‘groene driehoekje’

Coen Crawford, Frank Pynenburg

voor de Dassenfabriek is niet vergeten.

en Bas Booister
Fotografie: Aren Barnat,
Marjan van Hoorn, Ilse Weg
Leen van Wijnen, Johannes Odé
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