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Agenda Provenierswijk

10

zondag
juni

12

dinsdag
juni

30
22

Lunch met aansluitend (aanvang 15.00 uur)
concert in De Waerschut, door Locoslindos een
tango-ensemble van de Codarts muziekopleiding in
Rotterdam, bestaande uit een groep jonge, zeer begaafde musici die ongetwijfeld voor een spetterend
concert gaan zorgen. Voorafgaand aan het concert is
er om 13.00 uur een brunch voor 5 euro. U kunt zich
hiervoor opgeven tot vrijdag 17.00 uur, tel. 4661766.

Van 19.30-21.00 uur: informatieavond over gevolgen
van de grondwaterstand door de werkzaamheden
in het kader van het singelplan. Plaats: dr. J.E.
Feisserkapel, Proveniersstraat 52. Gastheer: deelgemeente noord.

zaterdag
juni
Vanaf 11.00 uur: feest Provenierswijk en Rommelmarkt aan de Spoorsingel.

zaterdag
september
16.00 uur: opening Raamkunst 2012.
Einde Raamkunst op zondag 7 oktober.

Afscheid Hans Rombouts
Tijdens de Jaarvergadering van 10 april j.l. namen we afscheid van
Hans Rombouts die sinds 1999, jaren als voorzitter, en de laatste 2
jaar als bestuurslid deel heeft uitgemaakt van het bestuur van de
VBP. Janine Kroeze sprak namens het bestuur bewondering uit voor
de inzet van Hans gedurende vele jaren, zijn unieke kwaliteiten als
netwerker, belangenbehartiger, organisator en pleitbezorger voor
de Provenierssingel. Mede dankzij zijn enthousiasme en doortastendheid zijn er een aantal mooie kunstwerken aan de Provenierssingel gerealiseerd en is Raamkunst al die jaren gecontinueerd.
Hans kreeg als dank een Proveniersbroodje, (gemaakt door Tineke
van de Broek van galerie Frogs op PV-singel 19) aangeboden.
Gelukkig kunnen we een beroep op Hans blijven doen. Zelfs heeft
hij toegezegd een boekje over de Provenierssingel te zullen schrijven, een idee dat door de aanwezigen tijdens de jaarvergadering
werd ondersteund.

Zwanen
Het resultaat van wekenlang broeden: zes wonderschone zwaantjes. Moeder en kindjes maken het goed; vader ook trouwens.
Helaas is inmiddels een zwaantje overleden, dus zijn het er nog
vijf. Kenners zeggen dat het een zwakke broeder was; de reiger,
die al weken op de loer stond, was er blij mee…

Meld overlast!
We hebben het u, namens de politie, al vaker op deze plaats gevraagd: meld altijd overlast, inbraak, diefstal en verdachte individuen/situaties aan de politie: 0900-8844 of patrick.korver@rijnmond.
politie.nl. Als u geen melding maakt of aangifte doet kan de politie
niks doen en gaat het beeld heersen dat er niks vervelends aan de
Provenierssingel gebeurt. Helaas is dat laatste niet het geval. Zet uw
fiets buiten altijd op slot en aan de ketting, sluit uw auto af en haal
elektronica uit uw auto, laat niet “even” uw voordeur openstaan
enz. enz.

Dichtbij zwanen en zwaantjes.

Nieuws over het Singelplan
Waterleidingen en glasvezel:
Binnenkort ontvangen alle bewoners een brief van de deelgemeente waarin hen gevraagd wordt of zij geïnteresseerd zijn
in het vervangen van de nu (te) dunne waterleidingen door
leidingen met een grotere diameter. Ook wordt de interesse gepeild voor het aanleggen van glasvezelkabels. Dit zijn zaken die
gedurende het singelplan “meegenomen” kunnen worden.

Kerkbrug:
Er ligt een technisch rapport m.b.t. de conditie van de Kerkbrug.
Onderzocht wordt welke de verschillende varianten van vervanging (gedeeltelijk/geheel/met hout/met composietmateriaal)
zijn wat betreft duurzaamheid, uiterlijk, kosten.

Bodemverontreiniging:
Informatie over mogelijke bodemverontreiniging is te vinden, op
straatnaam, op de site: www.rotterdam.nl/bodeminformatie.

Grondonderzoek:
In april werden door een grondmechanisch bedrijf op een aantal
plekken langs de singel grondboringen verricht om, tot op een
diepte van 20 meter, de samenstelling (ook stevigheid) van de
bodem te kunnen onderzoeken. Deze informatie wordt gebruikt
bij de renovatie van de riolering en bij het bepalen van de noodzakelijke ophogingen.

Baggeropbrenst:
In november 2011 werd de Provenierssingel uitgebaggerd.
Opbrengst: 983m3 bagger plus een fiets. Men verwachtte 1150 m3
te zullen baggeren, maar met bijna 1000m3 gaat het toch om een
niet geringe hoeveelheid.

Beschoeiingen:
Met enige vertraging werd in maart 2012 gestart met het aanbrengen van nieuwe beschoeiingen aan de Provenierssingel en
de Spoorsingel. Het inmiddels befaamde en veel gefotografeerde
nest van de zwaan leverde een een flink aantal weken vertraging
op en daarmee een forse financiële schadepost. Een iets kortere
vertraging trad ook op bij de aanbreng van de nieuwe brug over
de Spoorsingel toen in het Hemelvaartweekend een meerkoet
haar nest op het ponton maakte. De natuur spreekt een woordje
mee in het singelplan! Bij de beschoeiing zijn al mooi de plantvakken zichtbaar waar de waterplanten ingepland worden die
samen de natuurlijke oevers gaan vormen. In het procesgroepoverleg hebben we aandacht gevraagd (opnieuw) voor een goed
beheer van deze vakken omdat er veel zwerfvuil in achterblijft.

Actuele informatie:

Zie www.rotterdam.nl/spoorprovenier met alle informatie
over het singelplan, het inrichtingsplan, het groenplan, verslagen van projectvergaderingen en de planning.

Ondernemen
op de Provenierssingel:
Bèta -Support
In gesprek met Paul Bender
Wanneer ben je begonnen op de Provenierssingel?
Sinds laat jaren ‘80 werk ik onder de naam Bèta -Support als freelance systeembeheerder voor midden - en kleinbedrijf. Oorspronkelijk
geschreven als ß-Support, maar daar kunnen de meeste adressystemen
niet goed mee overweg. Sinds 1993 woon ik op de Provenierssingel 35.
Wat doet Bèta-Support?
Bèta -Support verzorgt voor kleine bedrijven en eenmanszaken de complete ICT omgeving, dus niet alleen de pc’s maar, in eerste instantie,
ook de telefonie. Inmiddels hebben ook alarm, PIN, videobeveiliging en
dergelijke zaken een grote ICT component, dus dat is er in de loop der
tijd ook bijgekomen
Wat is bijzonder aan Bèta-Support?
Dat ik mijn best doe er voor mijn klanten een “one stop shop” van te
maken. Verder hanteer ik het principe dat als ik mijn werk goed (mag)
doe(n) er geen servicecontract met maandelijkse kosten nodig is. Ik
heb klanten die ik minder dan een keer per jaar zie, domweg omdat
hun ICT omgeving doet wat zij er van verwachten.
Waar ben je trots op?
Dat ik in de afgelopen twintig jaar nauwelijks klanten ben kwijt geraakt. Dat geeft voor mij aan dat ik mijn werk kennelijk op een goede
manier doe. Verder blijkt dat ik in staat ben om een werkende ICT
omgeving te realiseren die ruim de helft kost van wat in ICT onderzoeken als “de norm” geldt.
Wat een bijzondere etalage heb je!?
De etalage valt iedereen bijna direct op. Wat echter maar heel weinig
mensen zien is het kunstwerk dat al jaren aan de zijgevel hangt. Dit
is een silhouet dat gemaakt is door mijn oom. De etalage is, nadat de
wasserij uit de begane grond is weggegaan, ontstaan uit onvrede met
al die, bijna volledig, geblindeerde voormalige winkelpandenpuien die
de oude stadswijken tegenwoordig kenmerken. Waar je vroeger om de
paar panden wel een winkeletalage had, zijn dat nu bijna allemaal blinde vlekken in het straatbeeld geworden. Ik wil toch een soort poging
doen wat leven in de brouwerij te brengen of te houden. Het oorspronkelijke idee was een etalage met treintjes en een etalage met oude

PDA’s en andere historische ICT apparatuur. Echter een inbraak waarbij
twee waardeloze PDA’s werden meegenomen heeft me doen besluiten
het maar bij treintjes te laten. Hoewel de zijramen, helaas, geblindeerd
zijn wil ik op termijn een treintje hebben rijden langs alle ramen. Echter
naast mij betaalde werk, ben ik ook nog werkzaam als (vrijwillig) stoker
bij de Museumstoomtram Hoorn -Medemblik en de North Yorkshire Moors
Railway in Engeland en daar gaat ook de nodige tijd in zitten. Het ‘headboard’ “Frying Dutchman” dat in de etalage hangt laat zien dat het niet
bij stoken alleen blijft! (zie YouTube-filmpje: http://www.youtube.com/
watch?v=FW6okWDWqG8)
Inmiddels ben ik in 2012 begonnen met haNdwissel, de productie van
modelspoorwissels in schaal N, op dit moment voor eigen gebruik en als
hobby, maar misschien op termijn ook voor de verkoop. Hiermee zou het
pand oorspronkelijke functie als winkel weer, beperkt, terug kunnen krijgen.

Rotterdam Centraal
De bouw van het nieuwe station gaat de eindfase in en is
voor bewoners van singel en plein steeds zichtbaarder aan
het worden. Op dit moment wordt de wand aan de noordkant opgebouwd en medio september-oktober zal een eind
komen aan het tijdelijke blauwe stationsgebouw. De nieuwe
reizigerspassage wordt dan in gebruik genomen en al snel de
daarin te vestigen winkelvoorzieningen. Volgt u de ontwikkelingen via TV Rijnmond ? Elke donderdag van 24 mei t/m 28
juni om 17.15 (ieder uur herhalingen). Zie ook:
www.rotterdam.nl/rotterdamcentraal.
Wist u dat ProRail periodiek overleg voert met een aantal
bewoners uit de wijk? Ook het bestuur van onze vereniging is
hierin al jaren vertegenwoordigd.

Vogels voeren? Niet nodig, dus liever niet doen
In reactie op een e-mailbericht van een bewoonster van de
Nicolaas Zasstraat over het grote aantal doodgereden vogels
op de Provenierssingel, meldde Niels de Zwarte van bureau
Stadsnatuur (u weet wel, dezelfde die in 2009 Raamkunst opende met het ophangen van een vleermuizenkast) onder andere
het volgende: “Voeren van watervogels is buiten de winter om
ook niet erg aan te raden; zij kunnen zelf genoeg voedsel vinden, de broodresten trekken ook ratten aan en het water wordt
er voedselrijker door wat ecologisch gezien niet zo goed is”.

Raamkunst 2012		
Doet u mee met
Raamkunst 2012??
Van 22 september tot 8 oktober 2012 organiseren we de jaarlijkse Raamkunst. Bewoners van benedenverdiepingen stellen voor
2 weken hun raam ter beschikking aan deze
mooie ‘buitenexpositie’. Het aantal deelnemende bewoners aan Raamkunst is jaarlijks
ongeveer 40 tot 65 bewoners. Doet u dit jaar
ook (weer) mee??

Het onderwerp voor 2012 is:

Singelschatten,
kunst uit eigen huis
Meestal krijgen de bewoners een schilderij van een beeldend
kunstenaar om tijdens raamkunst achter hun raam te hangen,
maar dit jaar doen we het anders!
Omdat in 2012 en volgend jaar onze singel helemaal opgeknapt
wordt in het kader van het grote Singelplan, willen we graag
op een andere manier kunst presenteren, namelijk: schatten
van de Provenierssingel:

Nieuwe zorgmanager
Yvonne van Loon maakte van de gelegenheid gebruik om zich
tijdens de Jaarvergadering voor te stellen aan de bewoners.
Zij is de nieuwe zorgmanager van zorgcentrum De Provenier.
Zij sprak de hoop uit dat het zorgcentrum iets betekent voor
de Provenierssingel en nodigde de bewoners uit om, waar
mogelijk, de samenwerking aan te gaan.

Filmopnamen
In maart maakte Ari Deelder, (ja, de dochter van Jules) opnamen van haar filmdebuut Toegetakeld door de Liefde. De
film beleeft volgend jaar haar première tijdens het International Film Festival Rotterdam. De film gaat over Arie, die
hopeloos verliefd is op trambestuurder Sonja. Als haar vaste
tramlijn wordt opgeheven, gaat Arie wanhopig naar haar
op zoek. Gedurende twee dagen werden er van vroeg tot
laat aan de Schiekadekant van de Provenierssingel opnamen
gemaakt. Onze singel is fotogeniek!

Uw kunst! Uw schatten!

Heeft u thuis kunst of een voorwerp dat u wilt laten zien?
Met het verhaal achter het (kunst)werk? Laat anderen er van
meegenieten.
Wat kunt u laten zien?
Wat u zelf mooi vindt, wat dierbaar voor u is:
• een schilderij, een mooie ets, een tekening
• een oud bord of stuk servies met een familieverhaal erbij
• iets moois of iets bijzonders bv. een herinnering aan een reis
• een voorwerp waar een verhaal aan verbonden is
• een boek of prent waar u aan gehecht bent
• een aandenken aan een bijzondere gebeurtenis
Bij elk expositiestuk willen we het verhaal erachter laten zien.
U geeft in een paar regels aan waarom dit voorwerp bijzonder
is en wij maken er een mooie, bij de tentoonstelling passende
toelichting van.
Dit jaar kunnen ook bewoners van bovenverdiepingen
meedoen.
Let op uw brievenbus; deze maand vindt u alle informatie over
Raamkunst bij u in de bus.

Jaarvergadering
Op 10 april j.l. vond in Zorgcentrum De Provenier een geanimeerde Jaarvergadering plaats. Het concept-verslag kunt u vinden op
www.provenierssingel.nl.

Contributie 2012
U heeft toch al de contributie voor uw Bewonersvereniging
Provenierssingel voor dit jaar betaald??!
Zo ja, dan ontvangt u een leuke attentie in de vorm van mooie
briefkaarten van de singel!
Provenierssingel 73 A - 3033 EJ Rotterdam - www.raakvlak.com

