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Agenda Provenierswijk

Het is zo ver:

10

Opening nieuwe
reizigerspassage C.S.

02
10
11

zaterdag
november
Opening voetgangerspassage centraal station.

november tot
eind december

Op 10 november 2012 wordt de brede reizigerspassage opengesteld
voor het publiek. Meer informatie en actuele stand van zaken op
www.rotterdamcentraal.nl of via twitter.com/rdamcentraal.

Schilderijententoonstelling van Tineke Noordzij.

zaterdag
november
van 11.00-14.00 uur: “winterklaar” maken van de
Provenierssingel door de bewoners.

zondag
november
treedt in de Waerschut Dolores Velasquez op met
Mirko Gibson (piano), Tie Pereira (bas), Luis Daniel
Mora Matus (drum), plus een gast-zanger uit
Amerika, Horus Tolson

Schilderijententoonstelling van Tineke Noordzij.

“Winterklaar” maken van
de Provenierssingel.
Op zaterdag 10 november gaan we van 11.00 – 14.00 uur onze
mouwen opstropen om het achterstallig onderhoud van het groen
van de Provenierssingel aan te pakken.
De gemeente maakt, tot de uitvoering van het singelplan klaar is,
begrijpelijkerwijs weinig werk van het groenonderhoud.
Een aantal enthousiaste bewoners wil de mooie Provenierssingel
toch iets fraaier de winter in laten gaan dan zoals zij er nu bij ligt.
Heb je zin om mee te helpen? Je bent meer dan welkom.
We verzamelen om 11.00 uur op de Kerkbrug (t.o. Zorgcentrum
de Provenier) en bespreken dan wat er aan activiteiten moet/kan
gebeuren. Koffie en thee staan klaar!
De vereniging beschikt maar over een paar gereedschappen dus
neem het tuingereedschap dat je hebt mee. Je kunt denken aan:
snoeischaar, heggenschaar, hark, schoffel en tuinhandschoenen.
Alleen als de regen met bakken uit de hemel valt of de temperatuur
onder het vriespunt ligt, blazen we de bijeenkomst af.
Meer info bij Janine Kroeze, 06-52630866/janine.kroeze@planet.nl

Raamkunst 2012
Raamkunst 2012 was een succes, heel veel singelbewoners hebben dit
jaar een bijdrage geleverd. Het onderwerp was: Singelschatten: kunst
uit eigen huis. Er waren prachtige voorwerpen te zien uit eigen huis.
Extra mooi en ook soms ontroerend, waren de verhalen over de ‘singelschat’ die vertelden waarom dit voorwerp of deze kunst zo bijzonder
is. Erg leuk was dat dit jaar ook bewoners van bovenverdiepingen van
de singel mee konden doen. Zij konden hun singelschatten laten zien
via de ramen van bewoners van benedenverdiepingen.
Ook bij Zorgcentrum de Provenier is gewerkt om achter de ramen van
de Provenier verhalen van singelschatten van de bewoners tentoon
te stellen.
De opening werd zaterdag 22 september verricht door Paul van de Laar,
adjunct-directeur en hoofd collectie van Museum Rotterdam (voorheen
het Schielandhuis). Zijn verhaal over raamkunst in allerlei vormen is op
de website www.provenierssingel.nl te lezen. Vervolgens vertelde
singelbewoner Esther Bunschoten wat haar singelschat was en singersongwriter Rein van Doorn zorgde voor de muziek. Anne Mollema maakte van de gelegenheid gebruik om kort de actualiteit van het singelplan
toe te lichten. Zoals op de foto’s te zien is, was het een gezellige en
geanimeerde Raamkunst.

Heeft u ook zo genoten van singer-songwriter Rein van Doorn tijdens de
opening van Raamkunst? Rein is buurtbewoner en te zien op You Tube.
Als u zoekt op zijn naam ziet u diverse optredens van hem.

Tijdens de opening van Raamkunst werd door wethouder Karakus
een onderscheiding uitgereikt aan oud-voorzitter en bestuurslid
van de Vereniging Bewoners Provenierssingel, Hans Rombouts.
Hans kreeg de Erasmusspeld vanwege zijn jarenlange verdiensten
voor de singel.

Singelschatten
Thema van Raamkunst 2012:
Singelschatten: wat is uw “singelschat”
in huis en waarom?
Een aantal toelichtingen van bewoners
bij hun Singelschat:
- Leuke prent, op de veiling gekocht. Bleek later veel
meer waard.
- De grote leegte van de rechthoek: is het een blok of is het
een gat? Het fascineert en inspireert.
- ’s Avonds dekte mijn moeder de tafel voor de volgende
dag. Een ritueel. Het beginpunt van de dag was die gedekte
tafel voor ons als kinderen. Nu dek ik voor haar.
Aandacht voor elkaar bij het begin van de dag.
- Ben gek op etsen en dit is mijn favoriet: speels, licht en
een tikkeltje serieus.
- 1982: voor het eerst samen op vakantie naar Frankrijk.
In Parijs aangekomen op de Place du Tetre kochten we dit
verrassende en betaalbare kunstwerk. 2012: ik loop met
mijn dochter op de Place du Tetre en zie de kunstenaar
er nog steeds staan! Ook mijn dochter vindt het een mooi
kunstwerk. Wij staan even stil bij deze mooie herinnering.
- Leo de Jong is een Rotterdamse kunstschilder van voor
de oorlog. In de jaren ’90 kochten wij schilderijen van hem
omdat hij veel weggaf aan goede doelen zoals het aidsfonds
en het kankerfonds. Een heel bijzondere man met veelzijdig werk. Werk waar je lang naar kunt kijken en iets van
je leven in terug vindt.

Voortgang Singelplan
Deze maanden zijn vooral de werkzaamheden zichtbaar die aan
de Spoorsingel worden verricht. Men is daar begonnen met de
riolering, een activiteit die ingrijpend is voor de bewoners omdat
in delen de straat opgebroken wordt.

Over de Provenierssingel
is te melden dat er:
- een informatieavond heeft plaatsgevonden op 23 oktober over de
mogelijkheid om isolatiemateriaal aan te brengen om ongewenste
trillingen tegen te gaan (zie elders in deze Bode)
- voor de Kerst een brief naar alle bewoners-eigenaren gaat m.b.t. 		
de aansluiting van het riool op de riolering van de huizen, waarin
zij precies kunnen lezen wat de gevolgen voor hun pand zijn van 		
de vernieuwing van de riolering in de straat: moet er een aanpassing in hoogte komen of kan de nieuwe riolering direct aangebracht worden op de bestaande huisriolering.
- de beplanting van de natuurlijke oevers-plantvakken in de
Provenierssingel een dezer weken wordt aangebracht.
Het beplantingsschema is op de site
www.rotterdam.nl/spoorprovenier terug te vinden.
- Voor de vervanging of vernieuwing van de Kerkbrug is een
variantenanalyse aangevraagd: Komt er een volledige of
gedeeltelijke vervanging?
Komt er een vervanging in kunststof of in hout? Voor het einde
van het jaar worden de bewoners geïnformeerd en wordt naar 		
hun mening gevraagd.
Kijk voor actuele informatie op: www.rotterdam.nl/spoorprovenier

Tegengaan van
ongewenste trillingen
Medio oktober ontvingen alle bewoners van de Spoor- en
Provenierssingel een brief van de deelgemeente waarmee zij de
interesse voor het beperken van trillingen in de woning wilde
inventariseren. Het betreft trillingen veroorzaakt door de diverse
werkzaamheden aan en rond de singels, maar ook door (vracht)verkeer, de trams etc. Tegen trillingen is wat te doen door
dempend materiaal aan te brengen. Het materiaal bestaat uit
platen van een soort piepschuim, dat kan worden aangebracht
tussen de panden en het grondpakket. De kosten komen voor
rekening van de bewoner/huiseigenaar en worden begroot op circa
€ 125 per strekkende meter. Per pand is 6 a 7 meter nodig.
Op 23 oktober j.l. was er een informatiebijeenkomst voor belangstellende bewoners. Het verslag van de bijeenkomst is binnenkort
terug te zien op www.rotterdam.nl/spoorprovenier.
Heeft u belangstelling maar heeft u nog niet gereageerd, dan kunt
u alsnog contact opnemen met Henriëtte Edens, Gemeentewerken,
afd. Communicatie: hg.edens@rotterdam.nl

Tot onze grote verrassing bleek halverwege oktober de Stoeptegelgedicht van Jana Beranova “in de steigers” te staan. Bij navraag
bleek Tom Warnik van de deelgemeente de initiatiefnemer van deze
renovatie te zijn. Dank je wel Tom!!

Nieuwjaarsreceptie
Noteer in uw agenda:
Nieuwjaarsreceptie VBP: zondag 6 januari 2013 van 16.00 – 18.00
uur in café Booon aan de Proveniersstraat.

Burenborrel
Op initiatief van singelbewoners willen we ingaande het nieuwe
jaar, 2013, maandelijks op de zaterdagnamiddag een burenborrel
organiseren in café Booon aan de Proveniersstraat, een plek en
moment om elkaar te ontmoeten, bij te praten, kennis te maken,
ideeën te ontwikkelen of domweg plezier met elkaar te hebben.
Meer informatie krijgt u tijdens de nieuwjaarsreceptie en via een
flyer t.z.t. in uw brievenbus.
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