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De producenten van Noorder Bioscoop en CineNoord 
presenteren ‘Episode 2: De Nieuwe Banier in Beweging!’ 
Zodat meer mensen meer aan cultuur (kunnen) deelnemen 
en ook als testcase voor een nieuwe, vaste filmplek 
– centraal gelegen in Rotterdam Noord – vertoont dit festival 
er het laatste weekend van oktober 10 films verspreid over 
twee zalen. 

Voor een symbolisch bedrag van 50 cent kunnen bezoekers 
vr. 25, za. 26 en zo. 27 oktober genieten van een mooie selec-
tie aan films. Met het brede programma en dans en theater als 
algemeen uitgangspunt brengt Episode 2 deze historische plek 
écht in Beweging! 
Films als Rize (LaChapelle), Lang & Gelukkig (Kramer), The Red 
Shoes (Powell & Pressburger) en Black Swan (Aranofsky) vormen 
een greep uit het hoofdfilmprogramma. Aansluitend vinden 
er exposities en presentaties plaats van onder andere Chris 
Ripken, Daily Danai, Stefan Da Costa Gomez, Martijn Kappers, 
Paul Sixta/Mor Shani (Dansateliers), Swap Shop en Wim Wieg-
man. Middels filmpjes en affiches presenteren kinderen en be-
woners uit Noord zich eveneens op het festival. Dit met behulp 
van onder andere Annelies Goedhart, Film des Forêts 
(in samenwerking met SKVR) en Studio Scope. 
Op de woensdag voorafgaande aan Noorder Bioscoop | Episode 
2 vertoont CineNoord de film Pina (2011, Wim Wenders). En op 
hun nieuwe locatie in het Zomerhofkwartier vertoont Kriterion 
Rotterdam op donderdag 24 oktober een drietal dansfilms van 
Noud Heerkens.  
Er wordt rekening gehouden met dorstige en hongerige bezoekers 
en voor het weekend houden we een feestje paraat. Samengevat: 
eind oktober wordt een waanzinnig niet te missen filmfeest! 
De Nieuwe Banier (Banierstraat 1 / aan het Ammersooiseplein) 
geeft toegang tot Episode 2. De films en aanvullende exposities 
en presentaties vinden plaats in de twee zalen en aangrenzen-
de ruimtes op de begane grond en eerste verdieping. 
Het volledige programma is binnenkort te vinden op 
www.noorderbioscoop.nl. 
Word lid van ‘Vrienden van Noorder Bioscoop Rotterdam’
(https://www.facebook.com/groups/132557730105354/) 
wanneer je het initiatief een warm hart wil toedragen. 
De organisatie probeert zoveel mogelijk buurtbewoners te 
betrekken bij het festival. Er worden nog mensen gezocht die 
het leuk vinden om te helpen bij de aankleding, inrichting en 
promotie van het festival.
Geïnteresseerden kunnen zich melden op 
mail@noorderbioscoop.nl.

Persbericht Episode 2 

Voortgang Singelplan

Zandbak 
Kom je ‘s ochtends je huis uit, val je bijna in een gigantische 
kuil! Gelukkig is wel aangekondigd met een brief van de ge-
meente dat je in de fase zit die aan de beurt is, en ook hoorde 
je al in alle vroegte gedreun en ander tumult voor je deur, maar 
toch is het even schrikken: “Hoe bereik ik mijn fiets?” 
De bewoners die het betreft hebben het een en ander te verdu-
ren: smalle doorgangen via afgezette paden langs de huizenrij, 
diepe gaten, oude en nieuwe rioleringsstukken, stapels met 
nieuwe tramrails, gedreun van machines, verder dan normaal 
lopen naar de vuilcontainer, ontbrekende verlichting, geveltuin 
van stootbanden ontdaan, maar ook…… aardige, attente en 
hardwerkende (zelfs op zaterdag) mannen die altijd bereid zijn 
je een handje te helpen met het “overspringen” van een kuil of 
het naar binnen brengen (over diezelfde kuil) van je boodschap-
pen. En als je hen dan ook nog voorziet van koffie en gebak, dan 
wordt het ineens gewoon gezellig en is alle ongemak vergeten!
En van de bewoners waar het Singelplan al langs gebulderd is, 
hoor je (en je ziet het met eigen ogen) hoe breed de stoep is 
geworden, hoe vrolijk zandgeel de tegels zijn, en hoe fraai het 
straatbeeld nu al is. En dan moet de beplanting en het straat-
meubilair nog komen!
Informatie over de voortgang van het Singelplan Proveniers-
singel: www.rotterdam.nl/spoorprovenier

Bemoeienissen met de 
uitvoering van het Singelplan
Misschien vraagt u zich af wat de VBP zoal doet om de 
belangen van de bewoners bij de uitvoering van het Singelplan 
te behartigen.
Een opsomming, die niet uitputtend is:
- deelname aan het maandelijks overleg van de procesgroep
 die, samen met de gemeente, de uitvoering van het 
 Singelplan begeleidt; 
- deelname aan de “schouwgroep”; een aantal bewoners van   
 de Provenierssingel zijn, bij toerbeurt, dagelijks op de singel
 om te kijken of alles volgens afspraak gebeurt, of er geen 
 rare dingen voorvallen, of er geen gevaarlijke situaties ont-  
 staan, om eventueel te bemiddelen, om bewoners te in-
 formeren en bij te staan bij bijvoorbeeld het aanleggen van   
 de huisaansluitingen van de riolering;
- dringend verzoek aan het dagelijks bestuur van de deel-  
 gemeente Noord (opnieuw) om voldoende ruimte te scheppen  
 voor het plaatsen van fietstrommels en –“nietjes”;
- brainstormen over een gemeenschappelijke festiviteit van   
 Raamkunst 2014 en oplevering Provenierssingel in het najaar  
 van 2014.

Lintje Hans Rombouts

Doordat onder vermelde gebeurtenis plaatsvond na verschijnen 
van de laatste Bode, kunnen we nu pas melding maken van 
onderstaand feit.

Hans Rombouts is door het bestuur van de Vereniging Bewoners 
Provenierssingel (VBP) voorgedragen voor een lintje en dit is hem 
bij de laatste lintjesregen, in april van dit jaar, verleend. Hans is 
een enthousiaste en gedreven man die zich met name voor een 
aantal zaken sterk heeft ingezet en nog altijd inzet; dit zijn: 
Rotterdam (en dan vooral zijn wijk: Provenierssingel), jongeren-
werk, de kunsten, en dan met name kunst in de buitenruimte.
Hans heeft zich zijn leven lang  bekwaamd in deze onderwerpen: 
kweekschool, MO- akte geschiedenis, bachelor en master kunst-
geschiedenis aan de universiteit van Leiden met als afstudeer-
onderwerp: het werk van de Rotterdamse beeldhouwer Héman, 
tevens zijn schoonvader. 
Hij heeft zich zowel bezoldigd als onbezoldigd ingezet voor 
bovenstaande gebieden. De lijst onbezoldigde activiteiten is zelfs 
langer dan zijn betaalde functies. Dit tekent Hans Rombouts 
ten voeten uit. Wat hij belangrijk vindt, daar gaat hij ook voor, 
betaald of onbetaald.
Behalve voorzitter en later bestuurslid van de bewonersvereni-
ging (VBP) was hij oprichter en bestuurslid van de kunstcommis-
sie Provenierssingel en initiatiefnemer van diverse kunstwerken 
aan de Provenierssingel. Ook was hij lid van de werkgroep 
Centraal Station (nieuwbouw) en betrokken bij de eerste fase 
van het Singelplan. 
Andere vrijwillersactiviteiten van Hans waren onder andere: 
bestuurslid van de projectraad van buurthuis Cool, oprichter 
en voorzitter van de stichting Scarabee, een jongerencentrum 
voor straatjongeren. Verder was hij o.a. bestuurslid van Stich-
ting Roodkapje, een open atelier voor bevordering van kunsten. 
Momenteel is hij nog secretaris bij Tukker en Everzwijn instituut, 
voorzitter van de kunstkring Prins Alexander en lid van de klach-
tencommissie van Thuiszorg Rotterdam. 

Wij feliciteren Hans van harte met deze onderscheiding!
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vervolg  Singelplan Raamkunst 

September is de tijd voor Raamkunst, maar… iedere bewoner 
zal gemerkt hebben dat er hard gewerkt wordt aan de 
Provenierssingel. Alle facetten van de singel worden in het 
kader van het singelplan aangepakt, van baggeren in de singel, 
groenonderhoud, riolering, nieuw straat meubilair enz. enz. 
Waarschijnlijk ziet u dagelijks waar gewerkt wordt. Raamkunst 
wordt daarom verschoven naar 2014. Wanneer het Singelplan 
voltooid is en de Provenierssingel – en plein er in volle glorie bij 
staan, willen wij de jaarlijkse Raamkunst organiseren. En graag 
in een feestverpakking! De afronding van het Singelplan wordt 
verwacht rond de zomer van 2014, dus we hebben nog even 
de tijd. 
Maar omdat het mooi zou zijn een extra bijzondere Raamkunst-
editie te maken, wil het bestuur van de bewonersvereniging 
Provenierssingel nu al vast plannen gaan maken.

DOET U MEE??? 

Op donderdag 21 november organiseren we een Raamkunst 2014 
startbijeenkomst waar we graag van bewoners ideeën willen 
horen om in 2014,  samen met bewoners, een extra mooie, 
spannende en vooral feestelijke Raamkunst te laten 
plaatsvinden.
Er zijn al enige suggesties: 
- een ode aan de historie met een expositie van oude foto’s van  
 de singel als kunst achter de ramen,
- een expositie van kunst van werkers aan de singel (van de
 mensen die bezig zijn met riolering, bestrating, groen, 
 projectleiding enz.) achter de ramen, 
- een rondleiding over de gerenoveerde singels (Spoorsingel en
 Provenierssingel) door een Rotterdamkenner (wie??) 
- eten en drinken mag natuurlijk niet vergeten worden: 
 Bring-your-own-Barbecue, 
- een markt op de singel mogelijk: Bric á Brac, spullen 
 afkomstig van de zolders van de singelbewoners, een boeken- 
 markt, kunst en producten gemaakt door singelbewoners.
- een prachtig singelfeest in samenwerking met het gemeente-
 lijk projectteam Singelplan.
 

Dus, heb je ideeën, wil je wat moois mee 
organiseren, kom naar de Raamkunst-
bijeenkomst op donderdag 21 november 
in De Waerschut, Van Waerschutstraat 1; 
aanvang 19.30 uur.

Ontwikkelingen 
Proveniersplein

Op de website www.rotterdam.nl/proveniersplein is heel veel 
interessante informatie te vinden over de plannen die er zijn 
m.b.t. de reconstructie van het Proveniersplein (voor het C.S.). 
De visualisaties geven een goed beeld hoe het er uiteindelijk 
uit komt te zien.

U vindt er informatie over:

• coördinatiepunt schademeldingen
• bewonersavond bewoners Stationssingel 
 (inrichting Stationssingel) op 20 juni
• bewonersavond Provenierswijk op 2 juli
• verslag presentatie definitief inrichtingsplan Proveniersplein
• reactiedocument inrichtingsplan Proveniersplein 
 (eindversie d.d. 4 juli 2013)
• tekening inrichting Proveniersplan
• Stationssingel (afbeelding)
• Proveniersplein - Stationssingel (afbeelding) 
• reactiedocument inrichtingsplein Proveniersplein (t/m 20 juni)
• tekening Proveniersplein
• doorsnede
• bruggen 1
• bruggen 2

Fasering Singelplan 
Provenierssingel
De Provenierssingel wordt in een aantal fasen aangepakt, 
waarbij de bedoeling is dat steeds per fase een deel van de 
Provenierssingel in zijn geheel “klaar” is. Onderstaande 
planning is zoals in het bestek vermeld staat. Dit is nog niet 
definitief en kan ook steeds, door vertraging van de werkzaam-
heden, tussentijds gewijzigd worden.

Fase 1 betreft het deel Provenierssingel noord-westzijde 
(oneven kant grenzend aan de Spoorsingel).

Natuurvriendelijke oevers
Er zijn vragen gekomen over de natuurvriendelijke oevers. 
De beplanting sloeg deels niet aan en is deels opgegeten door 
de watervogels. De aannemer is gevraagd om nog snel in dit 
groeiseizoen de oevers te herstellen.
Dat is te voortvarend gegaan. Er is namelijk grond aangebracht 
om de overlevingskansen van enkele soorten te verbeteren. 
Dat was niet de bedoeling. De grond wordt weer weggehaald 
en de singel wordt dus niet gedempt, zoals boze tongen be-
weerden. De beplanting zal in het voorjaar van 2014 opnieuw 
worden aangebracht met een kleine wijziging in soorten. 
Daarnaast wordt er ook een tijdelijke bescherming tegen vraat 
door waterwild aangebracht tot de planten voldoende sterk 
zijn. (bron: www.rotterdam.nl/spoorprovenier)

De werkzaamheden lopen vervolgens rond de singel, 
om te eindigen (fase 7) aan de zuidwestzijde (grenzend 
aan de Proveniersstraat).

fase 1  17-06-2013  26-07-2013

fase 2   29-07-2013  06-09-2013

fase 3   09-09-2013  01-11-2013

fase 4   04-11-2013  13-12-2013

fase 5   16-12-2013  14-02-2014

fase 6   17-02-2014  11-04-2014

fase 7   14-04-2014  16-05-2014

Grote veranderingen bij 
Zorgcentrum De Provenier
Stichting Middin heeft onlangs Zorgcentrum De Provenier over-
genomen. Stichting Middin staat voor ondersteuning en zorg op 
woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra, aan mensen 
met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, 
en ook aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een 
beperking door ouderdom.
Landelijk staan er grote veranderingen omtrent de zorg te 
verwachten, door de WMO (Wet maatschappelijke ondersteu-
ning) zal veel zorg onder verantwoordelijkheid van de gemeente 

gaan vallen. De Provenier wil hier op inspelen. Hoe gaat 
de toekomst van de Provenier eruit zien, welke zorg wordt 
verleend, wat zijn de mogelijkheden? Zal het gebouw gere-
noveerd worden of komt er nieuwbouw?? Vanuit het bestuur 
is toegezegd dat de Vereniging Bewoners Provenierssingel 
bij de planvorming betrokken wordt. Er wordt een rapport 
geschreven over de toekomst van De Provenier. Verschillende 
mogelijkheden worden nu bekeken, wellicht zal De Provenier 
meer onderdeel worden van de wijk en komen er meer par-
ticipatiemogelijkheden. Omdat De Provenier deel uit maakt 
van de Provenierswijk en daarmee midden in de samenleving 
staat, is de input van de buurt heel waardevol.

vervolg  Singelplan

Burenborrel 
vanaf 16.00 uur bij caffè Booon 
Kom ook, het is gezellig en er staan verrukkelijke
hapjes voor je klaar!

Elke laatste zaterdag van de maand:

26 oktober / 30 november         
Tot gauw!


