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Tekenmanifestatie
“Teken je eigen huis”
Voortgang Singelplan
Ter gelegenheid van de afronding van het Singelplan Provenierssingel en Spoorsingel
en de start van Raamkunst 2014 wordt er een tekenmanifestatie:
“Teken je eigen huis” voor bewoners, jong en oud, van Provenierssingel
en Spoorsingel georganiseerd.

Maak op maximaal A-3 formaat een tekening of schilderij
van (een detail van) je eigen huis aan de Provenierssingel
of Spoorsingel.
En denk nu niet “dat kan ik toch niet”, maar doe een poging en zie hoe leuk dat is!
Juist de verschillen in aanpak en kwaliteit zullen op 27 september de verrassing geven.
Je kunt je tekening inleveren tussen 1 en 14 september 2014 bij Communicatiebureau
“Raakvlak”, Provenierssingel 73A.

Alle werken worden ten toon gesteld tijdens het Singelplanfeest
op zaterdag 27 september 2014; dan wijst een jury, bestaande uit kunstenaars van de Provenierssingel en Spoorsingel, de prijswinnaars aan.
Noteer op de voorkant van je tekening je naam, en de singel plus het huisnummer
waar je woont.

Marktkraam te huur
27 september 2014
van 14.00-17.00 uur tijdens het Singelplanfeest
Huur voor zaterdag

een marktkraam om allerlei spulletjes die je zelf kwijt
wilt, of die je zelf maakt aan de man te brengen:
bric-à-brac, boeken, cd’s en platen, kunstvoorwerpen,
zelfgemaakte artikelen, kleding etc.

Het gaat om een markt voor en door bewoners. Ook de
horeca van de Provenierswijk zal een kraam bemensen.
U reserveert een kraam door uiterlijk 1 september 2014
tien euro over te maken op rekeningnummer NL50 ING0008
418138 t.n.v. Vereniging Bewoners Provenierssingel, onder
vermelding van “Marktkraam” en uw naam en adres.
Informatie bij: provenier@gmail.com

Provenierssingel 73 A - 3033 EJ Rotterdam - www.raakvlak.com

Ja, en zo is na jaren voorbereiding en ruim een jaar uitvoering
de Provenierssingel onder en boven de grond geheel gerenoveerd! Het is allemaal niet zonder slag of stoot gegaan, maar
het eindresultaat mag er zijn: prachtige nieuwe bestrating,
mooie zitplekken, verrassend veel nieuwe bomen en een
nieuwe Takken(Kerk)brug. Die laatste wordt eind juni/begin
juli geplaatst. Ook wordt dan de toegang tot de brug aan beide
singelzijden “open” gemaakt, of te wel, dan worden de fietsnietjes die er nu als afscheiding staan (stonden ze maar elders
op de singel..), weggehaald. Misschien is, als u dit leest, inmiddels het grit op de wandelpaden uitgestrooid. Op dit moment
zijn banken, treden en de Zonnebaadster nog met plasticfolie
omwikkeld ter bescherming. Er wordt nog onderhandeld met
de RET over beweegbare hekjes voor de trambanen zodat
auto’s niet via de trambaan de plantsoentjes “nemen” (ja, dat
gebeurt echt; er heeft al een auto vastgezeten), maar de RET
heeft zo haar eigen handelswijze, dus of dat gerealiseerd wordt
is de vraag. De roep om meer fietsnietjes zullen we als bewoners bij de Gebiedscommissie moeten neerleggen, want in het
kader van het Singelplan gebeurt er op dat vlak niks meer.
Bij de herinneringsboom van Hans Weterman (voor nummer 11)
wordt nog een nieuwe plaquette geplaatst. De oorspronkelijke
is in het bouwgeweld gesneuveld. Ook is toegezegd dat het
stoeptegelgedicht van Jana Beranová aan de Schiekadekant van
de singel opnieuw geplaatst wordt.
En nu: op naar de aanpak van het Proveniersplein voor het
Centraal Station; deze gaat in november van dit jaar op
de schop.

In memoriam Bert Moerkerk

Singelplanfeest/Raamkunst
Op zaterdag 27 september vindt van 14.00-17.00 uur het

Grind of blommen?

Singelplanfeest plaats. Reden voor dit feest voor bewoners van

Bij het opknappen van de singel zijn de geveltuintjes volgestort
met grind. Sommige bewoners hebben inmiddels zelf de handen
uit de mouwen gestoken en opnieuw hun geveltuin ingericht,
andere vinden het eigenlijk wel praktisch zo’n grintbak, maar
een aantal wil toch echt de blommen terug. Behoort u tot
de laatste groep, neem dan contact op met Anne Mollema
(a.mollema@rotterdam.nl). Hij zorgt ervoor dat het grind door
een flinke laag aarde wordt vervangen….voor niks!

Op 15 april 2014 is in de leeftijd van 67 jaar Bert Moerkerk

Provenierssingel en Spoorsingel (plus genodigden) is het gereed-

overleden. Bert was ruim tien jaar actief in de Vereniging

komen van het gemeentelijk Singelplan voor beide singels, en

Bewoners Provenierssingel, waarvan lange tijd, tot zijn

ook de start van Raamkunst 2014.

overlijden, als penningmeester. Hij was betrokken bij tal van

Het feest wordt samen met de gemeentelijke dienst Stadsont-

activiteiten en nam deel aan de werkgroep Centraal Station.

wikkeling (verantwoordelijk voor het Singelplan) georganiseerd

Wij missen hem als toegewijde en zorgvuldige penningmees-

en ook aan Raamkunst levert Stadsontwikkeling een bijdrage.

ter, en als trouwe en lieve vriend en buurtbewoner.

Dit jaar doen ook bewoners van de Spoorsingel mee aan Raam-

Bestuur VBP.

kunst. Het thema voor de Spoorsingel is “kunst”voorwerpen van
werkers aan het Singelplan. Medewerkers van Stadsontwikkeling,
maar ook de RET en de aannemersbedrijven die een bijdrage
leverden aan de uitvoering van het Singelplan tonen, voor hen
waardevolle, voorwerpen achter de ramen van de benedenhuizen.
Het thema van de Raamkunst aan de Provenierssingel is de
historie van de Provenierssingel. Aan de hand van beeldmateriaal en bouwtekeningen, afkomstig uit eigen bezit en uit het
Stadsarchief, krijgen bezoekers een indruk van de Provenierssingel vanaf de eerste bouwactiviteiten in circa 1895.
Tijdens het feest is er muziek, poppentheater, oud-Hollandse
kinderspelletjes, een historische tram, marktkramen met bricà-brac, een tekenmanifestatie “Teken je eigen huis” en vooral

Oproep bestuursleden
In de Jaarvergadering van 16 april jl. hebben de bestuursleden
van de VBP, Irma de Carpentier, Janine Kroeze en Joyce Ryken, aangegeven aan het einde van kalenderjaar 2014 jaar hun
bestuurstaken neer te zullen leggen. Zij gaan er dit lopende jaar
nog met volle inzet tegenaan, maar willen na dit jaar hun tijd en
energie aan andere zaken kunnen geven. Vanzelfsprekend zullen
ze hun taken met zorg overdragen op nieuwe bestuursleden.
Wie van de bewoners wil de uitdaging oppakken en een bestuurstaak op zich nemen? Of wellicht is er een groepje bewoners
dat de kar wil gaan trekken? Zodra de situatie zich voor doet
dat zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie melden, dan
informeren wij u natuurlijk weer, en bespreken we met de leden
van de VBP in een vergadering de mogelijkheden.
Voor dit moment rekenen we er op dat er belangstellenden zijn.
Uw reactie graag naar provenier@gmail.com of naar een van de
bestuursleden Irma de Carpentier, Janine Kroeze of Joyce Ryken.

veel gezelligheid.
Binnenkort komt een van de bestuurleden bij de bewoners van
de benedenwoningen langs om de deelname van zoveel mogelijk
“ramen” te garanderen.
Reserveer alvast de datum in uw agenda!

Contributie
Ondersteunt u ook dit jaar weer de activiteiten van de VBP?
De minimale contributie is al jaren gelijk gebleven en bedraagt
ook dit jaar weer (vastgesteld in de laatste Jaarvergadering)
15 euro.
Graag overmaken op rekeningnummer: NL50 ING 0008 418138
t.n.v. VBP, Rotterdam.
Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

Website

AGENDA

Neem eens een kijkje op de nieuwe website van de VBP:

Vrijdag 28 juni en vrijdag 29 augustus
16.30 - 18.00 uur

www.provenierssingel.nl

Vorig jaar is besloten een nieuwe website te laten bouwen
omdat de oude website veel kuren kreeg en aldoor uitviel.
Via kennissen hebben we Tim van van de Broek, net afgestudeerd en “computernerd”, bereid gevonden om tegen een
aantrekkelijke tarief deze nieuwe site te bouwen. De bestuursleden van de VBP hebben een groot aantal documenten in de
verschillende categorieën geplaatst. Er wacht nog veel werk
en dit zal zo goed als het gaat in de komende maanden weken
uitgevoerd worden.

Burenborrel in caffè Booon, Proveniersstraat/Molenwaterweg.
Kom gezellig bijpraten en/of kennismaken met Singelbewoners
onder het genot van een drankje en een hapje.

Zaterdag 27 september 14.00 - 17.00 uur
Singelplanfeest en opening Raamkunst Provenierssingel
en Spoorsingel.

