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De Creatiefste

De zomertijd is net ingegaan. Dus weer tijd voor
buitenactiviteiten, zoals de kinderspeeldag. Geniet van
de lente en van de activiteiten die we weer organiseren:
- een reeks aan activiteiten bij Floris (88a):
wekelijks restaurantje, maandelijkse filmclub,
kinderfilms, culinair spektakel, etc.
- de kinderspeeldag voor iedereen die op straat wil
spelen.
Maar ook kijken we in deze krant terug. Op de
opzoomeraward Creatiefste Straat die onze
straat heeft ontvangen uit handen van prinses
Maxima! Ja, daar mogen we trots op zijn met elkaar.
De redactie wil iedereen een vrolijke en creatieve lente
wensen. Geniet van het zonnetje. Tot ziens op straat of
bij een van de vele activiteiten!

Kinderspeeldag

Op woensdag 28 mei wordt tijdens de Nationale
Straatspeeldag een deel van de Graaf Florisstraat
afgezet, zodat kinderen heerlijk op straat kunnen
spelen en meedoen aan speciaal op die dag
georganiseerde activiteiten. Vorig jaar waren er
pannenkoeken, kon je jezelf laten schminken en was er
een circus in de straat. Wat het programma dit jaar
wordt, houden we nog geheim. Zet de datum alvast in
je agenda of meld je als vrijwilliger aan bij Mayke
Hegger (67A) en Liesbeth Levi (63B). Ook kun je jezelf
natuurlijk aanmelden via: info@graafflorisstraat.nl
Spelen maakt creatief! HS

Enecohuisje

Groeten, Harold Smits
(namens de hele redactie)
Wilt u de straatkrant ook elk kwartaal gratis in de
brievenbus of e-mail hebben, laat dat dan weten.

ABONNEREN DOE JE ZO



Stuur een e-mail naar info@graafflorisstraat.nl
Doe briefje in de bus bij nummer 92 B

De straatkrant wordt verspreid onder geïnteresseerde
bewoners van de Graaf Florisstraat en de leden van de
vereniging Ter Bevordering.

Roeland Otten (zie interview met hem elders in deze
krant), Frans Hooijkaas, Tjerk van de Lune, WillemJan
Droog, Ruud Reutelingsberger, Gerard Peters en
Robbert van Venetie gaan het Enecohuisje bekleden
met foto’s. Vol verwachting klopt ons hart. Maak er
maar iets moois van, jongens! Wie weet worden we
dan dankzij jullie komend jaar weer de creatiefste van
Rotterdam. HS
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Straatvergadering
Ook zin en tijd om mee te praten over de
straatactiviteiten, het onderhoud van de straat en de
verdeling van het straatbudget? Kom dan op 19 mei
naar de straatvergadering. Deze keer wordt ie
gehouden bij Floris thuis op nummer 88a. De
vergadering begint om kwart voor 8 en duurt tot 9 uur.
Aansluitend is een ledenvergadering van de vereniging
Ter Bevordering. Gezellig als je erbij bent. Kom je ook?
Neem ook iets te drinken mee. HS

1000 euro straatbudget ontvangen. Van dit geld is een
deel besteed aan het verfraaien van 88a (verven, etc).
Daarnaast willen we alle bewoners uitnodigen om de
eerste plaats te vieren met een gratis glaasje op
zaterdag 24 mei om half 6, voorafgaand aan het
Spectacle Culinair.

VERENIGING TER BEVORDERING

Filmladder
Het filmteam zorgt elke maand voor een intrigerende
film bij Floris op nummer 88a. Op vrijdagavond een
film voor volwassenen. Op zaterdagmiddag een film voor
kinderen. Binnenkort:
- 25/4– 20:00 uur – Sideways – wijnavond
- 26/4 – 16:00 uur – Ronja de Roversdochter
- 30/5 – 20:00 uur – Hollywood aan de Maas
- 31/5 – 16:00 uur – Sjakie en de Chocoladefabriek
- 27/6 – 20:00 uur - Made in Graaf Florisstraat
- 28/6 – 16:00 uur - verrassingsfilm

Angela Vermeulen (producer van Midzomernachtsdroom) neemt de Award in ontvangst onder toeziend
oog van prinses Maxima.

Wil je meer weten over deze films, vraag dan de hele
filmladder aan op: floriscoop@hotpop.nl Graag vooraf
aanmelden op dit emailadres. Maximaal 35 gasten.
Entree is gratis voor leden, donatiesuggestie: 2 euro
Introducés betalen 5 euro. Tientjeslid worden? meld je
dan aan op www.graafflorisstraat.nl
VERENIGING TER BEVORDERING

Opzoomer Award
Donderdagavond 24 januari vond in aanwezigheid van
prinses Máxima de uitreiking plaats van de
OpzoomerAwards. In de categorie Creatieve Straat
won de Graaf Florisstraat de 1ste prijs. Op de 2e en 3e
plaats waren geëindigd: de CP Thielestraat en de
Zwaerdecroonstraat. Als beloning heeft de Graaf Floris

Meer foto’s en info, op www.opzoomermee.nl en op
www.graafflorisstraat.nl/Opzoomergala2008.html
Na de uitreiking hadden Angela Vermeulen en Harold
Smits nog een persoonlijk gesprek met de prinses.
Elders in deze krant een verslag van dat gesprek. HS
VERENIGING TER BEVORDERING

Eten op Zaterdag
Eten bij Floris – nu ook op zaterdag. Heb je al een keer
een maaltijd genoten op de donderdag? Doen! Want er
wordt goed gekookt én het is erg gezellig bij je
buren/vrienden aan tafel te schuiven. Of heb je juist op
donderdag altijd zo weinig tijd? Moet je werken tot
laat, zijn er kinderen die op tijd naar bed moeten, of is
het je vaste sportavond? Hier is de oplossing: eten bij
Floris op de zaterdagavond.
Zaterdag 29 maart was de eerste: GE WEL DIG !!!
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Maar er komen er nog meer. Voorlopig zijn er nog drie
data vastgesteld: 21 juni, 20 september en 13
december. Zet alvast maar in je agenda!
Per avond wordt er een nieuw kookteam geformeerd.
Het kookteam kan zelf een eventueel thema, tijdstip en
de kosten bepalen. Uitnodigingen kunnen via het
centrale mailbestand verstuurd worden.
Voor de eerste datum hebben zich al kookteams
aangemeld. Wil je jezelf aanmelden als lid van een
kookteam voor september/december, laat het alvast
weten via etenbijfloris@live.nl onder vermelding van
‘koken op zaterdag’.
VERENIGING TER BEVORDERING

Floris interviewt
Dit keer een gesprek met Wies Sanders, oftewel een
van de trekkers van de filmclub “Floriscoop”. Voor het
interview komen de geïnterviewde nu eens niet naar
88a, maar komt Floris bij de mensen thuis.

wat”. En zo, met de hulp van Kees (.....), zijn we van
start gegaan.
Waarom de filmclub?
Goeie vraag...(lacht), film is gewoon leuk.
Kijk, ik ben de nieuwe interim directeur van het
Architectuur Filmfestival (www.affr.nl) en vind het dus
heel leuk om dit te organiseren. Wat me tijdens de
organisatie van affr opviel in de stad is dat of je gaat
naar 1 van de megabioscopen voor een echte
blockbuster of je zoekt de knusse bioscoopjes op voor
de meer specialistische films, en toen dacht ik het is
misschien ook wel aardig om dat hier in de straat te
doen in een nog knussere huiskamer en dat je dan ook
films vertoond die iets met Rotterdam of de straat te
maken hebben. In het begin hebben we dat wat minder
gedaan, maar nu heeft het steeds meer linken met de
stad of de straat.
Hoe dan?
Zoals de laatste keer met Sjoerd Didden. Dan zorgen
we dat er extra informatie wordt verteld bij dat wat je
vertoont. Of zoals de film over Berlijn waar Friderique
dan weer over kan vertellen.
En jullie gaan van nu af aan dat thema vasthouden?
Dat proberen we wel ja. We willen een soort zomergastformule, Winy Maas doen we een keertje, of zoals
de floriscoopdag van juni allemaal professionele films
en filmpjes die mensen uit de straat gemaakt hebben;
Frank Koppelmans, Harold Houdijk, en nog een dame
die documentaires maakt voor de vpro.....en zo gaan
we door. Zeker ook over architectuur, omdat er hier
veel architecten zitten. Dus geen echte blockbuster.
Voor de kinderen hebben we trouwens wel de wat
bekendere films. Wel de Disney’s, maar dan de oude.

Wies (rechts) en Jet die Patsy & Edina van Absolutely
Fabulous nadoen op uitreiking Opzoomer Award
Wies, vertel......
Waar moet ik beginnen?
Wie zijn er nog meer betrokken bij de organisatie van
de Floriscoop?
ehh..dat zijn Frederike, Friderique en een beetje Kees.
Frederike en Friderique, hoe krijg je die bij elkaar?
Dat is wel een leuk verhaal. Kijk, Friderique (Hensch)
had zich bij het begin ingeschreven op de lijst, dat zij
voor de film wel een van de trekkers wilde zijn. Hierop
heeft Harold (Smits. red.) gemaild naar Frederike
(Dekkers) “Goh, wat leuk dat jij dat wilt”, maar die wist
van niks, maar had wel zoiets van “dat lijkt me wel

Werkt het?
Ja, sinds we met die thema’s werken wel, maar het is
wel heel veel werk, dus daar heb ik me een beetje op
verkeken. Maar als je het niet op die manier doet, wat
is dan de meerwaarde om naar jouw huis toe te komen
in plaats van lekker op de bank te blijven hangen. Kijk
met koken is het ook gewoon handig, want dan hoef je
niet te koken, maar een dvdtje afdraaien dat kan
iedereen, dus je moet een soort ontmoetingswaarde
hebben. Iets meer dan alleen maar de film. En
Fr(i)ederike maken meestal toepasselijke hapjes bij de
film en natuurlijk popcorn.
Wil je nog iets vragen aan je buren?
Ja, we zijn nog op zoek naar een groot projectiedoek
(breedte van de ruimte, ca 3.00 meter). En verder zijn
alle film ideeën en wensen welkom. Maar het
allerbelangrijkste is: kom vooral kijken!
(elders in deze krant staat de agenda van floriscoop.
schrijf de data alvast in je agenda!) ME
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Groen, en toen?
2008 is in Rotterdamse groenjaar. De Graaf Floris
was dit uiteraard weer te snel af, door vorig jaar al
een project met het beplanten van de boomspiegels
rond de platanen uit te voeren. Wij spraken Sarah
Vermeer, één jaar na de aanplant.

Moeilijk te zeggen. In ieder geval houdt het de
kinderen weg van de boomspiegel, het ziet er kennelijk
niet meer uit als een zandbak.
Trekt het zwerfvuil aan?
Daarvoor is het op de meeste plekken te weinig
begroeid. Maar het lijkt er wel op dat mensen de
bomen niet meer zien als een plek om het huisvuil te
plaatsen en dat er minder rotzooi wordt neergegooid.
Denk je dat de rest van de straat nu ook wil?
Eerst nog een jaartje zien of de plantjes aanslaan. JB
VERENIGING TER BEVORDERING

Geiser gezocht
voor

na

Groen, en toen?
Overall ben ik matig tevreden. De eerste maanden
heeft het nauwelijks geregend. Daardoor zijn de
plantjes denk ik minder goed aangeslagen. Maar
gelukkig zijn bij de meeste boomspiegels wel wat
plantjes aan het uitlopen.
Heb je nog contact met de adopteurs gehad?
Na een mail einde voorjaar eigenlijk niet meer. Ik weet
eerlijk gezegd ook niet in hoeverre andere
straatbewoners nog hebben gewaterd en ander
onderhoud hebben gepleegd. In de zomer heb ik nog
wel eens gehoord van mensen die moeite hadden de
plantjes in leven te houden, alle bewatering ten spijt.
Is het geworden wat je ervan had gehoopt?
Het is wel netter geworden, wat schoner. Maar nee, de
rijk bossend bloeiende boomvoet jungle is het
natuurlijk niet.
Is er nog hoop?
(Saar knikt enthousiast) Jazeker. Nu ga je zien hoe de
plantjes aanslaan. Als het goed is gaan ze nu ook
vanzelf uitgroeien en hopelijk uiteindelijk de hele
boomspiegel bedekken. Dat kan nog even duren. Je
kunt dat bij ons voor zien (red. bij nummer 73), waar
de plantjes bij wijze van proef al een jaar langer in de
grond zitten en veel bewaterd zijn afgelopen zomer. Nu
bedekken ze de boomspiegel grotendeels. Misschien
helpen de houtsnippers die na het snoeien op de
boomvoet zijn gebezemd om de plantjes wat beter nat
te houden.
Doel: poeppreventie, gehaald?

Floris zit regelmatig in de kou. Na diverse reparaties
door vriendelijke buurtbewoners moet en we tot de
conclusie komen dat de Ketel aan vervanging toe is. En
met de aanhoudende kou is dat geen overbodige luxe.
Ideeën? Graag reactie naar: info@graafflorisstraat.nl
VERENIGING TER BEVORDERING

Eigen Huis & Tuin
De Graaf Florisstraat staat met grote regelmaat in het
middelpunt van de belangstelling en ook dit keer was
onze straat bijna weer in volle glorie te aanschouwen
geweest in het publieke domein. Dit maal waren de
commerciëlen van RTL genegen om onze straat met
een bezoek te vereren en her en der in het kader van
het programma “Eigen huis en Tuin” wat klussen te
doen. Op diverse locaties in onze straat stonden de
deuren voor de cameraploegen op een kier. Een balkon
op 109, twee tuinen op 72 en 92A en een knutselhoek
op 88a stonden met smart te wachten op een
oppimpbeurt door de experts van het populaire
programma. Het zag er allemaal, ondanks de maartse
buien, bijzonder zonnig uit... echter na een eerste
vergadering bij Floris op 88a sneuvelde de knutselhoek
aldaar (niet interessant genoeg) en de tuin van 72 (te
groot??). Afspraak werd gemaakt om de talenten los te
laten op de overige plekken. Nummer 109 zou verblijd
worden met een zonnescherm en de overgebleven tuin
zou opgeknapt worden met stenen potten, een
schutting en een prachtige tuinset. Alles leek rond.
Leek...... Na wat kritisch doorvragen over wat
onduidelijkheden door een van de deelnemers aan het
programma bleek dat de eerdere toezeggingen nogal
vaag waren. De stenen potten waren toch plots .....van
plastic. De tuinset zou voor de opname geplaatst
worden, maar daarna weer verwijderd...Er volgden nog
wat meer van die opmerkingen dat er gedacht werd
“wat gaan jullie nou echt doen”....en dat zijn ze in
Hilversum natuurlijk niet gewend. “Kom op zeg, je wil
op tv of je wil niet op tv, maar als je dan op tv wil, moet
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je niet verwachten dat we gaan vertellen wat we gaan
doen. Voor jou 5 miljoen anderen”.
En zo geschiede.....Op het laatste moment werd alles
afgeblazen en reden de camerawagens door naar
minder kritische oorden. Misschien moeten we ons
maar weer inschrijven voor de gezelligste straat van
Nederland? ME

opknappen van het pand. Zo is tijdens het
klusweekeind de binnenkant van het pand onder
leiding van Frans grondig onder handen genomen. Een
ware metamorfose. Een mooie wand met
straat(bewoners)foto’s staat nog op de planning.
Mocht je nog niet binnen geweest zijn, kom snel eens
kijken of beter, bezoek één van de activiteiten! Of nog
beter, organiseer zelf eens een feestje of activiteit.
Er is nog plaats voor enkele nieuwe leden. Dus ken je
iemand in de buurt die wel geïnteresseerd zou kunnen
zijn, maak ze lid. Ook onder de trouwe lezers van de
TeleGraafFloris is het ledenaantal nog geen 100%.
Weet wel, recent onderzoek van de Universiteit van
Nijmegen toont aan dat lidmaatschap van een
straatvereniging de carrièrekansen aanzienlijk
vergroot. Maar het is ook gewoon reuze gezellig
natuurlijk.
Tot snel bij Floris thuis dus!
VERENIGING TER BEVORDERING

Eigen huis en tuin, maar niet eigen baas...
VERENIGING TER BEVORDERING

Van de Veurzitter
Er is inmiddels een goed half
jaar voorbij sinds de
Vereniging tot Bevordering
met haar pandje werd
herenigd. Het bestuur is druk
doende geweest om nieuwe
leden te werven. Veel straaten buurtbewoners hebben
zich ook spontaan aangemeld.
Er zijn nu 59 leden, daaronder vrij veel huishoudens
die met zijn allen lid zijn. Dat betekent dat er dus (pak
hem beet) meer dan tweehonderd gebruikers zijn
geregistreerd. Daarnaast is er nog een zevental
“vrienden”. Deze leden hebben al op veel verschillende
manieren van het pandje gebruik gemaakt; eigen
feestjes, schilderworkshops, maandelijkse
filmvoorstellingen en een wekelijkse gezamenlijke
maaltijd. Nu ik het op zit te schrijven realiseer ik me
hoe bijzonder dit eigenlijk allemaal is.
De leden en vrienden brengen met de contributie de
middelen op waarmee de vaste lasten van het pand
nagenoeg kunnen worden gedekt. Voor
calamiteitenuitgaven, zoals laatst het herstel van de
schoorsteen, zijn er de algemene middelen, ondermeer
van “mensen maken de stad” en de Opzoomeraward.
Inmiddels zijn ook de nodige uitgaven gedaan voor het

Huis kopen/huren
De Graaf Florisstraat is een sfeervolle en actieve straat
met mensen die investeren in hun huizen. De waarde
van de huizen stijgt, zeker nu we ook nog eens de
Creatiefste Straat van Rotterdam zijn geworden.
Nodig dus je vrienden, collega’s en bekenden uit om
een huis in de Graaf Florisstraat te kopen. Momenteel
zijn de volgende huizen in de markt.
- nr. 73a, 130 m2, vraagprijs: € 305.000 k.k.
(€ 2.346 per m2). Binnenkort op
www.thijsmeijer.nl.
- nr. 82b, 130 m2, vraagprijs: € 219.000 k.k.
(€ 1.684 per m2)
- nr. 88b, 98 m2, vraagprijs: € 162.000 k.k.
(€ 1.653 per m2)
- nr. 101a, 145 m2, vraagprijs: € 367.000 k.k.
(€ 2.531 per m2)
(Bron: www.zah.nl , www.jaap.nl & www.funda.nl)
JvW
VERENIGING TER BEVORDERING

Spectacle Culinair
Op 24 mei organiseren Jet en Toin een supergeweldig-fantastisch Culinair Spectacle zoals we dat
van hen gewend zijn. Laat je smaakpapillen tintelen en
kom op zaterdag 24 mei. Zet meteen in je agenda!
’s Middags organiseren Jeep en Sarah een
kinderactiviteit. Nieuwsgierig? Mooi! Want de
inhoud is nog een verrassing.
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Om half 6 is er voor iedereen uit de Graaf Florisstraat
een gratis drankje (aangeboden door prinses
Maxima) om te vieren dat wij R’dams Creatiefste straat
zijn. We hopen dat iedereen komt. Dat wordt feest!

kindvriendelijk als de kinderen vriendelijk tegen u
zijn? JB

Daarna start het Spectacle Culinair dat alleen
toegankelijk is voor degenen die zich hebben
aangemeld. Tot 11 mei kun je jezelf aanmelden bij:
etenbijfloris@live.nl

De redactie krijgt soms ook vragen van bewoners via
de e-mail. Deze keer hebben we een vraag ontvangen
over de aangescherpte bocht vanuit de
Heemraadssingel.

Eet je mee? Meld je dan aan en doe een envelop met 10
euro p/p en 5 euro p/kind in de bus bij 76B.Vergeet je
naam er niet op te zetten. Wat je daarvoor krijgt? Laat
je maar verrassen. Smaaksensatie gegarandeerd!
Ben je geen tientjeslid en wil je er ook bij zijn? No
problemo. Je betaalt dan alleen 5 euro extra per
persoon. (geldt ook voor introduces)
VERENIGING TER BEVORDERING

Floris de Jongere
Rotterdam heeft de bedenkelijke eer de minst
kindvriendelijke stad in Nederland te zijn. Dat blijkt
uit het onderzoek 'Kinderen in Tel' van het VerweyJonker Instituut. Reden voor uw reporter om de
situatie in de Graaf Florisstraat eens nader te bekijken.
Eerst een historisch perspectief. We hebben kennelijk
een periode achter de rug waarin mensen met jonge
kinderen er voor kozen de stad te verlaten. De laatste
jaren is het tij gekeerd. Als wij de oudere bewoners in
de straat spreken, dan is er een duidelijke trend
zichtbaar. De straat wordt kinderrijker. Sommigen
zeggen zelfs; “de straat verrommelt”. Hier komt een
aspect om de hoek dat zo oud is als de mensheid zelf,
de gespannen verhouding tussen oud en jong. Een
straat om rustig te flaneren versus een brede
skeelerbaan. Een enkele goed onderhouden bloembak
tegenover een wemelende zandbak. Op dit punt
kunnen de smaken dus verschillen. Gelukkig zien ook
veel oudere bewoners de kinderen als een verrijking
van het straatbeeld.
Maar of de straat per se kindonvriendelijk is? De brede
trottoirs leveren een uitmuntend speelterrein op en
ouders die hun kinderen op straat laten spelen zitten
samen op straat hun kopje koffie te drinken.
Zandbakken worden gedoogd, de tegels zijn geregeld
opgefleurd met uitbundige krijttekeningen. Zonder dat
er voor kinderen extra voorzieningen zijn, is het toch
goed toeven.
De conclusie kan op basis van de ontwikkelingen in de
kinderdichtheid zijn dat het nog niet zo slecht met de
kindvriendelijkheid gesteld is. En bent u niet ook

Vraag en antwoord

vraag: Heeft de aanpassing van de verkeerssituatie
geleid tot minder verkeer dat tegen de richting inrijdt?
antwoord: Kort geleden is het pleintje aan de
Heemraadsingel/Graaf Floristraat vergroot om te
zorgen dat mensen hun auto niet meer tegen het
verkeer in de Graaf Florisstraat kunnen insturen.
Jammer genoeg heeft het niet tot het gewenste
resultaat geleid. (Tip, als je hard over de Heemraadssingel rijdt, kun je de handrem aantrekken en zo
eenvoudig de draai maken en in de Graaf Florisstraat
zonder snelheid te minderen, de race voortzetten!)
Heb jij ook een vraag waar u graag antwoord op wilt
hebben, stel deze. De TeleGraafFloris gaat achter het
antwoord aan! LvW

Als de schoolbel klinkt
De Vierambachtsschool is vertrokken. Wie zijn de
nieuwe bewoners van het schoolgebouw aan het einde
van het gangetje bij nummer 56? De redactie, nieuwsgierig als ze is heeft de stoute schoenen aangetrokken
en heeft de locatiedirecteur dhr. De Beer gevraagd om
wat te vertellen over de school en leerlingen.

Wat voor school zijn jullie?
Deze locatie maakt onderdeel uit van de Wolfert van
Borselen scholengroep voor openbaar voortgezet
onderwijs. De Wolfert is een school voor mavo, havo
en vwo en telt in totaal 2500 leerlingen. De meeste
mensen kennen misschien de vestiging bij de
diergaardetunnel.
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Wat voor leerlingen zitten hier op deze locatie?
Op deze vestiging zitten zo’n 110 leerlingen verdeeld
over 8 klaslokalen. Speciaal aan deze locatie is dat hij
wordt gebruikt voor de internationale schakelklas.
Hier zitten jongeren die niet van Nederlandse afkomst
zijn en eerst het Nederlands moeten leren beheersen
voor ze kunnen doorstromen naar de reguliere klassen.
De ouders zijn in Nederland komen wonen i.v.m. werk
of gezinshereniging en willen in Nederland blijven. De
leerlingen komen dus uit de hele wereld maar er zijn
relatief veel leerlingen van Chinese afkomst (zo’n
25%).
Is deze locatie permanent?
Nee, we zijn met een nieuwbouw bezig. De oplevering
was gepland in 2007 maar zoals dat vaak gaat is dit
helaas vertraagd. Deze locatie is ons toegewezen door
de gemeente en de verwachting is dat we hier blijven
tot 2010. Dan is de nieuwbouw klaar.
Heeft u eerder al in een woonwijk gezeten?
Jazeker, onze locatie in Blijdorp staat in een woonwijk
en is vast gebouwd aan een flatgebouw en ook onze
locatie in de Jagerstraat staat midden in een woonwijk.

Waarom is de Graaf Florisstraat zo creatief?
Er wonen superveel creatieve mensen in deze straat.
Architecten, coaches, ontwerpers, communicatiemakers, enzo. Ideeën genoeg dus. Tja, en omdat je in
Rotterdam woont, ga je die ideeën dus gewoon
uitvoeren.

Leidt dat tot overlast?
Over het algemeen hebben we daar helemaal geen
probleem mee. De leerlingen hebben les volgens
lesroosters dus er is de hele dag verloop van kinderen,
maar omdat de school een streekfunctie heeft komen
de meeste leerlingen met het openbaar vervoer. Voor
de 20 leerlingen die met de fiets komen hebben we
eigen fietsrekken op het binnen terrein. Ook komen
veel leerlingen wandelend vanaf de locatie in Blijdorp.
Op het plein achter de gymzaal kunnen de leerlingen
pauzeren. Omdat we buren van elkaar zijn geven we
dat ook aan de leerlingen mee. Zij worden, als dat
nodig is, erop gewezen dat ze zich moeten gedragen en
dat werkt erg goed.
Wat nu als er toch een vraag vanuit de bewoners is of
als er toch overlast wordt ervaren. Kunnen we dan
contact opnemen?
Ja hoor, dat is geen enkel probleem. Het telefoonnummer van onze vestiging hier is 4774133. Wij willen
ook graag met elkaar omgaan zoals je dat met iedere
buurman of –vrouw zou doen.
JW

Nieuwsgierige Maxima
Tijdens de uitreiking van de Opzoomer Awards sprak
prinses Maxima met Angela Vermeulen en Harold
Smits over de Graaf Florisstraat. Welke vragen stelde
zij? Harold weet nog wat ie antwoordde. Angela is
nog steeds in de wolken en weet niet meer wat zij onze
prinses antwoordde. De redactie bemachtigde de
vragen, antwoorden en foto’s waar de hele wereld
naar op zoek is.

Dat theaterstuk... hoeveel mensen waren daarbij
betrokken?
Veel mensen. Tijdens een weekend waren er 240
bezoekers, 15 acteurs uit de straat, 40 kinderen en 80
vrijwilligers achter de schermen. En acht mensen die
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hun huis openstelden voor de scènes. Ja, dat was wel
huge. Bijna te. Heeft er in elk geval voor gezorgd dat
veel mensen elkaar echt goed hebben leren kennen.
Ben eens langs jullie straat gereden. Mooie straat met
hoge bomen en oude huizen. Doen de mensen in de
armere zijstraten ook mee met jullie?
Eerlijk gezegd valt het best nog wel tegen met de muliculti integratie bij ons. Het blijft vaak een wit feestje.
Maar we zullen eens kijken of we onze handen kunnen
uitstrekken naar de zijstraten,
Opvallend was het dat Maxima superveel vragen stelde
en enorm goed geinformeerd bleek. Harold en Angela
waren geraakt door de oprechte interesse van de
prinses. Na 10 minuten onderbrak burgemeester
Opstelten het gesprek. Er waren nog meer mensen die
met Maxima wilde praten. Helaas, want zoiets maak je
niet vaak mee.... HS
(foto’s niet kopiëren of online publiceren. de
rvd en maxima willen ze graag privé houden)

Werk aan de weg
Komende voorjaar en zomer wordt er flink gewerkt in
de buurt. Vanaf april 2008 tot en met oktober 2008 zal
de Beukelsdijk in het teken staan van werkzaamheden.
Het gedeelte tussen de Henegouwerlaan en de
Heemraadsingel wordt opnieuw ingericht. Bomen
worden herplant, verlichting wordt vervangen en de
rijbaan wordt opnieuw geasfalteerd. Onder de kruising
Heemraadsingel en Diergaardetunnel wordt de
riolering vervangen en op deze plek legt
Gemeentewerken ook een rotonde aan.
Verkeersomleiding
Aangezien de Beukelsdijk een belangrijke verkeersader
is, zal er gefaseerd worden gewerkt. Dit om overlast te
beperken voor het (auto)verkeer. De rijbaan zal in één
richting worden afgesloten. Verkeer ‘stad uit’ wordt
omgeleid. Bussen worden ook omgeleid en fietsers
worden tijdelijk ter plaatse omgeleid door de
bestaande fietspaden beurtelings in twee richtingen te
gebruiken. Voor het doorgaande verkeer zal gedurende
het gehele project een omleiding ingesteld worden.
Het zal dus even behelpen zijn de komende maanden
en wellicht zal er een beperkte toename zijn van
sluipverkeer of verkeer dat vanaf de Heemraadsingel
onze straat zal proberen in te rijden. Maar als het werk
is afgerond is de wijk weer een stukje opgeknapt!!
Meer informatie is te vinden op de site van de
gemeente Rotterdam.
Ondertunneling ’s Gravendijkwal????
Een andere ontwikkeling die grote gevolgen kan
hebben voor de wijk als geheel is het voorstel om de

’s Gravendijkwal te ondertunnelen. De traverse zoals
de tunnelbak zo mooi heet is in 1939 gebouwd als
onderdeel van de maastunnelroute en diende om het
verkeer beter door te laten stromen. Daarbij is de
voorheen mooie brede laan vernield en is de wijk in
tweeën gedeeld.
Bij het vaststellen van de Stadsvisie Rotterdam,
ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030 door de raad
is de weg vrijgemaakt om mogelijkheden te
onderzoeken van de ondertunneling. ‘Een uitstekende
en goed uitgewerkte visie’, zo kwalificeerde de
coalitiepartijen de Stadsvisie. De oppositie plaatste
kritische noten bij een paar onderdelen. Alle partijen
droegen het college op de ventwegen aan te pakken, de
’s Gravendijkwal te overkappen en de werkzaamheden
in deze raadsperiode te starten. Leefbaar Rotterdam en
de PvdA dienden een motie in voor een uitgebreid
onderzoek naar een derde variant voor de
aanpak van de ’s Gravendijkwal, zodat de raad een
weloverwogen keuze kan maken. In deze derde variant
worden niet alleen de bestaande tunnelbakken
dichtgemaakt, maar wordt ook de kruising met de
middellandstraat ondertunneld.
Wat e.e.a. gaat betekenen is nog niet duidelijk omdat
eerst de haalbaarheid van verschillende varianten
onderzocht dient te worden. Als het project wordt
uitgevoerd betekent dit jarenlange overlast, maar met
een ongetwijfeld erg mooi resultaat voor de wijk.
Op de internet site www.sgravendijkwal.nl kun je het
laatste nieuws lezen over de ontwikkelingen. JVW

Bijzondere buren
Deze keer een interview met Roeland Otten, de
man achter het nieuwe Enecohuisje.

Hoe lang woon je hier?
Ik woon hier sinds 2002 in de Graaf Florisstraat en
voordat ik me in Rotterdam vestigde, kwam ik uit
Eindhoven.
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Wat doe je voor de kost?
Ik ben eigenlijk grafisch vormgever en en ben tijdens
de studie de richting van Film&Video opgegaan. Ik ben
medeoprichter van Conclub.nl. Dat is een soort
combinatie van muziek, beeldende kunst en een feest.
In het begin is iedereen serieus en daarna komen ook
de voetjes los, terwijl men dus tegelijkertijd van de
kunst geniet. Dit hebben we al op verschillende
locaties in Rotterdam georganiseerd, zoals
bijvoorbeeld in het NAi. Verder maak ik ook websites,
posters, regel festivals, muziek en feesten.
Je bent hebt ook het winnende ontwerp gemaakt voor
onze doorn in het oog, het ENECO huisje. Waarom
heb je het op die manier ontworpen?
Omdat het ENECO huisje dus een doorn in het oog is
van enkelen en men het liever niet meer ziet, heb ik
dus besloten om er foto’s tegenaan te plaatsen rondom,
waardoor het net is alsof je het huisje met photoshop
weggehaald hebt. Ik ben nog aan het stoeien met de
verschillende mogelijke materialen om dit voor elkaar
te krijgen, maar het wordt mooi en hufterproof!
Doe je wel eens mee met de activiteiten in de straat?
Soms doe ik mee samen met onze kinderen, zoals
bijvoorbeeld de kinderspeeldag en het verzorgen van
de boomspiegel (jammer genoeg zonder succes, want
de plantjes zijn ondanks onze inspanningen toch dood
gegaan!) Verder vond ik de Midsummer Nightdream
echt super! Ik vond het lekker cultureel en kon mooi
eens op een leuke manier een blik werpen op de
interieurs van andere huizen in de straat.
Wat vind je van de straat?
Een erg leuke straat. Ik wilde persé in deze straat
wonen vanwege het multiculturele karakter in deze
straat en omdat het een mooie en gezellige straat, een
toplocatie, leuke buren, de mooie panden ...... (en hij is
niet meer te stoppen en het gaat dus maar door en
door)
Wil je de straat nog iets leuks vertellen?
Ik heb mijn zoontje Floris genoemd, drie keer raden
hoe ik op die naam kwam? LvW
VERENIGING TER BEVORDERING

Mailinglists
Tientjesleden van de vereniging Ter Bevordering
ontvangen elke maand een overzicht van de
activiteiten die worden georganiseerd in het hoekpand
op nummer 88a. Wil je meer?

activiteiten die jij interessant vindt. Je kunt jezelf
aanmelden bij:
etenbijfloris@live.nl
Je krijgt dan wekelijks te horen wat er op het menu
staat elke donderdagavond en hoe je jezelf kunt
inschrijven voor een overheerlijke maaltijd van slechts
6 euro voor leden (5 euro extra voor introducés). Ook
kun je jezelf hier natuurlijk aanmelden als kok.
floriscoop@hotpop.com
Dan krijg je elke maand een uitgebreide mail over de
films die de laatste vrijdag/zaterdag van de maand
worden vertoond. Vrijdagavond een bijzondere film
voor volwassenen. Zaterdagmiddag kinderfilm. Gratis
toegang voor leden (introducés 5 euro). Soms kleine
bijdrage voor iets lekkers bij de film.
Daarnaast kun je als lid het hoekpand van Floris
afhuren voor besloten feestjes, van afstudeerborrels tot
kinderverjaardagen. Stuur daarvoor een mail naar
info@graafflorisstraat.nl
VERENIGING TER BEVORDERING
Redactie
Graaf Florisstraat 92 B
info@graafflorisstraat.nl
Aan deze TeleGraafFloris werkten mee:

Harold Smits (opmaak & eindredactie, foto’s)

Marc Eikelenboom (copy, foto’s)

John van Wijgerden (copy)

Lior van Wageningen (copy, foto’s)

Carine Hooykaas (foto)
De volgende nieuwsbrief komt uit in de lente (april) Nieuws?
Vragen? Reacties?
Graag! Mail ons je bijdrage. Zodat het een nieuwsbrief wordt
voor, van en door alle bewoners van de Graaf Florisstraat.
Verspreiding
Niet elke bewoner krijgt de de TeleGraafFloris. Alleen
bewoners die lid zijn van de vereniging Ter Bevordering of
die actief hebben aangegeven deze nieuwsbrief te willen
ontvangen, krijgen de TeleGraafFloris elk kwartaal bezorgd.
Stuur ons een e-mail als je de nieuwsbrief in kleur in je
emailbox wilt ontvangen (bcc verstuurd). Bewoners die geen
e-mail hebben kunnen een zwart-wit kopie van de
nieuwsbrief in de brievenbus krijgen. Doe daarvoor een kort
briefje door de bus bij de redactie.
Persoonsgegevens
De (e-mail)adressen van de bewoners zullen niet worden
gebruikt voor commerciële initiatieven.

Laat je dan op de mailinglijst zetten die past bij
jou interesses. Er zijn twee specifieke mailinglists
waar je jouw naam op kunt laten zetten. Je ontvangt
dan gerichte en uitgebreide uitnodigingen voor de
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