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Gelukkig 2008 
 

 
  
2007 is voorbij. Het was een mooi jaar voor onze straat 
bomvol activiteiten. Ook in 2008 staat de Graaf 
Florisstraat weer bol van de activiteiten, zoals: 
- een reeks aan activiteiten bij Floris (88a):  
  wekelijks restaurantje, maandelijkse filmclub,  
  kinderfilms, culinair spektakel, etc. 
- een nieuw ontwerp voor het enecohuisje. 
De activiteiten bij Floris (88a) zijn alleen toegankelijk 
voor leden van de straatvereniging. In deze krant staan 
de verenigingsactiviteiten in goudkleurige kaders. Ook 
lid worden? Meld je dan snel aan via de site. Er is nog 
maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. 
Veel plezier met de krant die wij met zorg in elkaar 
hebben gezet. Geniet ervan. En van de  winter! 
 
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.  
 

Brainstorm Schoon 
Wat kunnen we doen tegen overvolle vuilcontainers, 
graffiti en zwerfafval? Op maandag 10 december 
hebben enkele bewoners met elkaar nagedacht over 
acties om de Graaf Florisstraat schoon en veilig te 
houden. Het resultaat van de brainstorm is vertaald 
naar een plan van aanpak wat begin dit jaar wordt 
besproken met de gemeentelijke diensten. In dit plan 
staat onder meer: 
- posteractie op vuilcontainers met wisselende 

teksten (a la Loesje) om hondenpoep en zwerfafval 
tegen te gaan, 

- camerabewaking via nepcamera’s bij 
vuilcontainers, 

- olifantenpoep strooien rondom de bomen om te 
voorkomen dat honden in onze straat poepen. 

Jos en Gerard Peters zullen de initiatieven de komende 
maanden bespreken met de gemeentelijke instanties. 
Wil je hier ook bij aanwezig zijn? Laat dit dan weten 
aan Jos of Gerard via info@graafflorisstraat.nl  (op dit 
moment is er nog geen datum geprikt).  HS 
 

Enecohuisje 

Geen spiegels, maar reallife foto’s op enecohuisje 
 
Ontwerper Roeland Otten heeft de ontwerpwedstrijd 
gewonnen voor een nieuw uiterlijk van het 
Enecohuisje. Samen met Frans Hooijkaas, WillemJan 
Droog, Ruud Reutelingsberger, Gerard Peters en 
Robbert van Venetie gaat hij zijn ontwerp de komende 
maanden realiseren. De planning ziet er als volgt uit: 
- winter: tekening + plan van aanpak uitwerken 
- lente: fondsenwerving 
- zomer: start uitvoering. 
Qua eindresultaat kun je denken aan de beschutting 
van de energiecentrale aan de andere zijde van de 
Maastunnel (bedrukt perspex met rode rozen in 
frames).  Wordt vervolgd.  HS 
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VERENIGING TER BEVORDERING 
 

Keuken van Floris 

 
Aan het  begin van een nieuw jaar is het goed om terug 
te kijken. En vooruit. Het najaar was GEWELDIG voor 
het besloten straatrestaurantje annex kookclub bij 
Floris op 88a. Even terugkijken... 
- 13 oktober – amuses, wijnproeverij en diner door 

Toin en Jet (van “winst” borden en bestek gekocht) 
- 18 oktober –doe-het-zelf-salade-buffet door Toin 

en Jet (het kan! lekker koken voor 6 euro) 
- 25 oktober – vega door Wies (zalige 

pompoensoep) 
- 1 november – dorade en applecrumble door Onno, 

Patricia en Albert 
- 8 november – couscous door Marc en Angela (met 

frambozenschuimijs, mmm) 
- 15 november – noodlesoup, curry en lyches door 

Ron en Harold (35 eters!) 
- 22 november – Turkse “vrouwendijen” door Frans 

en Carine 
- 29 november –grootmoeders boerenkool en vlaflip 

door Frank en Nienke 
- 1 december – weer een spectacle door Toin en Jet, 

nu met herfstmenu en Beaujolais! 
- 13 december – vega, opnieuw door Wies (heerlijk, 

die linzen-paprikasoep) 
- 20 december - pasta l’arrabiata met tiramisu en 

limoncello door Tineke. 
 
Ja. daar mogen we heel trots op zijn. Voordelig en 
heeeeeerlijk eten. Samen betalen voor de 
boodschappen en samen de afwas doen. In 2008 gaan 
we door. Vol verwachting kijken wij uit naar: 
- 10 januari – dan kookt Dennis 
- op 17 januari kookt Marc 
- op 24 januari kookt Gerard (van Liesbeth) 
- op 31 januari koken Liesbeth en Mayke 
- op 7 februari kookt Gies 
- op 14 februari kookt Floris 
- op 21 februari koken Frans en Carine 
- op 28 februari Onno en Patricia 
 
Kom je ook? Nog even de spelregels: Je kunt op 
donderdagavonden een eetkaart kopen voor 3 menu’s  
(18 euro) of 6 menu’s (36 euro) voor de boodschappen. 
Niet-leden betalen 11 euro per keer. Als je iets wilt 
drinken (wijntje of zo) moet je dit zelf meenemen. Wil 
je weten wat er op het menu staat? Stuur een e-mail 
naar etenbijfloris@live.nl  
 
extra: naast deze donderdagen zal er ook van februari 
op zaterdagen gekookt gaan worden en wordt er een  
kookworkshop georganiseerd. Leden krijgen bericht. 
 

VERENIGING TER BEVORDERING 

Opzoomer Award? 
Thessa Bakker (Delphi / Mensen maken de Stad) heeft 
onze straat genomineerd als creatiefste straat van 
Rotterdam 2007. Met succes. We staan in de finale. 
Op 24 januari wordt de winnaar van deze prijs bekend 
gemaakt tijdens een gala op de Maas. Wint de Graaf 
Florisstraat deze keer de eerste prijs? De winnaar 
krijgt 1000 euro. Meer info: www.opzoomeren.nl  HS 
 

Verfvandalisme 

 
Onbekenden hebben half november 53 auto's beklad 
met blauwe verf. De daders besmeurden de wagens 
met diverse tags. Sprake van snel gepleegd vandalisme 
is er namelijk niet. ,,Het is geen ’spuitbuswerk’ 
geweest. Het gaat om verf op terpentinebasis die er 
met een kwast op is gesmeerd. Hele dikke strepen 
hebben ze erop gezet. Dat moet een flinke pot verf zijn 
geweest.’’ Zij stonden geparkeerd in de Beatrijsstraat, 
de Graaf Florisstraat, de Witte van Haemstedestraat, 
de Aleidisstraat en de Jan van Avennestraat. De politie 
heeft uitgebreid sporenonderzoek verricht, ook naar 
vingerafdrukken op de auto’s. De CSI-actie heeft nog 
niet geleid tot de aanhouding van verdachten. De 
redactie van de TeleGraafFloris vroeg de politie hoe wij 
zoiets kunnen voorkomen. “Melden, melden, melden. 
Aangifte doen kan telefonisch (0900-8844) maar ook 
via internet ( www.politie.nl/Aangifte ). Wij kunnen 
dan bijvoorbeeld extra gaan surveilleren”.   HS 
 

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 
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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:  
 
- 25/1 – 20:00 uur – Berlijn – Friederike Hensch 
- 26/1 – 16:00 uur – Fantasia  
- 29/2 – 20:00 uur – 30 minuten– Sjoerd Didden 
- 1/3 – 16:00 uur - Spirit 
- 28/3 – 20:00 uur –Made in Graaf Florisstraat 
- 29/3 – 16:00 uur – het zakmes 
- 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 – Sjake en de Chcoladefabriek 
 
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 
 

Kerstboomborrel 
De kerstboom zag er dit jaar weer prachtig uit. Hij is 
nog nooit zo mooi versierd geweest, aldus diverse 
buren tijdens de kerstborrel. Die kerstborrel was ook 
een groot succes met een recordaantal buren, warme 
chocomel, gluhwijn, chocoladecakes, tulbands, 
erwtensoep, pannenkoeken en de vuurkorf natuurlijk. 
 

 
Marshmallows in de vuurkorf 

 

Zonder de politie is de kerstborrel niet geslaagd. Ze 
kwamen twee keer kijken. Jet (met de pet) kon er geen 
genoeg van krijgen. 
 

De straat werd opgeluisterd door lichtinstallaties die 
de stoep, de ramen en de gevels opluisterden. Als 
winnaar werd verkozen Helena Jiskrova met haar 
sobere & sjieke verlichting op elke verdieping.  
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Klusweekend  
 
Het huis van Floris (88a) is al prachtig. Maar het kan 
nog mooier. Daarom hopen we dat alle leden  op het 
eerste weekend van februari tijd willen maken om te 
klussen.  Zaterdag 2 februari en zondag 3 
februari gaan we onder leiding van onze “kluspiet” 
Frans Hooykaas schilderen, ramen lappen,  elektra 
bijwerken, kelder opruimen, kussens en nieuwe vitrage  
maken, enzovoorts. 
 
Laat graag weten of je kunt komen helpen en 
op welke dag. Mail Frans op 
info@graafflorisstraat.nl .  
De niet-klussers mogen voor de hard-werkende 
vrouwen en mannen een lekkere lunch verzorgen. 
 
Het onvergetelijke klusweekend is alleen toegankelijk 
voor tientjesleden. Nog geen lid? Meld je dan aan op 
www.graafflorisstraat.nl   
 

VERENIGING TER BEVORDERING 
 

Bijzondere vogel 

Het is weer tijd voor bijzondere vogels in de Graaf 
Florisstraat. Door het kappen van de bomen in de 
binnentuinen was de vogelpopulatie en diversiteit 
aardig teruggelopen. Maar langzaam zie je ze weer 
verschijnen, onze gevleugelde broeders . Zelfs de Grote 
Bonte Specht is weer gesignaleerd, wat erg bijzonder is 
omdat deze vogel zelden te zien is in de stad. Heeft u 
nog een bijzondere vogel gezien? Ziet u ze (weer) 
vliegen? Laat het ons weten. ME 
 

Paalrot & verzakking 
Het zal je maar gebeuren als je merkt dat je huis 
verzakt. Huizen die gebouwd zijn voor 1960 lopen kans 
om aan paalrot te leiden. De TeleGraafFloris werd 
getipt door onze bezorgde buurvrouw Mattie Wiggers  
en ging op zoek naar antwoorden. 
 

 
 
Wat is vaak de oorzaak van verzakking van een huis? 
Paalrot ontstaat als het grondwater wisselende standen 
heeft waarbij de koppen van houten funderingspalen 
soms boven en soms onder de grondwaterspiegel 
liggen. Als de koppen van de funderingspalen niet 
helemaal onder water staan kan er zuurstof bij de 
houten palen komen. Ze zijn dan vatbaar voor 
schimmels. Hierdoor ontstaat er houtrot. In ernstige 
gevallen kunnen de verzwakte funderingpalen het huis 
niet meer dragen, met verzakking tot gevolg. 
Verzakkingen kunnen ook ontstaan als er een slechte 
fundering is toegepast onder uw huis of als er gebouwd 
is op een voormalige sloot (zoals bij nummer 99). Onze 
straat is gebouwd op klei. Dit is een relatief slappe 
ondergrond waarbij verzakkingen snel voorkomen als 
er niet of slecht is gefundeerd. 
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Hoe groot is de kans dat een huis in deze straat wordt 
geveld door paalrot? 
De Graaf Florisstraat is gebouwd in de jaren 20 van de 
vorige eeuw. Toen werden er nog geen betonnen 
funderingspalen gebruikt. Alle huizen in de Graaf 
Florisstraat zijn gebouwd op houten funderingspalen 
en daarmee gevoelig voor paalrot. Het is echter 
afhankelijk van de diepte van de fundering (op welke 
diepte beginnen de houten palen) en de wisseling van 
waterstanden of paalrot optreedt. In onze straat zijn bij 
de redactie geen gevallen van paalrot bekend, maar in 
het oude westen is in de Drievriendenstraat, 
Drievriendendwarsstraat, Gaffelstraat en Schietbaan-
straat paalrot geconstateerd. Ook in de rest van 
Rotterdam zijn op uitgebreide schaal gevallen bekend. 
 
Wat zijn de symptomen van paalrot of verzakkingen 
hoe kan ik dit onderzoeken? 
De eerste tekenen zijn zoals bij alle verzakkingen 
scheuren in de muren en vloeren. Maar scheuren 
hoeven niet altijd te betekenen dat er ook sprake is van 
paalrot. Er zijn verschillende bedrijven in Nederland 
die kunnen onderzoeken of er echt sprake is van 
paalrot. Hiervoor wordt er in de kruipruimte een gat 
gegraven tot de grondwaterspiegel en de paalkoppen te 
zien zijn. Vervolgens wordt er gekeken of er sprake is 
van paalrot. 
 
Wat zijn de kosten als je de gevolgen van paalrot moet 
bestrijden en de fundering moet aanpassen? 
Dit verschilt per situatie maar de aanpassingen zijn 
vaak heel ingrijpend omdat de hele vloer van het 
betreffende huis moet worden opengebroken om de 
herstelwerkzaamheden uit te voeren. Meestal is de 
woning een aantal maanden niet bewoonbaar. De 
kosten bedragen enkele tienduizenden euro’s per huis. 
 
Wat vergroot de kans op paalrot? 
Het gebruik van zogenaamd ‘zacht hout’ als grenen 
vergroot de kans op paalrot omdat deze makkelijker 
kunnen worden aangetast. Ook sterk wisselende 
grondwaterstanden vergroten de kans, bijvoorbeeld bij 
een extreem droge zomer als  de koppen droog komen 
te staan. De waterstand kan ook zakken door lekkende 
riolering waardoor water wegtrekt. In onze straat is de 
riolering circa 15 jaar oud en in relatief goede staat. 
 
Wie is er verantwoordelijk voor de kosten van 
herstelwerkzaamheden? 
Wie de kosten van funderingsherstel zouden moeten 
betalen is onderwerp van felle discussie. Voorlopig zijn 
huiseigenaren verantwoordelijk voor wat er op hun 
grond gebeurt, ook al ligt de oorzaak van eventuele 
problemen daarbuiten. De betrokken gemeenten 
komen gedupeerden vaak wel tegemoet. In 2001 heeft 
VROM daarvoor budget beschikbaar gesteld. Die 
regeling wordt geëvalueerd, en mogelijk aangepast als 
het subsidieprogramma in 2010 ten einde loopt.  

Ben je verplicht om een onderzoek te laten doen bij 
verkoop van je huis? En wat kost zo’n onderzoek? 
Je bent niet verplacht om onderzoek te laten 
verrichten maar als het bekend is dat er verzakkingen 
optreden in je huis of als het bekend is dat er sprake is 
van paalrot moet je dit wel aangeven bij de verkoop. 
De kosten zijn vaak een aantal honderden euro’s maar 
op tijd signaleren van het probleem kan ergere 
problemen voorkomen.  
 
Meer info op: www.platformfundering.nl, 
www.grondwaterplatform.nl en 
www.funderingsinspecties.nl   JvW 
 

VERENIGING TER BEVORDERING 
 

Schilderworkshop  
Zin om te schilderen? Karin van Barneveld organiseert 
twee workshops acrylverf op grootformaat papier: 
- workshop “kracht-pracht-dier” op 20/1 van 15:00-

17:30 uur voor volwassenen & kinderen va 6 jaar, 
- workshop “kracht of pracht” op 17/2 van 15:00-

17:30 uur voor volwassenen alleen. 
Iedereen mag deelnemen (ook als je nog nooit hebt 
geschilderd ben je uitgenodigd). 
 
Aan de eerste workshop kunnen maximaal 15 personen 
deelnemen. Het maximum voor de tweede workshop is 
10 deelnemers. Ben er dus snel bij. Vol = vol. 
Aanmelden kan door een mail te sturen aan 
karin.van.barneveld@hccnet.nl 
 
De kosten per workshop zijn voor leden : 5 euro pp 
voor verf, papier, tape en een drankje. Introducés 
betalen 10 euro. 
 

 
 

VERENIGING TER BEVORDERING 
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Bij ons in de buurt 
Voortaan in iedere nieuwsbrief een kijkje in de keuken 
bij een van onze buurstraten. Deze keer de 
Heemraadssingel. We spraken Willem Jan Droog.  
 

 
Willem Jan Droog van www.boulevardrotterdam.nl 
 
Is de Heemraadsingel een actieve straat? 
De straat is aangesloten bij de stichting Boulevard die 
de belangen beheert voor de Heemraadsingel, 
Heemraadsplein en Mathenesserlaan. Deze stichting is 
een gezellige en grote stichting die erg actief is voor de 
buurt. Er worden regelmatig gezellige dingen 
georganiseerd zoals een Voorjaarsfeest, een 
Zomerfeest, een Nieuwjaarsborrel en zelfs de grote 
vergaderingen zijn erg gezellig met een band en een 
drankje erbij. 
 
Is de Heemraadsingel een gezellige straat? 
Het probleem is dat de straat te breed is daarvoor en je 
dus je overburen niet kent. Een ander probleem is dat 
er veel huizen gebruikt worden door bedrijven en je 
daardoor soms ook geen gezellige buren naast je hebt. 
   
Zijn er dingen die je de Graaf Florisstraat wilt 
vertellen? 
Het was erg leuk om samen te werken met de Graaf 
Florisstraat op het moment dat we gezamenlijk iets 
wilden doen tegen het Enecohuisje op de hoek van de 
Graaf Florisstraat en de Heemraadsingel, ondanks dat 
we allemaal machteloos bleken te zijn. Verder vind ik 
de Graaf Florisstraat een fantastische straat waar ik 
zelf 9 jaar met heel veel plezier heb gewoond. Omdat ik 
op een gegeven moment een kantoor aan huis wilde en 
mijn huis te klein werd, ben ik verhuisd naar de 
Heemraadsingel.   LvW 
 

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. De beste manier om die positieve 
lijn vast te houden is: vrienden, collega’s en bekenden 
uitnodigen om een huis in de Graaf Florisstraat te 

kopen of te huren. Momenteel zijn de volgende huizen 
in de markt. 
Te koop 
- nr . 15b, 160 m2, vraagprijs € 349.500 k.k. 

(€ 2.184 per m2) 
- nr. 33b, 155 m2, vraagprijs € 307.500 k.k. 

(€ 1.984 per m2) 
- nr. 82b, 130 m2, vraagprijs € 249.500 k.k. 

(€ 1.919 per m2) 
- nr. 88b, 98 m2, vraagprijs: € 162.000 k.k.  

(€ 1.653 per m2) 
- nr. 88c, 98 m2, vraagprijs: € 167.000 k.k.  

(€ 1.704 per m2) 
- nr. 90 aI, 115 m2, vraagprijs: € 165.000 k.k.  

(€ 1.435 per m2) 
- nr. 90 aII, 115 m2, vraagprijs: € 165.000 k.k.  

(€1.435 per m2) 
(Bron: www.zah.nl , www.jaap.nl & www.funda.nl)  
Te huur 
- nr. 104D,  28 m2, huurprijs € 450, incl. 

verwarming. info: www.indestad.nl    JvW 
 

Bijzondere buren 
Deze keer een interview met Alex Lie, “Peace 
Worker” ofwel de riksja man. 

 
 
Hoe ben je in de Graaf Florisstraat terecht gekomen? 
Zo’n 5 jaar geleden ben ik vanuit Aruba hierheen 
verhuisd en trok ik in het huis waar ik nu zit. Daar ben 
ik gelijk aan de slag gegaan met het verzorgen van mijn 
huisgenoten. Ik help hen met de dagelijkse dingetjes 
door boodschappen te doen etc, maar help hen ook 
door lichamelijke problemen op te lossen en geestelijk 
door hun kwade geesten uit te drijven. Ik had ook een 
riksja waarin ik mijn huisgenoot die slecht ter been is 
kon rondrijden. Jammer genoeg werd hij tot 2 keer toe 
gestolen van mij, evenals 4 andere fietsen. 
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Wat houd je bezig? 
Ik wil graag de politiek in Rotterdam en ook de 
landelijke politiek van Nederland en Aruba en 
Venezuela verbeteren. Ik geef hen vaak tips over hoe ze 
alles beter kunnen besturen op een meer liefdevol en 
duurzaam milieubewuste manier. Jammer genoeg 
wordt de politiek meer door geld dan door liefde 
geleid. Regelmatig heb ik contact met allerlei 
professoren en bespreek ik dit soort zaken ook, maar 
de koers van de politiek verandert uiteindelijk toch 
niet.  
 
Vertel nog eens iets meer over die demonen.. 
Ik drijf demonen en kwade geesten uit en help mensen 
zich weer beter te voelen door te bidden met behulp 
van lichtmagie. Dit is een soort magie die los staat van 
de zwarte of witte magie. Vaak lopen mensen langdurig 
rond met lichamelijke problemen die de artsen en 
psychiaters niet kunnen oplossen. Zij houden zich 
teveel bezig met de lichamelijke en geestelijke 
problemen, maar vergeten de spirituele problemen. 
Mensen zoeken dan vervolgens de oplossing elders en 
zoeken naar iemand met  veel spirituele kracht en zo 
komen ze bij mij. Vrijwel alle gebruikers van alcohol en 
drugs krijgen te maken met kwade geesten van 
alcoholisten of drugsgebruikers die ronddolen zonder 
lichaam. Die trekken in de ziel van dit soort mensen, 
door een scheur in hun aura. Ook hulpverleners lopen 
een vergroot risico om een kwade geest in zich te 
krijgen of een demon. Zelf ben ik hier niet bang voor 
door mijn krachtige en speciale ademhalingswijze 
gebaseerd op de chakra.  
 

 
Chakra’s: alle zeven op een rij 
 

Waarom ben je altijd getooid met een hoed en lange 
zwarte kleding? 
Dat komt doordat ik uit Aruba kom en veel op het land 
was en zo gekleed was tegen de zon en dat ben ik 
blijven doen en een van mijn huisgenoten vond dat 
mooi en doet nu ook mee. 
 
Wat vind je van de straat? 
Het is een van de mooiste straten van Rotterdam en er 
wonen vriendelijke mensen denk ik. Ik heb niet zoveel 
contact met de bewoners, omdat ik zoveel tijd steek in 
het verzorgen van mijn huisgenoten. 
 
Heeft onze straat een aura? 
Een straat kan geen aura hebben, maar bomen wel. De 
gezonde bomen in de straat hebben een goede aura en 
ze absorberen de negatieve aura uit de omgeving. 
 
Heb je een waarschuwing voor de lezers? 
Blijf van de drugs en alcohol af. Zoek het licht en zorg 
voor een goede ademhaling. Zoek de lijn van de 
universele liefde in plaats van het zoeken naar geld. 
LvW 
 

Vraag en antwoord 
De redactie krijgt soms ook vragen van bewoners via 
de e-mail. Deze keer hebben we een vraag ontvangen 
over het pand van de oude drukkerij. 
 
vraag: Wat gebeurt er met het leegstaande pand op 
nummer 99 waar een drukker was gehuisvest? 
antwoord: De fundering van dit pand moet worden 
verstevigd om te voorkomen dat het verder verzakt. 
Dat heeft te maken met de ondergrond van het pand 
(vroeger lag er een sloot). De kosten hiervoor zullen 
ten laste komen van de koper. Op dit moment zijn die 
kosten nog onbekend. Daarnaast is het pand voor veel 
mensen onaantrekkelijk omdat de achtergevel 
ontbreekt. Op de voor- en zijgevels, de vloeren en het 
dak  na moet het dus helemaal opnieuw opgebouwd 
worden. Echt iets voor de liefhebber dus. 
 
Heb jij ook een vraag waar u graag antwoord op wilt 
hebben, stel deze. De TeleGraafFloris gaat achter het 
antwoord aan!  JvW 
 

Gezocht: straatkenners 
City Safari organiseert ontdekkingsreizen door de stad. 
Vooral het dagelijks leven van de stad staat hierbij 
centraal. Vind jij het leuk om bezoekers een kijkje in 
jouw woonkamer of wijk te laten nemen? Je kunt 
mensen bij je thuis ontvangen voor een kopje thee en 
een goed gesprek. Of je kunt met een groepje een 
wandeling door je buurt maken waarbij je leuke dingen 
vertelt over de omgeving. Als bezoekadres ontvang je 
ongeveer 5 personen per keer en een bezoek duurt ca. 
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een uur. Uiteraard krijg je hiervoor een vergoeding. 
Heb je zin en tijd om dit regelmatig te doen? Stuur dan 
een mail naar: floortje@citysafari.nl   HS 
 

Nieuwe buren 
Elke keer een interview met nieuwe buren. Deze keer 
met Melle en Eva die net op nummer 23a wonen. 
 

 
 
Hoe lang wonen jullie nu in de Graaf Florisstraat en 
waar komen jullie vandaan? 
We wonen hier nu zo’n zes weken en woonden 
hiervoor anti-kraak in de buurt van het Oogziekenhuis. 
 
Hoezo hebben jullie besloten om de Graaf Florisstraat 
te komen wonen? 
Dat is toevallig zo gelopen. We hebben 2 vrienden die 
in de Graaf Florisstraat wonen en die hebben geholpen 
met het vinden van dit huis. We hadden dringend een 
nieuwe woning nodig. We waren radeloos en beloofden 
degenen die een mooie woning voor ons wisten te 
vinden een etentje voor twee (Melle kan erg goed 
koken) en zo zijn we hier terecht gekomen. 
 
Is het een fijn huis? 
We zijn erg blij met de ruime woning en de relatief lage 
huurprijs. We vinden het huis ook prachtig door de 
rare hoekjes en bijvoorbeeld door onze John 
Malkovich slaapkamer: een lekker ruime slaapkamer, 
maar je kan er niet rechtop staan. Verder vinden we de 
straat ook erg mooi en denken we dat het de mooiste 
straat van Rotterdam is. Een beetje het “Odessa van 
het Noorden” zeg maar,  vanwege de statige woningen 
en de grote bomen in de straat. Soms is het ook net zo 
dat je de koetsen van vroeger er nog in kan zien 
rondrijden. Het is ook wel een straat waarin je geesten 
bijna kunt voelen.... 
 

Wat voor een werk doen jullie? 
Eva: Ik werk voor de Hogeschool Holland als Stage- en 
Afdelingscoördinator, afdeling Communicatie en 
Multimedia Design en ik heb ook een bedrijfje 
waarmee ik kunstprojecten  organiseer op het gebied 
van bijvoorbeeld dans, theater en kunst.  
Melle: En ik ben kunstenaar en gebruik de openbare 
ruimte daarvoor. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het 
opzetten van een “snelwegmuseum”, dat is toch de 
ultieme openbare ruimte. Soms zet ik ook een 
kunstwerk neer en betaal het uit mijn eigen zak, omdat 
ik dat leuk vind en het ook wel voor wat meer 
naamsbekendheid zorgt. Ik heb bijvoorbeeld 
kortgeleden een benzinepompstation gebouwd in de 
zee. Soms staat het dus onder water en soms ook niet. 
Mocht je wat meer van mijn projecten willen zien, kijk 
dan eens op www.mellesmets.nl.  
 
Hebben jullie al veel contact gehad met de bewoners 
van deze straat? 
Mwa, eigenlijk niet zo heel erg veel. Wat we wel heel 
erg leuk vonden is dat er veel mensen langs zijn 
gekomen die zich kwamen voorstellen. 
 
Gaan jullie iets actiefs doen in de straat? 
We hebben er wel over nagedacht, maar hebben nog 
nergens aan meegedaan. Nu we weten wat er allemaal 
gedaan wordt, gaan we zeker meedoen in het vervolg! 
Melle kan ook erg goed koken en wilt zijn kookkunsten 
graag tonen op een donderdagavond voor wie wil en 
we willen ook graag onze kunst tentoonstellen en leuke 
dingen helpen organiseren. 
 
Verder nog iets? 
We hebben de vorige Telegraaffloris gelezen en vonden 
het een erg leuk krantje. We lazen ook een erg leuk 
artikel over ene Floris daarin met een vage foto. Wie is 
die Floris nou precies?                 LvW 
 

VERENIGING TER BEVORDERING 
 

Krukjes en 
(klap)stoelen  
... gezocht voor het hoekpand op nummer 88a. We 
hadden 15  krukjes in bruikleen van Carine. Maar die 
heeft ze binnenkort weer nodig. Dus... heb jij nog een 
aantal krukjes of (klap)stoelen over?  
Floris is er keiblij mee. Je kunt ze schenken of tijdelijk 
uitlenen. Mail met info@graafflorisstraat.nl als je 
stoelen of krukjes in overvloed hebt. 
 
Alvast bedankt! 
 

VERENIGING TER BEVORDERING 
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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. 


