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De stilte na de storm. Even tijd om weer op te laden voor het
tweede deel van het jaar. En om misschien even onder uit te
zaken en na te genieten van wat achter ons ligt.
Met als hoogtepunt toch wel het Midzomernacht Festival. En ‘t
was me het feestje wel, dat mag gezegd. Daverende shows,
straatgenoten met (soms onvermoede) talenten, heerlijk eten en
niet te vergeten een fantastische organisatie.

in deze Telegraaffloris:
pagina 2

het Midzomernacht festival

pagina 3
		

uitslag balonennwedstrijd		
van de veurzitter

pagina 4

kinderdagverblijf in de straat?

pagina 5

nieuws uit de straat

En dat we met z’n allen goed ons best hebben gedaan mag wel pagina 6
blijken uit zo maar een greep uit hetgeen er door heen gegaan is
pagina 7
tijdens het festival:

nieuws uit de straat

zelfs of het podium was het af en toe dringen geblazen

145 liter frisdrank
117 flessen wijn
25 flessen cava
300 liter bier
700 stuks borek, icli en dolma’s
68 liter deeg voor Duitse wafels etc.

pagina 8

Ik hoop in ieder geval dat jullie er ook zo van genoten hebben, en
dat we jullie allemaal bij de verschillende activiteiten na de zomer
weer mogen begroeten, tot dan!
namens de redactie, Kees

hier past geen mast
handige adressen en zo

Nog geen Telegraaffloris in de bus?

ABONNEREN DOE JE ZO
•
•

email naar: krant@graafflorisstraat.nl
Doe briefje in de bus bij nummer 77a

De krant wordt één keer per kwartaal verspreid onder
geïnteresseerde bewoners van de Graaf Florisstraat en
de leden van de Vereniging Ter Bevordering.
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Wat een feest was het, hé? Voor wie er geen genoeg van
kan krijgen; er is een heuse docu in de maak.
En op onze blog zijn meer dan 1000 foto’s te vinden. Een
kleine greep:

daverende optredens.

Beatrijs en Floris zwaaien de ballonnen uit.

drukte bij de eetstands.

knutselen voor jong en oud.

zou men het naar de zin hebben?

het publiek was onder de indruk van de Groove Kings

alles over het festival: http://graafflorisstraat.blogspot.
com/search/label/festival
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van de veurzitter

gezocht: Abadin (7 jaar)
De ballonnenwedstrijd tijdens het festival Verschillen Smaken
heeft vier winnaars opgeleverd. Van de 150 heliumballonnen zijn
dit de winnende kilometervreters:
-1e prijs: een sportvlieger is voor Jop, 7 jaar: gevlogen tot
Maasbracht, ca. 140km!
-2e prijs: een diabolo-set is voor Sanne, 12 jaar en voor Daantje,
5 jaar: gevlogen tot Nederweert, ca. 115km!
-3e prijs: een set jongleerballen is voor Abidin, 7 jaar: gevlogen
tot Nuenen, ca. 95km!

bewoners

Het is zomer.
De straat is stil.
De straat is met vakantie.

Roel van “Luchtwerk” heeft Jop en Daantje laten kiezen uit het
prachtige assortiment vliegers (1e prijs) en diabolo`s (2e prijs).
Ook Sanne is inmiddels al opgespoord. Kent iemand Abadin van
7 jaar? Meld je graag even bij info@graafflorisstraat.nl of doe een
briefje met je telefoonnummer in de brievenbus van Floris, Graaf
Florisstraat 88a. Dan krijg je van Mayke een set jongleerballen.

De vereniging ligt even op haar (luie) gat.
En dat is verdiend.

HS

En er is meer aan de horizon.
In september krijgt het Enecohuisje zijn nieuwe
verpakking.
We hebben er lang op gewacht, maar zo
meteen hebben wij ons eigenste kunstwerk.
Met dank aan Gerard (de projectleider) en
Roeland (de ontwerper).

Want wat hebben we met zijn allen weer iets
moois neergezet.
Een topfestival om trots op te zijn.

In sepember gaan ook de filmclub en de
kookclub weer van start.
En er schijnt een lezingencyclus aan te komen.
Zin om mee te doen?
Laat maar weten via:
vereniging@graafflorisstraat.nl
Voor nu: geniet van de straat.
En van de stilte.
Het is vakantie.
HS
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24/7 Kinderdagverblijf
in de Graaf Florisstraat?
Het ziet ernaar uit dat de Graaf Florisstraat een
kinderdagverblijf krijgt. Geen kleintje, maar een groot
kinderdagverblijf op de plaats waar vroeger de drukkerij
zat. Volgens Rob Heuvelink – nieuwe buurman van het
kinderdagverblijf – wordt het een plek waar ouders hun
kinderen 7 dagen per week 24 uur per dag kunnen
brengen. De Telegraaf Floris is benieuwd en wil er
meer van weten. Vijf vragen aan Rob, de verontruste
buurman.

Rob Heuvelink

Hoe gaat de procedure verder in zijn werk?
De procedure gaat als volgt. Eerst kun je tegen het
plan je zogenaamde ZIENSWIJZE indienen. Als de
bouwvergunning, ondanks de ingediende zienswijzen
toch wordt verleend, volgt de fase van het indienen van
een BEZWAARSCHRIFT. Daar zijn we nu aangeland.
Als dit door de gemeente is ontvangen, kun je bij de
Rechtbank Rotterdam een verzoek om een voorlopige
voorziening indienen, bijvoorbeeld schorsing van
de bouwvergunning. Het bezwaarschrift wordt door
een bezwarencommissie behandeld. Deze bepaalt
of de bezwaren gegrond of niet gegrond zijn. Zijn de
bezwaren ook door de commisie afgewezen, dan volgt
de derde fase, besluit op bezwaar, BEROEP INDIENEN bij
de rechtbank.

Beste Rob, wanneer maak jij je druk?
Ik zit niet te wachten op een volcontinu kinderdagverblijf
in mijn straat en achtertuin. Er zijn betere en minder
gevoelige lokaties voor het onderbrengen van
hinderlijke, overlast veroorzakende kinderdagverblijven.
Voorkomen is beter
dan genezen. Ik verwacht
dat het kinderdagverblijf leidt tot misstanden op
maatschappelijk en psycho-sociaal terrein in mijn directe
woonomgeving. Dat wil ik voorkomen en daarom neem
ik de verantwoordelijkheid om protest aan te tekenen.
Door de gemeente ben ik aangewezen als penvoerder
voor een
aantal buurtbewoners die inzien dat Wat is jullie strategie?
schreeuwende groepen spelende kinderen het gevolg Over de door ons te voeren strategie kan ik nu niet
teveel loslaten, maar als het aan ons ligt is het zo snel
zijn van een volcontinue kinderdagverblijf.
mogelijk afgehandeld. We willen voorkomen dat het een
Is dit typisch een gevalletje van “not in my backyard”? slepende zaak wordt.
Precies zoals je het zegt. De binnenplaats van het
kinderdagverblijf betreft een backyard waar 4 straten Wat wil je vragen aan de lezers van de TeleGraaf
aan grenzen: de Heemraadssingel, de Persijnstraat, Floris?
de Beatrijsstraat en een deel van de Graaf Florisstraat. Aan de bewoners van de Graaf Florisstraat wil ik vragen
Maar niet alleen deze mensen zullen nadelige effecten om wakker te worden. Onderschrijf je onze protestactie,
ervaren van zo’n groot kinderdagverblijf in de straat. steun dan ons initiatief met je handtekening en
Denk aan de te verwachten verkeersdruk, lawaai op adresgegevens. Hiervoor kun je je adresgegevens aan
straat en in de binnentuin. Dat is niet gunstig voor het ons e-mailen, wij verwerken deze gegevens op een
woonplezier en de gezondheid van mensen, jong en lijst zodat je later je handtekening kunt zetten. Daarvoor
zullen we dan later bij je langskomen. Mail naar:
oud.
rwheuvel@telfort.nl
Wat is het alternatief voor dit kinderdagverblijf? Waar
Kijk voor de meest recente informatie op onze weblog:
moeten de kinderen anders heen?
Een goed alternatief voor kinderdagverblijven in het http://graafflorisstraat.blogspot.com/search/label/
algemeen zijn de leegstaande kantoorvillaparken kinderdagverblijf
aan de uitvalswegen van de stad. Er zijn voldoende
parkeerplaatsen, en de ouders kunnen de kinderen HS
direkt op weg naar hun werk hier achterlaten en bij
terugkomst weer ophalen.
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de graaf floris trend

Ben jij een beetje sportief? Mooi. Op zaterdagmiddag 19
september is er een SOCCER SHOW DOWN van 12 tot 16
uur voor alle sportievelingen uit de wijk. Dus ook uit de
Graaf Florisstraat. Waar? In het Branco van Dantzigpark
(tussen de Claes de Vrieselaan en de ‘s Gravendijkwal
in). Voor wie? Voor jongens, meisjes en ouderen (1 tegen
1) in kleine doeltjes (panna’s genaamd) met show erom
heen (muziek en voetbalkunstdemonstraties ) en kleine
prijzen.

Wist u al dat ...
De Graaf Florisstraat als voorbeeld wordt genoemd
door het ministerie van VROM in hun rapport Wonen in
ruimte en tijd, zoektocht naar sociaal-culturele trends in
het wonen. Onze buurvrouw Carlien Heuvelink werd op
haar werk op dit rapport gewezen en speelde het door
naar de redactie van de TeleGraafFloris. Wat zeggen ze
over onze straat? De Graaf Florisstraat schijnt een goed
voorbeeld te zijn van “gentrification”, een opwaardering
en revitalisering van een wijk. Net als eerder de Jordaan
in Amsterdam, de Docklands in London en het Eilandje
in Antwerpen. Die Graaf Florisstraat... Een sociaaleconomische trend... Poe-poe.
Op onze weblog - http://www.graafflorisstraat.blogspot.
com – kun je het stukje over onze straat downloaden.
HS

1 tegen 1 voetballen in de panna kooi op 19 september

Voor de kleintjes is er ook: poppenkast, circus en
spelletjes als: trefbal, kubben, schipper mag ik overvaren,
boompje verwisselen, touwtje springen, jeu de boulles
en natuurlijk een drankje, snoepje, popcorn en fruit.
De organisatoren zoeken voor die middag deelnemers
en nog enkele vrijwilligers die met de kleintjes willen en
kunnen spelen.

te huur: clubhuis
Ben jij op zoek naar een leuke plek om te vergaderen,
samen te koken, een expositie te houden of een
feestje te geven?

Meer weten? Jan Sonjestraat 23/25, vraag naar Aad
Lutgerink of Robert Jager. Mailen kan ook: alutgerink@
tiscali.nl.

Het clubhuis op 88a biedt zich aan en is te huur voor
10 euro per dagdeel (voor tientjesleden) of 30 euro per
dagdeel als je geen lid bent van de straatvereniging.
Wil je iets organiseren? Neem dan contact op met
onze huismeester wiessanders@zonnet.nl om
de beschikbaarheid te checken en het pandje te
reserveren. Het is heel uniek dat we samen zo’n
pandje hebben in de straat. Geniet ervan!

HS

Huisregels: 100 euro borg, maximaal 40 aanwezigen,
om 22:00 uur muziek uit, om 23:00 uur licht uit, rustig
op straat
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na de zomer weer van start:

met een allochtoon
Ga jij graag stappen? Neem dan eens een inburgeraar
mee.
Naar een kroegje, naar de markt, naar de bibliotheek,
naar het euromastpark, naar het theater, naar een
terrasje...
Interessant voor iedereen met een sociaal hart en
interesse in andere culturen.
Inburgeraars die in het laatste half jaar van een
inburgeringstraject zitten, zijn op zoek naar een maatje
die hen Rotterdam leert kennen. Op deze manier leren
de inburgeraars de stad Rotterdam èn de Nederlandse
samenleving kennen. Het project STAPPEN zoekt naar
vrijwilligers om samen 15-25 keer met elkaar op stap
te gaan. Er is een kleine onkostenvergoeding voor de
gemaakte kosten en activiteiten.

programma en info via floriscoop@graafflorisstraat.nl

Huis kopen
De Graaf Florisstraat is een sfeervolle en actieve straat
met mensen die investeren in hun huizen. Ondanks de
financiele crisis, behouden de huizen in onze straat hun
waarde. Tip je vrienden! Momenteel zijn de volgende
huizen in de markt.
- nr. 97 / B1, 75 m2, vraagprijs: € 159.000 k.k.
(€ 2.120 per m2)
(Bron: www.zah.nl , www.jaap.nl & www.funda.nl)

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Rianne
Collignon, projectmedewerker STAPPEN: 010-2438100 of
rcollignon@cvd.nl.
HS

HS

Niemand laat zijn eigen kat alleen
Ken je dat? Je gaat een paar weken met vakantie en
je zit met je handen in het haar om de opvang van je
katje rond te krijgen.... Dat hoeft niet langer. Al ruim
een jaar kent onze straat een echte Kattenclub van
dierenliefhebbers die voor elkaars huisdieren zorgen als
ze op vakantie zijn. Exclusief voor mensen in de Graaf
Florisstraat. Wil je verzekerd zijn van
vakantieoppas voor je kat, meld je dan nu snel aan
bij Maria Smedts (nummer 122B) via een mail naar
m.j.g.smedts@hetnet.nl of bel even aan.
HS
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Theatertrip naar Duitsland

Het zal jullie niet zijn ontgaan.
Ondanks hevig protest van bewoners
en de steun van de Rotterdamse
gemeenteraad is begin Juni de C2000
zendmast op de Essenburgsingel bij
de Diergaardetunnel geplaatst. Het
C2000 systeem is bedoeld om de
communicatie tussen de verschillende
hulpdiensten, zoals brandweer en
politie, onderling te verbeteren.

de mast in aanbouw

bewoners

Het protest tegen de mast heeft
verschillende gronden; de 53 meter
hoge mast detoneert nogal op
deze groene plek, er zijn zorgen
over de onbekende gezondheid
consequenties op de lange termijn,
en over de mogelijke waardedaling
van de huizen in de directe omgeving.

De mast staat midden in een zeer scholenrijk gebied; in totaal
bevinden zich in de omgeving 12 scholen met zo’n 5000 kinderen.
En dat terwijl het Europese Parlement juist op 2 april 2009 een
resolutie (gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische
velden (nr 2008/2211 INI)) aangenomen heeft waarin geadviseerd
wordt te vermijden dat zendmasten in de buurt van scholen en
crèches worden geplaatst.
Ondanks dit en andere argumenten, en ondanks een
ogenschijnlijk prima alternatieve locatie op de onbewoonde
sporendriehoek is door het ministerie van Binnenlandse Zaken
nooit een steekhoudend argument geformuleerd dat het
hardnekkige vasthouden aan de huidige locatie verklaard.
Deze hardnekkigheid ging zelf zo ver dat twee Rotterdamse
gemeenteraadsleden die bij de bouw van de mast kwamen
protesteren zijn gearresteerd.
Pikant detail in de hele discussie is er binnen de verschillende
korpsen behoorlijk geklaagd wordt over de kwaliteit van
het C2000 systeem. Enkele korpsen hebben zich inmiddels
genoodzaakt gezien terug te vallen op ouderwetse portofoons
op het moment dat ze zich in een gebouw bevinden.
Ondertussen gaat, met steun van Burgemeester Aboutaleb en de
gemeenteraad, het protest gewoon door. Voor verder informatie
zie hierpastgeenmast.nl
KW
7

Heb je zin in een avondje/weekendje theater in
Duitsland? Straatgenoot Jet organiseert begin
november een theaterexcursie naar Bochum,
een stad in het Ruhrgebied. Om daar het stuk
“The Family” van Tracy Letts te gaan bekijken,
waar Mayke uit de Graaf Florisstraat het decor
voor heeft ontworpen. Het stuk heeft in 2008 de
Pullitzer literatuurprijs gewonnen, kent pittige,
spannende en geestige teksten over een fikse
familiecrisis, balancerend op een grens tussen
soap en hoge literatuur. Een cast van 14 acteurs
speelt een ruim 3 uur durende avond in een
decor met meerdere etages en een filmscreen
als achtergrond. De toeschouwer kijkt als een
voyeur in alle kamers van een huis, waar
ook de acteurs die even geen tekst hebben
geobserveerd kunnen worden.

maquette decor ‘The Family’

De
filmscreen
wordt
ingezet
voor
herinneringsbeelden en live-opnames via
bewakingscamera`s op plekken waar de
personages zich alleen wanen... De theatertrip
is gepland op een vrijdag of zaterdag begin
november. Mayke verzorgt dan een inleiding
over het toneelstuk en de productie en
wellicht na de avond nog een kijkje achter
de schermen. Bochum - Rotterdam is een rit
van ongeveer 3 uur, te denken is aan gezellig
samen in Bochum uit eten voorafgaand aan
de voorstelling, terugrijden in de late avond
of overnachten in een eenvoudig hotel is
ook een optie. Interesse? Mail dan naar jet@
frankkoppelmans.nl
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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?
Laat je dan op de mailinglijst zetten die past
bij jouw interesses. Er zijn twee specifieke
mailinglists waar je jouw naam op kunt laten
zetten. Je ontvangt dan gerichte en uitgebreide
uitnodigingen voor de activiteiten die jij
interessant vindt. Je kunt jezelf aanmelden bij:
Redactie
Graaf Florisstraat 77a
krant@graafflorisstraat.nl

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.

Aan deze TeleGraafFloris werkten mee:
•
Kees de Wit (eindredactie, copy, foto’s)
•
Harold Smits (copy, foto’s)
•
Guido van Breda (illustratie)
De nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit, rond 1 januari, 1 april,
1 juli en 1 oktober. Nieuws? Vragen? Reacties?
Graag! Mail ons je bijdrage. Zo wordt het een nieuwsbrief 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.

floriscoop@graafflorisstraat.nl
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 wiessanders@
zonnet.nl

Voor vragen direct aan het bestuur van de
vereniging kun je mailen naar vereniging@
graafflorisstraat.nl
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