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Het zal de oplettende lezer niet zijn ontgaan, de krant laat 
op zich wachten deze keer.

Met name ondergetekende had wat moeite om tiid vrij te 
maken deze keer. Vandaar dat er is besloten er een mooie 
luie zomer editie van te maken.

In de herfst komen we dan met frisse energie terug met 
ongetwijveld razende reportages en diepte interviews over 
al wat zich in onze mooie straat afspeeld.

Dus vanaf deze plek wens ik iedereen, behalve leesplezier, 
deze keer ook vooral een hele fijne vakantie,

en tot snel,

Kees

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.

de oranje gekte voorbij

of we alles aan het wk2010 evenzeer gaan missen..?

niet te missen, de straatspeeldag was weer een groot succes

lekker luie, extra dunne zomereditie!
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voetbal
...[stilte]

wat zonde

Bijna.

Weer niet

We hebben ook niet goed genoeg gespeeld.

Spanje was beter.

Op Hollandse nuchterheid hoef je nooit al te lang te 
wachten.

Maar wat was het spannend, en wat hebben we toch 
vooral genoten van het succesvolle Nederlandse team.

Hoe belangrijk een spelletje ineens kan zijn. Toch niet 
geheel onbelangrijke dingen als een kabinets formatie 
raken volstrekt ondergesneeuwd in de voetbalgekte.

En de straat leefde mee, op het grote scherm in het 
hoekpandje werden de wedstrijden intensief gevolgd.

Dus,	om	het	af	te	leren,	nog	één	keertje	voetbal:

en dan toch de teleurstelling...

op naar de wereldtitel!

lichte twijvel tijdens de rust
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De grote klusdag 
(oproep)
Alle leden en vrienden van de 
straatvereniging zijn welkom op de grote 
klusdag op 28 augustus. Ben jij een echte 
klusser? Of vind je het fijn om het hoekhuisje 
grondig schoon te maken? Doe dan mee 
aan de grote klusdag. Stuur een mail aan 
vereniging@graafflorisstraat.nl en laat 
weten of je ’s middags of ’s avonds van de 
partij kunt zijn. Vele handen maken licht 
werk. We hopen dat zo’n 10 mensen de 
handen uit de maken willen steken. Zodat 
het hoekhuisje een frisse seizoensstart kan 
maken in september. Alvast bedankt voor je 
bijdrage.   HS

Prijsvraag 
Raamdecoratie 
(oproep)
Stel dat je 1000 euro zou krijgen om de 
ramen in het hoekpandje te verfraaien. 
Wat zou je dan doen? Het bestuur van de 
vereniging stelt 1000 euro materiaalkosten 
beschikbaar aan degene met het beste 
idee. Het doel van de nieuwe raamdecoratie 
is een minder gesloten “gordijnen/vitrages 
dicht” karakter van het hoekpandje. In plaats 
daarvan willen we de stoeplopers uitdagen 
om naar binnen te gluren. Heb je een idee? 
Laat	 dat	 dan	 even	 weten	 bij:	 vereniging@
graafflorisstraat.nl
Graag voor het einde van de zomer. Zodat 
we in september het beste idee kunnen 
(laten) kiezen en jij jouw idee kunt gaan 
realiseren. Uiteraard met de hulp van je 
buren. Er zijn altijd volop mensen die bij de 
uitvoering willen helpen.
Laat je creativiteit de vrije loop gaan!   HS

van de 
veurzitter

MOOI WAS DIE TIJD

Beste buren,

“Mooi was die ti jd”… Ken je dat nummer van Corrie 
Konings? Het nestelt zich in mijn hoofd nu ik mijn 
laatste “van de veurzitter” schrijf. Het is mooi geweest. 
Na 4 jaar bestuur is het goed om ruimte te maken voor 
nieuw bloed. Zo hoort dat en zo staat het ook in de 
statuten.
Val ik nu in een zwart gat? Ja, ik denk het wel. Het 
zal fors afkicken zijn… Geen gedoe meer over overlast 
van het hoekpandje, geen maandagenda meer, geen 
column in de krant, geen acties meer om nieuwe 
leden te werven, geen titels als ‘creatiefste straat van 
Rotterdam’ of ‘gezell igste straat van Nederland’. Het 
wordt sti l  in mijn leven. ;))
Ieder van jull ie wil ik bedanken. Samen hebben we 
er toch maar mooi een straat van gemaakt waar het 
heel f i jn wonen, werken en “uitgaan” is. Thanks, in het 
bijzonder mijn medebestuursleden Suzy en Ron (die 
ook dit najaar het stokje overdragen) en Karin (nieuwe 
voorzitter?).

Mooi was die ti jd. En de toekomst wordt nog mooier. 
Hoe zong Timbuk3 het ook alweer? The future’s so 
bright, I  gotta wear shades. En zo is dat!

Geniet van de zomer en van elkaar.

Uw vertrekkend voorzitter,
Harold
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Goudkust Graaf Floris
Heb je nog vrienden die op zoek zijn naar een huis? Doe ze 
een plezier en wijs ze op de volgende huizen. Want.... Wie wil 
er niet in de Graaf Floris wonen?

Graaf	Floris	3	bII,	70	m2,	vraagprijs:	€109.500	k.k.	(€	1.564	per	m2)	
Graaf	Floris	9	a,	162	m2,	vraagprijs:	€	349.000	k.k.	(€	2.154	per	m2)	
Graaf	Floris	9	bI,	??	m2,	vraagprijs:	€	172.000	k.k.	
Graaf	Floris	9	bII,	??	m2,	vraagprijs:	€	172.000	k.k.	
Graaf	Floris	12	bIII,	100	m2,	vraagprijs:	€	189.000	k.k.	(€	1.890	per	m2)	
Graaf	Floris	15	a1,	123	m2,	vraagprijs:	€	214.500	k.k.	(€	1.744	per	m2)	
Graaf	Floris	28	a,	112	m2,	vraagprijs:	€	249.000	k.k.	(€	2.223	per	m2)	
Graaf	Floris	35	bI,	80	m2,	vraagprijs:	€	138.000	k.k.	(€	1.725	per	m2) 
Graaf	Floris	100	b,	144	m2,	vraagprijs:	€	325.000	k.k.	(€	2.252	per	m2)	

(Bron:	www.zah.nl	,	www.jaap.nl	&	www.funda.nl)

Ben er op tijd bij. En... Ben blij met wat je hebt.    HS

Floriscoop presenteert: 
Easy Rider
Op	vrijdag	27	augustus	is	het	tijd	voor	de	cultklas-
sieker	Easy	Rider	uit	1969	met	Dennis	Hopper	en	
Peter Fonda in de hoofdrol. En Jack Nicholson in 
een bijrol die zijn doorbraak zou betekenen. Het 
verhaal gaat over twee motorrijders die een co-
caïnedeal sluiten om hun vrijheid te kopen. Ze 
reizen op hun choppers door het Amerikaanse 
landschap, ontmoeten hippies en hoeren, vieren 
Mardi Gras, worden gearresteerd en vrijgelaten, 
slaan op de vlucht en moeten vechten om hun vrij-
heid en leven te behouden in het ruige Amerika 
van eind sixties. Deze film moet je gezien hebben! 
Met een swingende soundtrack uit de protestcul-
tuur	van	de	hippiebeweging:	the	Byrds,	The	Band,	
Jimi Hendrix en Steppenwolf.
Het team van Floriscoop maakt er een bijzonder 
avond van, met motorshow en all-American din-
ner.	Start:	19:00	uur.	Kosten:	8	euro	per	persoon.	
Reserveer je plekje via floriscoop@graaffloris-
straat.nl (vol = vol).     HS
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Er liggen nog een aantal spullen in het hoekpand.

Ze liggen in de kelder voor de rechtmatige eigenaar!

Gevonden Voorwerpen
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straatspeeldag
In het hele land, dus ook in de Graaf Florisstraat, was het 
op woensdag 2 juni 2010 weer Nationale Straatspeeldag. 
Superleuk voor de kinderen natuurlijk, maar de ouders 
vonden het stiekum ook heel leuk om mee te spelen...

Met dank voor de foto’s aan Mayke, Marieke en Carine.
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Redactie
Graaf	Florisstraat	77a
krant@graafflorisstraat.nl

Aan	deze	TeleGraafFloris	werkten	mee:
•	 Kees	de	Wit	(eindredactie,	copy,	foto’s)
•	 Harold	Smits	(copy,	foto’s)

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.

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:

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	en	hun	introducés.	
Ook kun je jezelf hier natuurlijk aanmelden 
als kok.

floriscoop@graafflorisstraat.nl

Dan krijg je elke maand een uitgebreide mail 
over de film van de maand. Elke maand een 
bijzondere film. Altijd met iets lekkers erbij, 
soms met een passend diner. Vol is vol, dus 
wacht	niet	te	lang	met	aanmelden.	Kosten:	2	
euro pp (film only) + 8 euro pp (film met diner). 
Drankje moet je zelf meenemen. Exclusief 
voor leden van de vereniging Ter Bevordering 
en hun introducés.

Daarnaast kun je als lid het hoekpand van 
Floris afhuren voor geluidsarme besloten 
bijeenkomsten, als vergaderingen of 
dineetjes. Stuur daarvoor een mail naar 
gies@moedersmooiste.nl

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