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Het is herfst!

De zomer is voorbij. De bladeren beginnen al te vallen
in de – bijna – gezelligste straat van Nederland. In de
winkels ligt al taaitaai. En de Graaf Florisstraat staat
weer bol van de activiteiten de komende maanden:
- een reeks aan activiteiten bij Floris (88a):
wekelijks restaurantje, maandelijkse filmclub,
kinderfilms, culinair spektakel, etc.
- een nieuw ontwerp voor het enecohuisje,
- de viering van Sint Maarten
- een kerstboomborrel
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 herfst!
Groeten, Harold Smits
(namens de hele redactie)

Resultaat enquête
Wat vinden bewoners uit de Graaf Floris leuk om
structureel met elkaar te doen? Die vraag stond
centraal in de enquête van de vereniging Ter
Bevordering. De antwoorden dienen om een idee te
krijgen welke bestemming op voldoende animo kan
rekenen. De resultaten zijn op zaterdag 1 september
gepresenteerd bij Floris (88a). Bij deze de
belangrijkste resultaten op een rij.
Meest populaire straatactiviteiten:
1. samen eten: neuh, 6% en YES 76%
2. kookcursus/wijnproeverij: mwoh 26%, ja! 49%
3. filmclub: laat maar, 15%, Doen! 58%
4. exposities: nee, 17%, Jottum, 49%
Dat wil niet zeggen dat de andere opties in de enquête
niet door kunnen gaan of dat er geen ruimte is voor
andere activiteiten. Iedereen die lid is van de
Vereniging tot Bevordering kan activiteiten opstarten.
Het lidmaatschap Vereniging is toegankelijk voor:
- bewoners van de Graaf Florisstraat en
aangrenzende straten,
- oudbewoners kunnen als donateur/vriend aan de
vereniging zijn verbonden,
- mensen die geen vast lid willen worden kunnen als
introducé/daglid mee naar activiteiten.
Het contributiebedrag is vastgesteld met de vaste
lasten van het pand als uitgangspunt en 88 leden,
donateurs en vrienden die zorgen voor een solide
financiële basis. De begroting is dan simpel;
- de leden betalen tientje per huishouden per maand
- de verenigingsactiviteiten zijn kostendekkend
De uitkomst van de enquête leidde tot het voorstel van
het bestuur van de vereniging om de huur en de
energiekosten van 88a volledig te financieren door
tientjesleden. Er zijn dan geen commerciële
activiteiten nodig, waardoor er volop ruimte is voor
verenigingsactiviteiten. Met het maximum aantal
van 88 huishoudens dat lid kan worden, is er voor alle
leden ruimte om ook voor een privé activiteit van het
pand gebruik te maken. Lid worden? Kijk dan op
www.graafflorisstraat.nl. Wacht niet te
lang, want vol = vol. JB

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.
88 tientjesleden dragen vaste lasten 88a
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Bijna de gezelligste!
Bij de landelijke verkiezing “Gezelligste straat van
Nederland 2007” heeft de Graaf Florisstraat de tweede
plaats behaald. In totaal waren 50 straten uit heel
Nederland doorgedrongen tot de voorronde. De
organisatoren van de wedstrijd (Ola, Amstel en
Aktueel) hadden uit al die straten drie finalisten
gekozen. Voor deze straten was gratis ijs en werd een
video gemaakt voor een internetverkiezing. De straat
met de meeste stemmen won de hoofdprijs: een
zomerbarbeque met een springkussen en een optreden
van Dries Roelvink. And the winner of 2007 was... de
Boterbloemstraat uit Alphen a/d Rijn. Geen prijzen
voor ons dus. Maar wel een groot compliment voor
onze straat. Want je wordt niet zomaar 2e.
Proficiat! HS
VERENIGING TER BEVORDERING

Spectacle Culinair
Hou jij van lekker eten en drinken? Meld je dan direct
aan voor het Spectacle Culinair op zaterdag 13 oktober.
Deze feestelijke opening van Floris Culinair begint om
18:00 uur bij Floris op nummer 88A.
Op deze avond wordt Floris Culinair toegelicht en kun
je ook meteen aanmelden als kookteam.
Leden worden uitgenodigd om voor dit spektakel
kaarten te kopen:
- Amuse kaart: 5,00 (diverse lekkere hapjes)
- Wijnproefkaart: 10,00 (diverse wijnen proeven)
- Diner kaart: 6,00 (spreekt voor zich)
Op de dag zelf kun je ook losse drankjes bestellen. Van
de opbrengst hiervan willen we kookspullen kopen.

Otten en Frans Hooijkaas. Op zaterdag 13 oktober om
17:00 uur wordt bij Floris (88a) het winnende ontwerp
bekend gemaakt. De uiteindelijke keuze wordt
gemaakt door een vakjury bestaand uit: WillemJan
Droog, Ruud Reutelingsberger, Gerard Peters en
Robbert van Venetie. Benieuwd naar het winnende
ontwerp? Kom dan op 13/10 om 17:00 uur naar 88a.
Iedereen is welkom! HS
VERENIGING TER BEVORDERING

Nooit meer koken
Op donderdagen. Is dit een droom? Nee, vanaf 18
oktober hoef je nooit meer te koken op donderdag. De
kookteams van vereniging Ter Bevordering zorgen elke
donderdag voor een heerlijke maaltijd. De maaltijd
wordt geserveerd bij Floris (88a) tegen een prijs van
zes euro per persoon. Samen eten, samen afwassen.
Zelf eigen drank meenemen. Alleen voor tientjesleden
en hun introducés (extra kosten: 5 euro). Maximaal 35
gasten per avond. Je moet je tenminste een week
vooraf opgeven bij: florisculinair@live.nl
Vol=vol. Tientjeslid worden? meld je dan aan op
www.graafflorisstraat.nl
VERENIGING TER BEVORDERING

Straatdiner 2007

Inschrijven kan t/m 5 oktober via
florisculinair@live.nl onder vermelding van je
naam, huisnummer, aantal kaarten en duidelijke
vermelding welke soorten kaarten.
Dresscode: Feestelijk
Het Spectacle Culinair is alleen toegankelijk voor
tientjesleden. Nog geen lid? Meld je dan aan op
www.graafflorisstraat.nl
VERENIGING TER BEVORDERING

Enecohuisje
Hoe gaat het transformatorhuisje op de kruising
tussen de Graaf Florisstraat en de Heemraadssingel
eruit zien. Vijf architecten/vormgevers/kunstenaars
hebben een ontwerp gemaakt, namelijk: Stang
Gubbels, Rolf Engelen, Jeroen Leemans, Roeland

Ondanks de op het eerste gezicht matige hoeveelheid
inschrijvingen werd het straatdiner van dit jaar een
groot succes. Ruim honderd straatbewoners wisten de
weg te vinden naar het speellokaal van de
vierambachtschool. Wegens de slechte vooruitzichten
was dat het onderkomen van het jaarlijkse door onze
Chinese straatbewoners verzorgde diner.
Vooral dankzij de inspanningen van Carine Hooykaas
werd het een zeer gezellig feest, waar voor het eerst
ook multiculturele tafelschikkingen ontstonden. ME
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Schoolreisje naar de
haven van R’dam
Zaterdag 1 september stopte een mooie rode bus
halverwege de straat voor een rondgang door de
Rotterdamse havens. Dankzij Gerard weten alle
reisgenoten nu meer van de havens dan ze ooit hadden
kunnen bevroeden. ME

Versnaperingen mochten niet ontbreken

Gerard Peters op zijn praatstoel

Laatste stop
VERENIGING TER BEVORDERING

Kinderfilm

Ook florisstraatbewoners zijn net kinderen

Is het niet fijn om eens per maand je kind(eren) samen
met andere kinderen uit de straat een film te laten
bekijken? Vertrouwd bij Floris (88a), zodat je zelf even
rustig boodschappen kunt doen. Elke eerste
zaterdagmiddag van de maand is het tijd voor een
kinderfilm. Het filmteam van de vereniging Ter
Bevordering zorgt elke maand voor een populaire film.
Kosten vanaf 2 euro (filmrechten / huur beamer) voor
tientjesleden en hun introducés (extra kosten: 5 euro).
Maximaal 35 gasten per avond, inschrijving tot 1 week
vooraf. Tientjeslid worden? meld je dan aan op
www.graafflorisstraat.nl
VERENIGING TER BEVORDERING
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MZND op Youtube
Heb je ook zulke fijne
herinneringen aan theaterstuk
Midzomernachtsdroom van
Shakespeare? Frank
Koppelmans heeft een minifilmpje op youtube gezet van
‘the making of’ en de
voorstelling zelf. Op
www.graafflorisstraat.nl staat
de link naar youtube. Leuk om
thuis nog even na te genieten.
HS

Tot nu toe zeker, maar ik vrees voor de toekomst. Er
verhuizen veel mensen uit de Jan van Avennestraat en
er komen meer studenten wonen, waardoor ik bang
ben dat onze straat minder actief gaat worden.
Wie regelt er veel in de straat?
Op dit moment regel ik nog er veel, maar ik wil graag
gaan minderen. Ik word geholpen door anderen, maar
ik hoop dat meer mensen mee zullen helpen om de
activiteiten te organiseren en te bedenken.

VERENIGING TER BEVORDERING

Filmfestival
Elke eerste vrijdag van de maand is het filmavond in
de Graaf Florisstraat. Het filmteam van de vereniging
Ter Bevordering zorgt elke maand voor een
intrigerende film. Geen kaskrakers uit Hollywood
maar elke maand iets bijzonders. Kosten vanaf 2 euro
(filmrechten / huur beamer) voor tientjesleden en hun
introducés (extra kosten: 5 euro). Maximaal 35 gasten
per avond, inschrijving tot 1 week vooraf. Tientjeslid
worden? meld je dan aan op www.graafflorisstraat.nl
VERENIGING TER BEVORDERING

Bij ons in de buurt
Voortaan in iedere nieuwsbrief een kijkje in de keuken
bij een van onze buurstraten. Deze keer de Jan van
Avennestraat. We spraken Minou van Doorn. In ons
theaterstuk Midzomernachtsdroom speeelde zij deze
zomer de rol van huishoudster in de wachtkamer van
de dokter.

Wat doen jullie?
We hebben een Halloweenfeest gehad in Egyptische
stijl met mummies en dergelijke en dat was erg leuk
voor de kinderen. We hebben een etentje gehad met
flamenco muziek wat erg gezellig was. We hebben een
"straatburgemeester"verkiezing gehad en daarmee
iemand in het zonnetje gezet enz enz.
Is het een hechte straat?
Het is een gemoedelijke straat. Mensen groeten elkaar
vriendelijk en zijn aardig tegen elkaar, maar hecht is
het niet. Er wonen veel mensen uit verschillende
culturen en die vormen hun eigen groepjes.
Zijn er roddels?
Het zou fijn zijn als men de straat netter zou houden,
minder vuilnis op straat. Bellen naar de Roteb enz.
Wat is je oordeel over de Graaf Florisstraat?
Het is een erg leuke, creatieve straat waarin ik me zeer
zeker goed zou thuis voelen! LvW

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 12
november 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
Is de Jan van Avennestraat een actieve straat?
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Laat je kunst zien
Vanaf januari biedt de vereniging Ter Bevordering
haar leden de kans om hun kunsten ten toon te stellen
bij Floris (88a). De werkgroep FlorisKunst komt graag
in contact met mensen die hun maaksels willen tonen
aan het crème de la crème van kunstminnend
Rotterdam: de bewoners van de Graaf Florisstraat. Pak
je kans en stuur een email met daarin je naam en een
foto van je werk naar: marieke@rikvandenbergh.com .
Graag insturen voor 30 oktober! Alles kan: 3d/2d,
fotografie, installaties, schilderijen, illustraties etc.
Wil je ook je werk laten zien en ben je geen lid? Geen
probleem. Je kunt tientjeslid worden op
www.graafflorisstraat.nl
VERENIGING TER BEVORDERING

Nieuwe buren
Elke keer een interview met nieuwe buren. Deze keer
met Floris de Graaf die sinds september in onze straat
woont op nummer 88a.

Hoe lang woon je al in deze straat?
Pas vier weken. Ik heb lang gewacht tot ik er deze
straat een geschikte ruimte vrij kwam.
Waarom deze straat?
Ik zocht een plek waar ik mijn grote wens kan
realiseren, ik wil een huishouden van Jan Steen: al
mijn buren die hier bijzondere, gezellige, leuke en
spontane dingen doen. Zie het als kunst; een
manifestatie van community-feeling. Dit centraal
gelegen pand was ideaal, er is onder andere een grote
keuken en een barretje. Verder schijnt Floris de vijfde
een verre voorvader van mij te zijn, toeval bestaat niet!
Fijn huis?
Absoluut. Er moet nog wel het een en ander gebeuren
om het optimaal bruikbaar te maken. Er moet nog veel
aan de keuken gedaan worden. Wellicht een toilet
bijplaatsen, dat soort zaken.
Werk je in Rotterdam?
Ik moet bekennen dat ik veel weg ben. Ik reis veel om
nieuwe ideeën op te doen. Ik zal proberen er te zijn als
er gasten komen, maar ik vrees dat ik er vaker niet dan
wel bij zal zijn.
Al veel contact gehad met mensen in de straat?
Een beetje. Er zijn er een paar die geweldige plannen
hebben voor hier. Een filmclub, exposities, samen
eten. Eigenlijk hoop ik nog veel meer mensen met
interessante plannen te gaan ontmoeten.
Ga je iets actiefs doen in de straat?
Ik hoop het van harte, anders kan ik maar beter weer
verhuizen!
Is er nog iets wat je aan je nieuwe buren wil zeggen?
Ja. Ik zit een beetje krap bij kas. Daarom heb ik een
clubje opgericht waar je lid van kan worden zodat je
vast op mijn gastenlijst komt. Meld je dus aan op
info@graafflorisstraat.nl.
Wat verwacht je van de mensen die bij je op visite
komen?
Het kan mij eigenlijk niet snel te gek worden. Van een
Aktueel party tot een Kunstsalon. Als er maar geen
zooi wordt gemaakt, alles heel blijft en vooral geen
overlast voor m’n buren oplevert. Dat lijkt me wel
logisch verder.
Nog iets?
Kom gauw eens langs! Zonder mijn buren ben ik
nergens. JB

Floris achter zijn krantje
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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. 72 a, 77 m2, vraagprijs: € 169.000 k.k.
(€ 2.195 per m2)
- nr. 72 b, 73 m2, vraagprijs: € 139.000 k.k.
(€ 1.904 per m2)
- nr. 82 b, 130 m2, vraagprijs: € 290.000 k.k.
(€ 2.230 per m2)
- nr. 88b, 98 m2, vraagprijs: € 169.000 k.k.
(€ 1.742 per m2)
- nr. 88c, 98 m2, vraagprijs: € 175.000 k.k.
(€ 1.786 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)
- nr. 100, 350 m2, vraagprijs: € 449.000 k.k.
(€ 1.283 per m2) Dit pand wordt aangeboden als
beleggingsobject en is grotendeels verhuurd
- nr. 111 a, 200 m2, vraagprijs: € 369.000 k.k.
(€ 1.845 per m2)
(Bron: www.zah.nl , www.jaap.nl & www.funda.nl)
Te huur
- bovenwoning (11 B), 110 m2, huurprijs € 850, excl.
energiekosten. info: 06 5438 0168. JvW

vraag: Als ik het hoekpand op 88a (“bij Floris”) wil
gebruiken, wat moet ik dan doen?
antwoord: Word dan lid van de vereniging (zie
www.graafflorisstraat voor kosten en voordelen). Als
lid kun je verenigingsactiviteiten organiseren en
besloten bijeenkomsten. Wil je iets organiseren, stuur
dan een mail met datum en activiteit naar het bestuur
(info@graafflorisstraat.nl). Zij laten je dan weten of
het mogelijk is en welke kosten eraan verbonden zijn.
Heb jij ook een vraag waar u graag antwoord op wilt
hebben, stel deze. De TeleGraafFloris gaat achter het
antwoord aan! JvW

Floris interviewt...
Onze nieuwe bewoner Floris van 88a stelt zijn huis
open voor allerlei ideeën. Koken, kaarten, film,
theater; Floris is voor alles in, maar heeft het nogal
druk. Daarom nodigt hij initiatiefnemers uit om samen
met hem op te trekken. Om meer over hun plannen en
de stand van zaken te weten te komen gaat hij vanaf nu
bij ze langs voor een diepte interview. Vandaag. Jet
Houwers en Toine van Delst.

Vraag en antwoord
De redactie krijgt soms ook vragen van bewoners via
de e-mail. Deze keer hebben we drie vragen ontvangen.
vraag: Moet ik perse bij de straatvergadering komen of
lid zijn van de vereniging Ter Bevordering om iets in of
met de straat te organiseren?
antwoord: Nee, iedereen mag en kan op eigen initiatief
activiteiten organiseren en heeft geen toestemming
nodig van de straat of de vereniging. Zorg er alleen
voor dat je geen overlast veroorzaakt en (eventueel) de
nodige vergunningen aanvraagt.
vraag: Als ik hulp nodig heb bij de organisatie of iets in
de straatkrant wil, hoe doe ik dat dan?
antwoord: Kom naar de straatvergadering als je
mensen zoekt die mee willen helpen met organiseren.
Voor een stukje over jouw activiteit in de
TeleGraafFloris kun je gewoon je bericht sturen naar
info@graafflorisstraat.nl Ben dan wel op tijd. De krant
verschijnt eens in de drie maanden (1/10, 1/1, 1/4, 1/7)
en wordt inmiddels verspreid onder 120 mensen.

Jet. Zonder Toin. Met chocolade gebakje.
Hallo Jet. Zeg is Toine er niet?
Nee, sorry die moest weg. Hij zit speciaal voor het
koken bij jou in het buitenland om nieuwe ideeën op te
doen voor de amuses.
Klinkt goed. Dus jullie komen steeds bij mij koken?
Nou, niet wij alleen. Althans dat is niet de bedoeling.
Wat is dan wel de bedoeling?
Zaterdagavond de 13e oktober beginnen we met een
Culinair Spectacle. Dan presenteren we de plannen
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met een uitgebreid etentje en een wijnproeverij. We
leggen bij jou thuis intekenlijsten neer waar kookteams
zich op in kunnen schrijven. Daarna doen Toine en ik
de kick off van het eten bij jou. Jij hebt aangegeven dat
je daarvoor je huis iedere donderdag wil openstellen.
Wij koken dus maar 1 keertje, op de eerste donderdag;
18 oktober. De donderdagen daarna moeten de
kookteams het overnemen. Wij willen het opzetten en
bewaken, maar het kan alleen maar werken als we
aanmeldingen krijgen van verschillende koks cq
bewoners. Zonder aanmeldingen is het snel voorbij.
Is dat een dreigement?
Ja.
Maar het blijft toch niet alleen bij de donderdag?
Nee, we willen een keer per kwartaal een wijnproeverij
organiseren en verder regelmatig kookworkshops en
die zullen op zaterdag zijn.
Mag iedereen komen?
Ja, alle leden en die mogen een introducé meenemen.
Kost dat?
Voor een menu op donderdag betaal je zes euro p/p.
Een introducé betaalt 5 euro extra.
De kookteams zullen voor max.4,25 p.p boodschappen
doen. Dus de winst die we dan hopelijk overhouden
gaat direct in de verbetering van jouw keuken zitten.
Als je komt eten moet je dan ook verplicht koken?
Nee, koken moet leuk zijn. Een uitdaging. Geen
verplichting. Als je gaat koken ben je wel
verantwoordelijk voor de hele avond. Van de
boodschappen tot de samenstelling van het menu, van
het koken tot het regelen van wat mensen voor het
weer schoon achterlaten van jouw keuken.
Kun je al wat meer vertellen over de kookworkshops?
Een tipje van de sluier dan; op zaterdag worden de
deelnemers om een uur of 11 verwacht. Het is een
dagactiviteit. Samen gaan we boodschappen doen,
onder begeleiding koken en dan gezellig samen op
eten. Voor je gaat vragen wat hier de kosten van zijn.
Die hangen erg van het menu af. Tussen 25 en 40 euro
pp. Maar dan kun je ook echt iets bijzonders
verwachten. Toine is hier het culinaire brein achter.
Later zullen we misschien wel experts in huren.
Jet, wat bindt jou zo aan koken?
ehhh koken is een middel om mensen met elkaar in
verbinding te krijgen. Nee, dat klinkt stom..... in
contact met elkaar te brengen. Waarbij ontmoeting
gezelligheid en sfeer tot stand komt.
Nee, ik vroeg waarom je koken zo leuk vindt?
Ik kan de hele dag eten. Vooral als een ander het voor
je heeft gemaakt.

Kijk, toen Toine met dit plan bij mij kwam zei ik
meteen ja. Ik vind het echt een uitdaging mee te
werken aan een nog leukere sfeervolle straat. Koken is
een mooi bindmiddel en organiseren zit in mijn bloed,
maar wat Toine nog niet weet. Tussen ons gezegd en
gezwegen is...... dat ik eigenlijk niet kan koken.
Dan zal ik dat maar niet verder vertellen......
Graag, Zelf ben ik ben ook wel toe aan inspiratie voor
nieuwe gerechten en wat ik zelf ook hoop is veel te
leren over (meer) de interculturele keuken. Ik hoop
dus op aanmeldingen uit alle windstreken.
mmmm de Graaf Florisstraat is toch hartstikke
Hollands?
Je moet is weten hoe je je daar in vergist.
Vertel?
Allang niet meer. Er wonen heel veel nationaliteiten in
de straat
Waarom zie ik die dan niet op dat soort
bijeenkomsten?
Dat is een heel interessante vraag. En daar kan ik geen
antwoord op geven. Hopelijk blijkt het eten zo’n
bindmiddel dat iedereen zich welkom voelt. Zowel als
gast als als kok. Dat zou ik het meest fantastische
vinden om te bereiken. En daarnaast wil ook wel leren
om op een andere manier boerenkool te eten en te
maken.
Laatste vraag dan, Waar kunnen mensen zich
opgeven en hoe houden ze contact?
Ze kunnen zich op geven door een mailtje te sturen
naar florisculinair@live.nl De pr wordt verzorgd door
Dennis en Anouk, dus daar maak ik me geen zorgen
over.
ME
VERENIGING TER BEVORDERING

Gezocht...
Het hoekpand op nummer 88a is nu nog heel sober.
Stap voor stap probeert het klusteam er een plek van te
maken waar het heerlijk thuiskomen is. Het klusteam
zoekt op de korte termijn:
- een brandblusser
- een verbandkoffer
- theedoeken
- handdoeken
- een deurbel
Heb je een van deze dingen “over” of wil je iets anders
doneren aan de vereniging, stuur dan een e-mail naar
info@graafflorisstraat.nl Alvast bedankt!
VERENIGING TER BEVORDERING
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Ingezonden gedicht
graaf florisstraat
wat een voorrecht
onder uw erehaag
te mogen gaan
ik groet u:
elke boom, elke tak, elk blad
wat een voorrecht
aan het einde van de zomer
u hoogzwanger te mogen zien
weldra geeft u weer nieuw leven
maar voor nu groet ik elke vrucht
die u liefdevol koestert in uw
schitterende schoot
wat een voorrecht
Ko Norderisk
Redactie
Graaf Florisstraat 92 B
info@graafflorisstraat.nl
Aan deze TeleGraafFloris werkten mee:

Harold Smits (opmaak & eindredactie, foto’s)

Jeep Brongersma (copy)

Marc Eikelenboom (copy, foto’s)

John van Wijgerden (copy)

Lior van Wageningen (copy, foto’s)

Helena Jiskrova (foto)
De volgende nieuwsbrief komt uit in de winter (januari)
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.
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