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De donkere dagen komen er weer aan, verzuchte laatst iemand 
tegen me. Bij mij wordt ‘t steeds lichter, was mijn onbegrepen 
antwoord. Mensen met een benedenwoning in de straat zullen 
wel weten wat ik bedoel.

Even leek de zomer helemaal niet meer te willen ophouden, maar 
nu dienen ze zich toch inderdaad weer aan, die donkere dagen.
Ik ben eigenlijk meer een zomermens, zeker met zomers zoals 
dit jaar, maar al zitten we dan misschien niet meer met z’n allen 
rond de kachel, dat gezellige knusse binnen zijn heeft toch ook 
z’n charme.

Lekker samen eten, of een keer een filmpje pakken op zo’n gure 
vrijdagavond. En het mooiste is, je hoeft er de straat niet eens 
voor uit. Want d’r staat al weer het nodige gepland in en om ons 
hoekpandje. Behalve de inmiddels bekende eet- en filmavonden 
zijn er ook allerlei nieuwe ideeën geopperd, dus er zal weer als 
vanouds veel te beleven zijn in de Graaf Floris.

Er is al het nodig over te lezen in dit krantje, maar hou ook je 
email in de gaten, en check af en toe het weblog.

Namens de hele redactie alvast veel leesplezier, 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.

in deze Telegraaffloris:

pagina 2 Spectacle Culinair

pagina 3  nieuwtjes    
  van de veurzitter

pagina 4  floriscoop presenteert

pagina 5  nieuwe bewoners
      
pagina 6  spookrijders

pagina 7 onthulling enecohuisje

pagina 8 handige adressen en zo

Herfst
het filmseizoen is weer begonnen. Kijk op pagina 4 wat je zoal 

kunt verwachten dit seizoen.

http://graafflorisstraat.blogspot.com/
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Spectacle Culinair
Op zaterdagavond 19 september werd er na lange tijd 
weer een ouderwets Spectacle Culinair georganiseerd. 
32 Volwassen eters hebben zich tegoed gedaan aan 
een door Toin bedacht 5 gangen menu en indien 
gewenst een bijpassend wijnarrangement van 4 wijnen. 
En	dat	voor	7,50	voor	de	wijnen	en	12,50	voor	het	eten.	
Ongelooflijk, maar het is weer gelukt.

En het was een gezellige aftrap voor weer een seizoen 
met allerlei activiteiten. We maken er gewoon wat leuks 
van ondanks dat de crisis gewoon bij velen blijft toeslaan.
Zo kun je nog eens lekker ongedwongen uit eten en 
hoef je niet meer te rijden. En waar kunnen kinderen 
tegenwoordig nog gratis pannenkoeken bakken met 
Dennis, versieren en opeten? En spelend de stoep 
versieren met krijt? En alle lottoballetjes over de grond 
van het pandje keilen? En 3 ijsjes achter elkaar opeten? 
En alle buren na het Spectacle lekker op het bankje 
buiten aanschuiven voor nog een drankje?

Nou? Juist…bij ons in de straat bij het pandje!

JH

RECEPT

Het 4e gerecht van het Spectacle Culinair was Djaaj 
m’hamar, gebraden kip in olijvensaus. Dit recept komt uit 
het kookboek van Linda Roodenburg, het Rotterdamse 
kookboek.
De gasten hebben er van gesmuld en nu dus beschikbaar 
voor iedereen:

Djaaj m’hamar  (gebraden kip in olijvensaus)

1 1/2 liter water
2 uien grof gesneden
½ citroen met schil in vier stuken gesneden
2 laurierbladeren
½ bosje koriander blad
1 theelepel sambal oelek
1 theelepel paprikapoeder
1 theelepel kerriepoeder
1 theelepel gemberpoeder 
1 theelepel gedroogde tijmblaadjes
2 kaneelstokjes
2 kippen
Blikje olijven zonder pit 
2 suikerklontjes

Breng het water aan de kook in een grote pan met de 
uien,citroen, kruiden en de specerijen.
Doe de kip erbij en kook deze in ca 45 minuten gaar.
Haal de kip uit de pan en kook het vocht in tot ca. 5 dl. 
Vet de kip in met olijf olie en grilleer de kip tot het vel 
knapperig is.
Verwarm de olijven en de suikerklontjes in de saus.  

Serveren met Couscous en gegrilde groenten (paprika, 
courgette, rode uien)

Bron: Rotterdams Kookboek, Linda Roodenburg

ook het drankje toe ging er goed in
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HOTELDEBOTEL!!!
Het hotel is verkocht! Sinds kort! Wie de 
eigenaar is vraag je? De Turkse man die 
ook dat hotel heeft op de ‘s Gravendijkwal, 
je weet wel, wat ze daar nu net aan het 
opknappen zijn. Dus dat is fijn dat hij dat 
doet! Die oude eigenaar had van die maffe 
stunten; eerst de hotelkamers met 10 euro 
verhogen en daarna met 20 verlagen. Al zijn 
vaste klanten afgezeken dus die kwamen 
alvast niet meer.
Maar ja, we moeten nog wel even 
onderscheid maken tussen het hotel als 
gebouw en de exploitatie. Het hotel als 
gebouw is dus verkocht. Maar ja, dan de 
exploitatie…dat gebeurt nu door die knul 
en die vrouw met dat blonde haar. Of ze 
mee verkocht worden? Tja da’s de vraag…
dat weten ze zelf ook niet en dat geeft toch 
onzekerheid. Kijk die Turk drinkt niet, dus 
een bar is niet echt nodig, maar toch is uit 
betrouwbare bron al wel voor 89,5% zeker 
dat de exploitatie ook overgenomen wordt. 
Misschien dan voor een rustig (suiker) 
feestje.
Enfin, ik zal ze missen al die Duitsers, Polen 
en hoeren in de straat…

JH

Experimenten
We gaan eens experimenteren met 
activiteiten in november. Gewoon om eens 
uit te proberen hoe dat gaat.  Wat gaan we 
doen? Jullie eens uitnodigen voor:

•	 een	zondagbrunch
•	 eten	met	een	GAST	AAN	TAFEL
•	 een	dames	kleding	ruilbeurs
•	 en	nog	meer,	houd	het	allemaal	in		
 de gaten!

JH

van de 
veurzitter

Zo. Het seizoen is weer geopend.
Met een voortreffelijk Spectacle Culinair.
En de komende maanden staan ook Eten bij Floris en Floriscoop 
weer volgeboekt.
Plus – als klap op de vuurpijl – de onthulling van het nieuwe 
Enecohuisje.
Dat gaat lekker!

Zo lekker, dat wij door de gemeente Rotterdam zijn bevorderd tot 
“Eigen Kracht Straat”.
Een titel die wij hebben verdiend door onze constante stroom aan 
activiteiten.
Grofweg betekent dit dat onze straat geen opbouwwerk meer kan 
inschakelen om dingen van de grond te krijgen.
Als wij iets willen organiseren, moeten we de kwaliteiten van de 
mensen in de straat aanspreken.
En als we geld nodig hebben, mogen we zelf de fondsen daarvoor 
gaan werven.

Maar wat zijn die kwaliteiten dan van alle mensen in onze straat?
Geen idee.

Ben jij bijvoorbeeld sterk in: organiseren, communiceren, verzinnen 
of meehelpen?
En op welke terreinen zet jij jouw kwaliteiten graag in? 
Ligt jouw interesse bij: een schone straat, veiligheid, straatsite, 
straatkrant, integratie, kunst & cultuur, film, koken, kinderen/jeugd?

Daarover valt binnenkort bij iedereen een vragenlijst in de bus.
Zodat we samen het experiment aan kunnen gaan van een Eigen 
Kracht Straat.
In de volgende straatkrant hopen we dan de resultaten bekend te 
maken.

Ben zelf bijzonder benieuwd naar de kwaliteiten in onze straat.
Jij ook? Vul dan de vragenlijst in, zodra die bij je op de deurmat 
valt.
Alvast bedankt.

Graaf Florisstraat.... Powerrrrrrrr!

Harold Smits
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En verder...

We willen nog niet alles prijs geven, maar jullie kunnen 
je in ieder geval alvast verheugen op een best of 
Dennis in Expeditie Robinson, met als special guest 
natuurlijk onze straatgenoot en ER 2009 deelnemer 
Dennis Hogendoorn.

En d’r zoemde ook nog iets rond met geur, of smaak, 
of misschien wel allebei. Dus hou de floriscoop emails 
in de gaten de komende tijd.

Nog geen floriscoop programma in je digitale 
brievenbus? Stuur een mailtje naar floriscoop@
graafflorisstraat.nl en je ontvangt een keer per maand 
een uitnodiging voor een verrassend avondje film.

KW

9 OKTOBER 2009 20.00 UUR 

HET ARCHITECTUUR FILM FESTIVAL ROTTERDAM STAAT WEER VOOR DE DEUR 
(VANAF 29 OKTOBER - KIJK OP WWW.AFFR.NL!)

TWEE FILMS, VOOR HET EERST IN NEDERLAND TE ZIEN, IN DE FLORISCOOP!

VOORFILM: THE MAN WHO BUILT MY CHILDHOOD (BRIAN STOCKTON, 2008, 5 MIN.) 
HOOFDFILM: SOMERSTOWN (SHANE MEADOWS, 2008, 75 MIN.)

‘HILARIOUS, HEARTWARMING BRITISH CINEMA’ - NEWS OF THE WORLD

TOEGANG: 2 EURO PER PERSOON, MELD JE AAN OP FLORISCOOP@GRAAFFLORISSTRAAT.NL

DE FLORISCOOP PRESENTEERT:
PREVIEW

ARCHITECTURE FILM FESTIVAL 
ROTTERDAM 2009

FILMS VOOR HET EERST IN NEDERLAND
HIER IN DE STRAAT!

de floriscoop presenteert:
Jullie hebben hem vast al wel zien staan, dat grote 
rode gevaarte in de straat. Om aandacht te vestigen op 
het komende Architectuur Film Festival Rotterdam toert 
straatgenoot Wies met deze mobiele mini bioscoop 
door het land.

En helemaal goed zit je in ons eigen hoekpandje, op 
9 Oktober. Dan presenteert de floriscoop alvast een 
preview van het festival, met niet één, maar gelijk twee 
heuse Nederlandse premières!

De avond begint met de voorfilm the man who built my 
childhood (brian stockton, 2008, 5 min.), gevolgd door 
de hoofdfilm somerstown	 (shane	meadows,	2008,	75	
min.). News of the world noemde deze film over twee 
nieuwkomers in London ‘hilarious, heartwarming british 
cinema’.

Entree €2,-, dus, gaat dat zien!!

Wel even aanmelden via floriscoop@graafflorisstraat.nl

Holy moving pictures, film fans, to the Wiesmobile!

mailto:floriscoop@graaffloristraat.nl
mailto:floriscoop@graaffloristraat.nl
http://www.affr.nl
mailto:floriscoop%40graafflorisstraat.nl?subject=
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NIEUW BEWONERS. nr73
Al weer geruime tijd wonen Karsten, Daniela en zoontje 
Max Ruben van 2,5 bij ons in de straat.

Ik bespeurde een Duits accent en dat blijkt te kloppen. 
Van origine komen Daniela en Karsten uit Duitsland 
waar zij allebei op uiteenlopende plaatsen gestudeerd 
hebben voor; jawel: architect! 
Maar voor zij in de straat kwamen wonen hadden zij 
al een warme relatie met Nederland. Daniela heeft 
het altijd inspirerend gevonden om op verschillende 
plaatsen te studeren en zo maakte zij al kennis met 
Nederland van ‘99 – 2000 door haar studie voor een 
jaar aan de TU Delft.

Karsten woonde in die tijd in Berlijn en kwam vaak 
genoeg naar Nederland om Daniela te bezoeken. 
Karsten studeerde onder andere van 1996 tot 2001 in 
Berlijn maar dat viel voor hem lastig te combineren met 
de enorm veel activiteiten die er destijds in “Oost” Berlijn 
ondernomen werden. Steeds ontstonden er nieuwe 
clubs en bars waar hij beslist een kijkje moest nemen.
In 2006 vertrokken zij naar Zurich, Zwitserland waar het 
toch niet helemaal beviel. Door vaak funda te bezoeken 
en via hun vrienden hadden zij al snel dit huis specifiek 
in deze straat op het oog.
Beiden zijn op dit moment werkzaam als architect (West 
8 en Atelier Kempe Thill). Voor freelance opdrachten 
hadden zij eerder al www.bube.biz opgericht.
Karsten kende de straat al door zijn werk en was 
gecharmeerd van de unieke brede stoepen. Hij ervaart 
onze straat als een Rotterdamse dorpsboulevard met 
weinig verkeer.

Daniella, Max en Kartsen - Graaf Florisstraat, een bewuste keuze

GEZOCHT: BUURMAN/VROUW MET VERSTAND VAN 
VERZEKEREN

Heb jij verstand van verzekeringen? Mooi. Dan hebben 
we een vraag aan je. Zou je onze straatvereniging 
willen helpen met jouw kennis van verzekeringszaken? 
We willen namelijk onze risico’s bij het gebruik van ons 
hoekpandje goed afgedekt hebben, maar weten niet 
precies wat we daarvoor wel/niet moeten doen. Kun 
jij ons daarbij adviseren? Neem dan contact op met 
Harold Smits, via vereniging@graafflorisstraat.nl

Alvast dank!

HS

Daniela vindt het uniek dat er een kindvriendelijke 
dorpsgemeenschap zo dicht bij het centrum van 
Rotterdam mogelijk is.
Op het stuk straat waar zij wonen spelen veel kinderen 
en tot Karsten zijn genoegen spelen er soms wel 10 kids 
in zijn woonkamer.
Karsten en Daniela zijn blij met de vereniging in de straat 
waar zij zeker lid van worden.  Zij zijn beide al flink actief 
geweest tijdens het Midzomernacht Festival.
Als het aan hun ligt en ze hebben tijd willen ze ook 
helpen tijdens de Straatspeeldagen.

JH

http://www.bube.biz
mailto:vereniging@graafflorisstraat.nl 
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Spookrijden in de Graaf Florisstraat
Al sinds mensenheugenis is de Graaf Florisstraat 
niet meer met de auto toegankelijk vanuit de 
Heemraadsingel, maar dat weerhield de wegpiraten 
niet toch een ruk aan het stuur te geven en vol gas met 
luide muziek en het raampje open de Graaf Florisstraat 
in te slingeren. Gelukkig wilde de gemeente daar iets 
aan doen en heeft het weggetje om de Graaf Florisstraat 
in te komen versmald. De vraag is nu of het geholpen 
heeft met het verminderen van het aantal spookrijders 
en daarom heb ik zeer nauwkeurig de straat vanuit mijn 
uitkijkpost boven dat stukje weg in de gaten gehouden. 
Nu na vele lange dagen en nachten tellen van auto’s 
weet ik het nu zeker. Het is inderdaad verminderd! Er 
is nu namelijk welgeteld ÉÉN auto minder die tegen het 
verkeer de Graaf Florisstraat in rijdt! De mijne. Jammer.

LW

VRAAG
Mag het pandje op nummer 88a worden afgehuurd 
voor feestjes en partijen? En wie mogen het allemaal 
huren?

ANTWOORD
Het pandje kan alleen gehuurd worden door 
tientjesleden van de vereniging. Bijvoorbeeld voor een 
vergadering of een rustig etentje. Feestjes en partijen 
zijn niet toegestaan vanwege de geluidsoverlast 
die het oplevert voor de directe buren. Dus geen 
verjaardagsfeestjes ‘s avonds, of kinderfeestjes ‘s 
middags. Uitzondering is er voor straatfeestjes of 
filmavonden. Die leveren ook enige overlast op, 
maar die avonden zijn toegankelijk voor alle leden 
en versterken zo de band tussen buren. Daar is het 
allemaal om te doen. 

Veel groeten,

Harold Smits

http://graafflorisstraat.blogspot.com
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Huis kopen

Landelijk staan de huizenprijzen onder druk. Hier niet. 
Voor woningen in de Graaf Florisstraat is zelfs een 
wachtlijst. Zo hebben Angela en Marc een superwoning 
bemachtigd die boven onze bomen uit toornt. En hebben 
Gerard/Jos hun benedenhuis verkocht nog voordat ie 
via funda in de verkoop kwam. Goed nieuws dus voor 
verkopers en kopers. Tip je vrienden! De waarde stijgt 
in de Graaf Floiris. Momenteel is er slechts een huis in 
de markt.

-    bovenwoning 15 a1, 123 m2, vraagprijs: € 214.500 k.k. 
(€	1.744	per	m2)

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

HS

Zaterdagmiddag	17	oktober	om	half	5	 is	de	 feestelijke	
onthulling van het nieuwe Enecohuisje. Met een lekker 
borreltje, een echte onthulling (uitpakken!) en korte 
praatjes van Harold Smits (over hoe we dit met zijn allen 
hebben gedaan), van Winy Maas (over kunst/ontwerp 
in de openbare ruimte en burgerinitiatieven) en Roeland 
Otten (de ontwerper). Dit wil en mag je niet missen!!!!!!!! 
Nodig al je kunstminnende vrienden, kennissen en 
kinderen	mee.	Op	zaterdag	de	17e	bij	het	Enecohuisje.	
 
Hoe zat het ook alweer met dat huisje?
Ruim een jaar geleden stond er plotseling een 
Enecohuisje van betontegels aan het einde van onze 
straat, bij de Heemraadssingel. Na protesten bleek dat 
dit huisje niet weg kon. Dit soort huisjes mogen zonder 
toestemming overal worden geplaatst. Even slikken.... 
Betekent dit dat onze straat zomaar verlelijkt kan worden 
met een onooglijk huisje? Het antwoord is: JA en NEE. Het 
huisje blijft staan. Maar het krijgt in de eerste week van 
oktober een nieuw uiterlijk. Roeland Otten – ontwerper 
die aan het begin van onze straat woont – tekende 
voor het winnende ontwerp. Het wordt een huisje met 
levensgrote foto’s van het “verdwenen uitzicht”. Zodat 
het soms lijkt of het huisje er helemaal niet staat, en op 
andere momenten geeft het een weird beeld van de 
seizoenen. Zelfs als het herfst of winter is, zie je op het 
kruispunt met de Heemraadssingel namelijk altijd een 
stukje uitzicht met Groene Bladeren en een Spuitende 
Fontein. Het ontwerp van Otten is dus eigenlijk een soort 
grote verdwijntruc. Het transformatorhuisje is als het 
ware een soort transformatiehuisje geworden.

HS

FEESTELIJKE ONTHULLING NIEUWE ENECOHUISJE

impressies van het ontwerp voor het enecohuisje
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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)
•	 Jet	Houwers	(copy,	foto’s)
•	 Lior	van	Wageningen	(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 
wiessanders@zonnet.nl

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

mailto:krant%40graafflorisstraat.nl?subject=
mailto:etenbijfloris@live.nl 
mailto:floriscoop@graaffloristraat.nl
mailto:wiessanders@zonnet.nl
mailto:vereniging@graafflorisstraat.nl 
mailto:vereniging@graafflorisstraat.nl 
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