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Wat hebben we het toch goed hier in de Graaf Florisstraat met onze 
gezellige vereniging en grote huizen! Deze oubollige relativering is 
geen overbodige luxe in crisistijd. Zeker als het herfst is en de regen 
en wind door de straat jagen. 
Ondanks alle verzekeringen dat de Graaf Florisstraat een eiland 
is, blijkt de crisis ook bij ons te hebben toegeslagen. Zo heeft onze 
redacteur Jeroen van der Beek een prachtig geïllustreerd verhaal 
geschreven over zijn onverkochte huis onder de titel Crisis in 
de Graaf Florisstraat. Onafhankelijk daarvan heeft onze andere 
redacteur Harold Houdijk zijn vaste rubriek Goudkust Graaf Floris 
hernoemd naar het minder zelfverzekerde Te koop: Graaf Floris. 
Bovendien blijken onze singels te stinken van de overgelopen riolen.
En dan blijkt ook nog dat dit weekend soep wordt uitgedeeld in het 
pandje. Om warm te blijven, vermoedelijk, na een verkleumende 
regenbui. “Soup is good food”, zongen de Dead Kennedys al, om de 
crisisslachtoffers van toen een hart onder de riem te steken. (Voor de 
mensen die punk hebben overgeslagen een link.) 
Er heerst ook een beetje schaarste bij de TGF. Dit keer minder 
bijdragen en minder redacteurs en dus iets minder bladzijden. Alle 
reden om binnenkort eens na te vragen  wat de Graaf Florisbewoners 
van hun kwartaalblad verwachten. 
De TeleGraafFloris is een merkwaardig crossover medium: een 
krant, maar niet op papier, een e-mail waarbij je eerst een bijlage 
moet openen en voor volledig leesgenot ook nog op print moet 
drukken. Neemt de lezer wel zoveel moeite om het straatnieuws 
tot zich te nemen? Wil hij liever dat hij de krant in zwartwit op 
papier thuisbezorgd krijgt? Of leest hij net zo lief een weblog? Of 
wil hij graag over andere dingen lezen, dan die nu in de TGF staan? 
Binnenkort kunt u dus een berichtje verwachten. De redactie is erg 
benieuwd wat u vindt.
Uiteindelijk valt het allemaal wel mee, daar ging het mij om in dit 
stukje. De soep in het pandje wordt gekeurd 
door sterrenchefs en is niet duur, maar toch 
niet te versmaden. De Graaf Florisstraat is 
nog altijd de mooiste straat van Rotterdam 
met bovendien een unieke fauna (pagina 5) 
en veel schone kunsten (pagina 4, 7 en 8). 
Geniet dus van de vele dieren in deze TGF 
en overweeg zelf eens een schildercursus. 
We hebben het tenslotte niet zo slecht.

LvdM

Nog geen TeleGraaffloris in de bus?

ABONNEREN DOE JE ZO

Email naar: krant@graafflorisstraat.nl
Doe briefje in de bus bij nummer 73a 

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 en 3 Stank versus sedum
pagina 3 Van de Veurzitter
  Koken in kleur (bij Flo)
  Oproep Kattenclub 
pagina 4 Workshop schilderen
  (dotpainting met Karin)
  Te koop: Graaf Floris
pagina 5  Fauna in de Graaf Floris  
  Uitslag 2e Kamer in GF
pagina 6 en 7 Crisis in de Graaf Florisstraat 
pagina 7 Workshop tekenen & schilderen
  (met Jeroen)
pagina 8 Filmladder
  Hoekje a-politiek (wisselcolumn)
pagina 9 Handige adressen 
  Colofon

Vallende bladeren

‘’Concoures de Soupes’’ 
Aanstaande zaterdag 20 Oktober 17.00 - 20.00
Elf enthousiaste chefs koken voor jullie 
verrassende soepen.
 Vanaf 17.00 uur kun je een soepmok voor 5 Euro 
kopen en deze 10 heerlijke soepen proeven en 
beoordelen. De prijsuitreiking vind rond 19.15 
uur plaats in het pandje op de hoek. Neem zelf 
iets te drinken mee.
De vakjury bestaat uit Freya Blanker (chef kok) 
en Marnix Kemme (bekend van RTL Top Chef).
Jij bent lid van de publieksjury.
We hopen dat je erbij bent!
Mail soupesconcours@gmail.com voor 
informatie en aanmelding.
Jet, Antoin en Dennis

(en dieren)

mailto:info%40graafflorisstraat.nl?subject=aanmelding%20straatkrant
http://www.youtube.com/watch?v=JUpidCc7wwY
mailto:krant@graafflorisstraat.nl
mailto:soupesconcours%40gmail.com?subject=Is%20er%20nog%20plaats?


jaargang 7 – editie 3 – herfst 2012 – gratis voor bewoners via: krant@graafflorisstraat.nl   

2

Op de weblog van de Graaf 
Florisstraat (deze kun je aanklikken 
op www.graafflorisstraat.nl) is Jeroen 
Beltman op 8 september jl. een 
handtekeningenactie gestart voor een 
schone Heemraadssingel.
Wat is er aan de hand?
Het blijkt dat na hevige regenval 
wanneer het riool al het hemelwater 
niet kan verwerken het overschot 
van het riool geloosd wordt op het 
oppervlaktewater van de singels. 
Dit is een oud systeem dat al 100 
jaar gehanteerd wordt door de 
gemeentewerken (watermanagement) 
van Rotterdam. Gevolg is wel dat sterk verontreinigd 
water (met ziektekiemen etc.) in de singels terecht komt. 
Vissen sterven en er ontstaat een afschuwelijke stank. 
Behalve de vissen zijn er allerlei andere dieren die door 
het giftige water het risico lopen ziek te worden. Allereerst 
de viseters als visdiefjes, reigers, aalscholvers, meeuwen, 
maar ook eenden meerkoeten en honden, die in het 
gedeelte van de Heemraadssingel achter onze straat los 
mogen lopen. En precies daar nu moet de overloop van 
het riool zitten want daar was de stank het hevigst en de 
vissterfte het grootst bij de laatste lozing van zaterdag 26 
augustus (na inderdaad hevige regenval).
Voor Beltman is nu de maat vol. Hij stelt dat een dergelijk 
systeem waarbij schoon regenwater met vervuild 
rioolwater vermengd wordt niet meer van deze tijd is. Hij 
doet met deze petitie een dringend beroep op de gemeente 
een blijvende oplossing te zoeken voor dit probleem 
om zo de lozing van het riooloverschot op de singels te 
voorkomen. Rotterdam zou met meer respect en gevoel 
voor eigenwaarde om moeten gaan met haar prachtige 
singels, stelt hij.
Bent u het met hem eens dan raad ik u aan naar de weblog 
te gaan en uw handtekening te zetten.

Beltman heeft natuurlijk een punt hier. Het is belachelijk 
dat in een tijd dat water steeds schaarser wordt (en 
duurder) relatief schoon hemelwater afgevoerd wordt naar 
het riool. Behalve de verspilling is daarmee de capaciteit 
van het riool afhankelijk gemaakt van de wispelturigheid 
van het weer en we weten allemaal dat het weer de laatste 
jaren steeds meer extremen laat zien. Terwijl voorheen 
de regen meer geleidelijk over het jaar verspreid viel 

hebben we nu steeds meer te maken 
met hevige regenval in een korte 
tijdspanne afgewisseld met relatief 
droge periodes. De verwachting is 
dat door de klimaatsverandering deze 
trend zich doorzet. We zullen daarom 
in de toekomst nog veel vaker gaan 
meemaken dat het riool ‘overspannen’ 
raakt met alle nare gevolgen van dien. 
Tijd voor aktie dus. Ter vergelijking; 
in België is iedere huiseigenaar die 
een groter dakoppervlakte heeft 
dan 60m2 verplicht het regenwater 
ondergronds op te vangen. In 
Nederland zijn we nog niet zover 

en zeker  in een stad kun je zo’n verplichting moeilijk 
opleggen. De gemeente zou moeten ingrijpen. Maar gaat 
Rotterdam ondergrondse waterreservoirs bouwen? Ik ben 
bang dat hiermee op de gemeentelijke begroting geen 
rekening is gehouden. Onder de parkeergarage van het 
museumpark is wel zo’n reservoir gerealiseerd, waardoor 
de Westersingel nu gevrijwaard is van overstort. Maar dit 
reservoir wordt niet voor niets de Blunderput genoemd. 
Keer op keer werden de ramingen voor de kosten ervan 
overschreden, waardoor het uiteindelijk een heel duur 
grapje is geworden. De gemeente zal zich niet graag nog 
eens aan zo’n financieel fiasco willen snijden. Toch moet 
er iets gebeuren en zonder druk gebeurd er niets. Tekenen 
dus.

Wat kunnen we ondertussen zelf doen behalve de petitie 
tekenen? Als eenling is dat natuurlijk weinig maar als 
we het allemaal doen kan het veel effect hebben. Om de 
overstort op de singels tegen te gaan is het van belang dat 
het regenwater langer vastgehouden wordt en niet in een 
keer doorspoelt naar het riool. Dit kan door groendaken 
aan te leggen. De wortels van de plantjes houden het 
regenwater vast en het overtollige water stroomt geleidelijk 
weg. Alle platte daken en daken tot een hellingshoek van 
40 graden zijn geschikt om er begroeiing op aan te leggen. 
De Graaf Florisstraat heeft veel koophuizen waarvan 
de eigenaar zelf in het huis woont en de huizen hebben 
vaak platte daken. Ideaal om het groene daken project 
te realiseren. Omdat het over het algemeen daken zijn 
met een houten balken constructie is sedum de meest 
geschikte plantensoort.  (Vervolg op pagina 3)

Stank versus sedum

mailto:info%40graafflorisstraat.nl?subject=aanmelding%20straatkrant
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van de 
veurzitter

De temperatuur daalt,  de bladeren vallen; mijn lijf 
merkt het ook...... .  de
herfst is in aankomst.
De laatste snoeibeurt in de tuin. Opknapwerk in en 
om de huizen wordt
afgemaakt. We trekken ons langzaam terug in onze 
huizen.
Gelukkig hebben we ons pandje voor gezellig herfst- 
en wintercontact met de
buren. L aat je zien! Er is genoeg te doen!KvB

Koken in kleur
De kookclub voor kinderen Koken bij Flo kookt dit jaar in 
kleur. Het nieuwe jaar is gestart in september met: rood. 
Met: Spaanse Gazpacho , Gevulde Paprika en
een heerlijke jam met vruchten van het seizoen. In oktober 
is de kookkleur: geel. Benieuwd naar de kookmiddagen, 
de recepten of de foto’s? Kijk dan op de weblog van de 
straat: http://graafflorisstraat.blogspot.nl/2012/09/flo-ziet-
rood-05-09-2012.html
HS 

STANK VS. SEDUM
Vervolg van pagina 2 
Sedum is een klein soort vetplant dat goed tegen droogte 
kan en nauwelijks onderhoud vergt. Bovendien kan een 
sedumdak licht uitgevoerd worden. Een subdtraatlaag van 
3 cm is al voldoende, zodat het dak niet te zwaar belast 
wordt wanneer het volgezogen is met water. 
Er zijn nog meer voordelen van een begroeid dak:
- Het werkt extra isolerend. Het dempt geluid binnenshuis, 
laat minder kou door en
  vooral minder hitte zomers. Ook op het dak is het 
prettiger toeven met begroeiing
  door minder hitte weerkaatsing.
- De dakbedekking gaat langer mee dan bij een traditioneel 
dak en kan daarna
  gerecycled worden.
- Sedum bestaat in verschillende kleuren en kan een 
prachtig gezicht geven.
- Er is subsidie mogelijk van de gemeente en 
hoogheemraadschap (35 euro per m2)
  Voor 45 euro per m2 leg je dan al een sedum dak, dus 
duur is het niet. Als je handig bent en alles zelf doet kan 
het waarschijnlijk al voor 30-35 euro per m2.
- Natuurlijk is een groendak te combineren met een 
dakterras en/of zonnepanelen.

Onder ‘groendaken’ of ‘sedumdaken’ is er op google veel 
informatie te vinden. Voor de subsidie surf naar ‘groene 
daken – cityportal Rotterdam’ of ‘Rotterdam Climate 
Initiative’.
JvdB

Meedoen met de kattenclub?

De kattenclub is een groepje katteneigenaren die op 
elkaars kat kunnen passen in vakanties. Hartstikke 
handig! Als je oppas nodig hebt, dan mail je de 
clubleden en is er altijd wel iemand die kan. Wil je 
meedoen, mail dan francajohanna@hotmail.com, 
dan voeg ik je toe aan de maillijst. FvdL 

mailto:info%40graafflorisstraat.nl?subject=aanmelding%20straatkrant
http://graafflorisstraat.blogspot.nl/2012/09/flo-ziet-rood-05-09-2012.html
http://graafflorisstraat.blogspot.nl/2012/09/flo-ziet-rood-05-09-2012.html
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Te koop: Graaf Floris
Het zijn spannende tijden voor huizenverkopers. In het 
afgelopen jaar zijn gemiddeld de prijzen in Rotterdam 
met een kleine 15% gedaald, met een flinke prijsval aan 
het einde van deze zomervakantie. Gemiddeld ligt de 
prijs/m2 in Rotterdam voor een bovenwoning op 1665 
euro, en voor een benedenwoning op 1760 euro (bron: 
http://huizen.trovit.nl/1543/koopprijs-rotterdam ). De 
prijzen liggen hier wat hoger. En afgelopen seizoen zijn 
er (gewoon) weer drie appartementen verkocht. 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 12 bIII, 100 m2, vraagprijs: €175.000 k.k. 
(€1.750 per m2)
Graaf Floris 24 a2, 55m2, vraagprijs: €119.500 k.k. (€2.173 
per m2)
Graaf Floris 33 a2, 72 m2, vraagprijs: €147.500 k.k. (€2.048 
per m2)
Graaf Floris 66, 181 m2, vraagprijs: €475.000 k.k. (€2.624 
per m2)
Graaf Floris 77 b, 125 m2, vraagprijs: €314.000 k.k. (€2.512 
per m2)
Graaf Floris 97 b2, 75 m2, vraagprijs: €149.500 k.k. (€1.933 
per m2)
Graaf Floris 99 a1, 72 m2, vraagprijs: €179.000 k.k. (€2.486 
per m2)
Graaf Floris 100 b, 144 m2, vraagprijs: €292.000 k.k. 
(€2.027 per m2)
Heemraadssingel 116, 260 m2, vraagprijs: €775.000 k.k. 
(€2.980 per m2)
Heemraadssingel 120, 270 m2, vraagprijs: €550.000 k.k. 
(€2.037 per m2)
(Bron: www.jaap.nl & www.funda.nl & http://huizen.
trovit.nl )
Het meest recente appartement dat in de verkoop is 
gegaan, is het huis naast Hotel Floris: nummer 66. Vroeger 
was dit een hotelpand met 10 kamers en 6 badkamers. 
Echt zo’n verbouwpand waar je veel van kan maken. Wie 
heeft er ideeën, zin, tijd en geld? Zie foto links.

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

Aankondiging  Workshop Schilderen
Op zondagmiddag  4 en 11 november van 15.00- 17.00u 
organiseert Karin van Barneveld weer een workshop 
Schilderen. Dit keer niet in het pandje maar in een 
prachtig atelier met schilderezels en tekentafels aan de 
kop van de Oranjeboomstraat.

Tijdens deze workshops staat de techniek “Dotpainting” 
centraal. Deze techniek, afkomstig van de Aboriginals, 
is eenvoudig aan te leren en levert prachtige, kleurrijke 
schilderijen op. (Maak je liever vrij werk, dat kan 
natuurlijk ook).
Iedereen vanaf 11 jaar is van harte welkom; schilderervaring 
is niet nodig. De kosten zijn Eur 5,- (huur atelier pp per 
middag) en verder de materiaalkosten naar gebruik.             
Wil je alvast aanmelden; dat kan: karin.van.barneveld@
xs4all.nl
Karin van Barneveld

mailto:info%40graafflorisstraat.nl?subject=aanmelding%20straatkrant
mailto:karin.van.barneveld%40xs4all.nl?subject=
mailto:karin.van.barneveld%40xs4all.nl?subject=
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UITSLAG TWEEDE-
KAMERVERKIEZINGEN

Van de 70% die heeft gestemd in het stemlokaal in de 
Graaf Florisstraat is de PvdA de grote winnaar. En D66 is 
hier de nummer 2. Pas dan komt de VVD.
De formatie zou er hier heel anders uitzien dan landelijk: 
PvdA + d66 = 56% van de stemmen. GroenLinks is ruim 
twee keer zo groot als de PVV. En de Partij van de Dieren 
is groter dan het CDA.
Conclusie: het is een progressief-linkse bende hier! Pas 
op!
HS 

Fauna in de Florisstraat
Een kenner van inheemse en 
uitheemse diersoorten ben 
ik zeker niet, maar als ik een 
bijzonder beest zie op een 
onverwachte plek, dan krijg 
ik altijd een soort juichgevoel. 
En nu dit de afgelopen tijd 
verschillende keren in mijn 
eigen straat gebeurde, leek het 
me wel aardig als itempje in 
de TeleGraafFloris. Als ik nu 
de gekke dieren opschrijf die 
ik heb gezien en de andere 
TGFlezers doen hetzelfde, dan hebben we over een jaar 
een mooie inventarisatie van onze lokale wildlife.  Ik heb 
het Natuurhistorisch Museum hier ter stede al geprobeerd 
te porren om hier een projectje van te maken, maar zonder 
resultaat vooralsnog. 
Nou, komt ‘ie dan: ergens deze zomer verschoonde ik mijn 
baby en dat doe ik altijd voor het raam op driehoog aan 
de voorkant. Zag ik in de plataan op ooghoogte een grote 
bonte specht. Zo’n mooie met rood en zwart en wit. Hij 
leek met zijn snavel de boom te onderzoeken op geschikte 
plaatsen om een gat te boren voor zijn nest. In de tijd dat 
ik mijn fototoestel ging halen, is het beest vertrokken. 
Kennelijk was de plataan een taaie dobber.
Echt magisch was echter de felblauwe morfo-vlinder 
die op een namiddag zomaar langs kwam vliegen. Deze 
opmerkelijke verschijning heb ik een paar jaar geleden 
door het woud van Suriname zien fladderen, maar in de 
Graaf Florisstraat was ik hem nog nooit tegengekomen. 
Aan de buitenkant heeft de morfo een sobere bruine 
tekening, maar als hij zijn vleugels uitslaat is hij prachtig 
blauw. De morfo is de grootste vlinder die ze in Blijdorp 
hebben. Kennelijk had iemand de deur van de vlinderkas 
te lang open laten staan, want achter de morfo vloog nog 
een grote vlinder die helaas minder goed zichtbaar was in 
het voorbij vliegen.
Ik daag graag de lezers uit om voor de wintereditie een 
stukje over de fauna in de Florisstraat te schrijven. Anders 
ga ik jullie de volgende 
TGF vervelen met alle 
ins en outs over de 
boomhommels  die zich 
in mijn spouwmuur 
hebben genesteld.

FvdL

mailto:info%40graafflorisstraat.nl?subject=aanmelding%20straatkrant
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Dinsdagochtend 17 juli 
2012, kwart over negen. 
Het regent zacht en het is 
fris. Het dreigt weer net 
zo’n zomer te worden als 
vorig jaar: te veel regen en 
te koud. Ik loop richting 
Heemraadssingel. Twee 
maanden nu staat mijn 
appartement in de Graaf 
Florisstraat te koop. Een 
prachtige presentatie en 
een scherpe prijs op Funda 
heeft al heel wat bezoekers 
opgeleverd, maar nog 
niemand heeft toegehapt. 
“Toch is er wel serieus 

interesse”, zei mijn makelaar toen ik hem vroeg hoe dat 
kan, “zeker bij twee gevallen was de financiering het 
struikelblok”, maar waarom deze mensen dan op zijn minst 
niet een bod hebben gedaan wist hij ook niet. Ik heb hem 
al heel wat keren enthousiast gehoord na een bezichtiging. 
“Deze kijker heeft er echt zin in, 
daar gaan we meer van horen”, 
maar vervolgens blijft het stil. Dat is 
dus de crisis. En ik zit weer op een 
bankje aan de Heemraadssingel te 
wachten tot de zoveelste kijker zijn 
nieuwsgierigheid heeft botgevierd 
op mijn appartement.
Gelukkig is het opgehouden met 
regenen. Boven het water trekken 
twee visdiefjes de aandacht. Ze 
zijn nagenoeg even groot, maar 
aan het aanhankelijk gekrijs van de 
achterste vogel en de ogenschijnlijke 
onverstoorbaarheid van de voorste 
is al snel duidelijk dat het hier een 
moeder-jong relatie betreft. 
Bespeur ik daar irritatie bij de oudste vogel? Aan de 
uitdrukking op het gezichtje is het niet te zien, dat blijft 

bij vogels altijd hetzelfde, maar ze probeert wel uit alle 
macht het jong van zich af te schudden door snel weg te 
vliegen als hij haar benadert. Het helpt niet, het gekrijs 
wordt alleen maar heviger. Ze moet net zo dolgedraaid 
zijn als al die andere moeders op deze planeet wanneer 
hun kroost niet ophoudt met zeuren om meer. 
En ja hoor, ook deze moeder bezwijkt. Ze stopt met 
ontwijken, vliegt een tiental meters omhoog en blijft daar 
biddend stil ‘staan’, terwijl ze geconcentreerd in het water 
tuurt. In afwachting van het komende houdt nu ook het 
jong zijn snavel. De stilte maakt iedereen alert. Een reiger 
die versuft aan de kant stond strekt nu zijn nek en helt 
iets voorover richting het schouwspel. Vlak voor de reiger 
kijkt een meerkoet op een nest aandachtig toe. 
Plotseling laat moeder visdief zich loodrecht naar beneden 
vallen in het water en komt er weer uit met een visje in haar 
bek. Dan gaat alles heel snel. De reiger valt haast, doordat 
hij bij het zien van de vis een beweging naar voren maakt. 
Hierdoor schrikt de meerkoet op en verlaat het nest. Een 
zilvermeeuw, die alles van boven gezien moet hebben, valt 
moeder visdief aan om de vis te bemachtigen. 
Van schrik laat de visdief het visje weer in het water 
vallen en verdwijnt met haar jong. Op de voorgrond 
jaagt een meerkoet venijnig en onder luid gekrijs een 
andere meerkoet weg. Klapwiekend rennen ze met hun 
grote poten over het water. Een groep aalscholvers komt 
kijken wat er aan de hand is, maar verdwijnt weer als er 

niks te halen valt. Een paar minuten later is alles 
weer rustig. Alle vogels zijn verdwenen, behalve de 
reiger die weer versuft aan de waterkant staat. Twee 
houtduiven pikken in het gras. Alle opwinding 
voor niks.
Ik controleer mijn telefoon. Zo dadelijk belt de 
makelaar. Ook voor niks. JvdB
(Zie ook pagina 7)

Crisis in de Graaf Florisstraat

mailto:info%40graafflorisstraat.nl?subject=aanmelding%20straatkrant
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Altijd al graag willen tekenen en schilderen, maar komt 
het er maar nooit van?
Het kan nu en nog op de hoek ook, in het hoekpandje 
Graaf Florisstraat 88A.
Een uitgelezen kans om verborgen beeldende 
talenten in jezelf te ontdekken. Het is gezellig 
maar bovenal ook nuttig. Door veel schetsen en uitvoerige 
studies maken leer je beter kijken. De beleving van de 
waarneming krijgt een nieuwe dimensie.
In de cursus komen kleur, vorm en tegenvorm, 
ruimtelijkheid en compositie aan bod en wordt er geoefend 
met verschillende materialen, zoals potlood, inkt, pastel, 
aquarel- en acrylverf. Uitgangspunt is het stilleven, foto’s 
en model.
De begeleider is een professioneel kunstenaar.
Dagen en tijden:    Dinsdagmiddag      14:00 – 16:00 uur
                              Woensdagavond    19:30 – 22:00 uur
                              Zaterdagochtend    10:00 – 12:30 uur
Startdatum in overleg met de cursisten (2e helft 
november). Er is geen leeftijdgrens (Ook jonge deelnemers 
zijn welkom) Met de normale vakantieperioden wordt 
rekening gehouden.
Doorgang van de cursus vindt plaats als op een van de 
bovenstaande dagen minimaal 5 aanmeldingen zijn. Geef 
bij aanmelding een eerste en tweede voorkeur aan zodat er 
eventueel geschoven kan worden.
Kosten:  175 euro voor 10 x 150 min. (exclusief materiaal)
Aanmelden op: heeroen@gmail.com
                          06-12549883 (ook voor info)
Jeroen van der Beek 

Workshop tekenen 
en schilderen

mailto:info%40graafflorisstraat.nl?subject=aanmelding%20straatkrant
mailto:heeroen%40gmail.com?subject=
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FILMLADDER
Wat heeft Floriscoop voor ons in petto dit najaar? Na een 
seizoen met de eetfilms El Bulli, Abel en The Lunchbox 
Miracle komen we dit seizoen met drie afwisselende 
avonden. Erbij zijn? Reserveer dan meteen een plaats voor 
jou en je filmvrienden via: floriscoop@graafflorisstraat.nl

vrijdag 26/10 - 
“Born to be Alive” 
- speciaal voor 
liefhebbers van 
muziek en film. 
Een kroegavond 
met de mooiste 
f i lmfragmenten 
van overleden 
rocksterren als 
Elvis, Michael 
Jackson, Jimmy 
Hendrix, Jim 
Morisson, Freddy 
Mercury en Tupac. 
Start: 20:00 uur, 
entree 4 euro (voor 

huur beamer/dvd’s/borrelnoten). Drankje neem je zelf mee.
 
zaterdag 24/11 - “Une affaire de gout” - cinema culinair: 
film kijken met volle mond -  voor mensen die houden van 
lekker eten (vis!) en van film. Wij hebben een culinair script 
gemaakt, zodat je de film niet alleen kunt horen/zien, maar 
ook realtime kunt proeven. Start: 19:00 uur, entree 10 euro 
(voor huur beamer/dvd/gerechten). Drankje doe je zelf. 
Snel reserveren, want onze eetfilms zijn altijd uitverkocht.

vrijdag 14/12 of zaterdag 15/12 – Zomergasten [light] met 
Marko + Miranda - elk half jaar zetten wij een buurman/
vrouw in het zonnetje. Wie is het? Wat doet hij/zij? Wat 
inspireert hem/haar? En wat is de lievelingsfilm? Half 
december wordt hilarisch, waarschijnlijk de meest 
flamboyante Zomergasten ooit. Het camp-zangduo 
Marko (in het dagelijkse leven: Antoin van Delst) en 
Miranda (overdag: Rosanne de Clerq) neemt je mee in 
hun hoogtepunten, inspiratiebronnen en lievelingsfilm. 
Start: 20:00 uur, entree 4 euro (voor huur beamer/dvd’s/
borrelnoten). Drankje neem je zelf mee.

Hoekje a-politiek
Politiek is een raar vak. Als je er een tijdje professioneel mee 
bezig bent, zoals ik, kan je niet anders dan bewondering 
hebben voor de bedrevenheid waarmee sommige politici 
hun politieke tegenstanders op een dwaalspoor zitten, op 
het juiste moment afleidende persberichten de wereld 
in sturen of vakkundig de hamvragen op een zijspoor 
parkeren. En daarbij nog beminnelijk blijven ook. 
Mark Rutte is in al die opzichten een meesterlijk politicus. 
Vorige week zag ik hem het nog eens doen in een debat 
over de Europese Top in de Tweede Kamer. Terwijl hij 
de ene helft van de Tweede Kamer wilde wijsmaken dat 
hij goede ideeën over Europese samenwerking direct 
omarmde, overtuigde hij de andere helft ervan dat hij 
geen centimeter voor “Brussel” zou buigen en alleen het 
“Nederlands belang” zou dienen.
Word ik daarom maar een VVD’er? Nee, natuurlijk. 
Politiek lijkt immers op de autohandel. De 
tweedehandsautoverkoper kan nog zo goed zijn, als een 
zelfbewuste consument een fiets moet hebben, zal hij 
geen auto van hem kopen. Het gaat vanzelfsprekend om 
de inhoud. Het gaat om je uitgangspunten, je wereldbeeld 
en de ideeën om je opvattingen in de praktijk te brengen. 
Maar als je al die goede ideeën wilt uitvoeren, heb je wel 
iemand nodig met een charmante glimlach, een vlotte 
babbel en wat goed getimede grappen. En natuurlijk een 
goed werkende partij met voldoende eensgezindheid en 
professionaliteit. Dat wat bij ons op cruciale momenten 
ontbrak. Maar wat niet werkt kun je repareren en na 
12 september komen er wel weer verkiezingen.  Ik raad 
iedereen alvast aan: koop geen auto als je liever eenfiets 
hebt LvdM

Voor elk van de drie 
avonden geldt: vol = 
vol. En het is altijd 
vol. Ben er dus op 
tijd bij.
HS 
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Redactie
Graaf Florisstraat 73a
krant@graafflorisstraat.nl

De redactie van deze TeleGraafFloris bestaat uit: Luuk van der Meer 
(hoofddredacteur), Jeroen van der Beek, Harold Smits en Tony 
Steenbreker. Nieuwe redacteurs en verslaggevers zijn welkom.

Verder werkten aan dit nummer mee: Liesbeth Levy en Franca van 
der Laan. Tekeningen van Jeroen van der Beek

De TeleGraafFloris, dé krant van de Graaf Florisstraat, komt vier keer 
per jaar uit: aan het begin van elk jaargetijde.  De TeleGraafFloris is 
voor, van en door alle bewoners van de Graaf Florisstraat. Nieuws, 
vragen en reacties zijn dus welkom. Mail je bijdrage naar bovenstaand 
adres. Zet de tekst in het e-mailbericht en stuur eventuele foto’s apart 
mee, met een begrijpelijke naam.

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). 

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 te horen of en wanneer er gekookt 
wordt. 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

Je wordt van harte uitgenodigd om mee te 
denken en te doen. Voor vragen en opmerkingen 
direct aan het bestuur van de vereniging kun je 
mailen naar vereniging@graafflorisstraat.nl

mailto:info%40graafflorisstraat.nl?subject=aanmelding%20straatkrant
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