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Het is zomer! 

 
 
In de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd: een 
recordaantal bezoekers bij het straatdiner, 
groot enthousiasme over de draak tijdens de 
straatspeeldag, een kunstproject met foto’s van 
buren, voetbal kijken en samen eten in het 
hoekpandje op 88a. In deze krant een verslag van de 
activiteiten. En een vooruitblik op wat komen gaat: 
-   een reeks aan activiteiten bij Floris (88a):  
  wekelijks restaurantje, maandelijkse filmclub, klus-  
  en schoonmaakdag, etc. 
- het openhuis Gluren bij de Buren en  
  kinderkunst voor iedereen mee wil doen. 
De redactie wil iedereen een vrolijke en creatieve 
zomer wensen. Geniet van de zon en de verkoeling die 
onze platanen bieden. Tot ziens op straat of bij een van 
de vele activiteiten! 
 
Groeten, Harold Smits 
(namens de hele redactie) 
 
 
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.  
 

Kinderspeeldag 

Meer foto’s van de straatspeeldag op 28 mei? Kijk op: 
http://graafflorisstraat.nl/ 
_Straatactiviteiten_Straatspeeldag_2008.html 
Wat een geweldig mooie straatspeeldag hebben we 
achter de rug… Daarvoor willen we graag iedereen heel 
hartelijk bedanken! 
• alle kinderen die in grote getale kwamen spelen, 

knutselen, zingen en smikkelen 
• alle ouders van deze kinderen die overal een 

helpende hand boden 
• alle lieve straatbewoners die ook zonder kinderen 

zijn komen helpen 
• de 3 studenten van nummer 19 die honderden 

pannenkoeken hebben staan bakken 
• Wouter voor zijn prachtige accordeonspel en Eva 

voor haar fraaie fluitoptreden 
• de dansers en muzikanten in en om de leeuw van 

Wah Fook Wui 
• vliegerwinkel Luchtwerk voor de heliumballonnen 

en de vlieger als prijs 
• Floris voor het gebruik van zijn fijne huis en last 

but not least:  
• de regen en de onweersbuien voor het niet 

verschijnen op ons feest! 
Het was een waar genoegen… Volgend jaar weer! 
Liesbeth (63b) & Manuela (60b) & Mayke (67a)   MH 
 

Hotel Floris te koop! 
Regelmatig staat er in onze straat wel een woning te 
koop, maar een hotel, dat maken we niet zo vaak mee. 
Toch gaan de geruchten en die zijn ondertussen ook 
bevestigd dat het roemruchte hotel Floris met harnas 
en al te koop staat: voor 1,2 miljoen euro. Niet duur 
voor een hotel, maar de staat ervan laat zich raden.  
Wies Sanders (red. Urban Unlimited), die naar 
aanleiding van een onderzoek naar het wonen en 
werken in de graaf Florisstraat op dit gerucht was 
gestuit, nam het initiatief om een brainstorm te starten 
met het thema “Wat zou je nou kunnen met zo’n 
hotel”. Hieruit kwam naar voren dat er een kans ligt 
om iets ‘echts’ van dit hotel te maken. Er ontstonden 
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diverse ideeën. Uit het verslag van Wies komen er drie 
concepten uit: 
• La Boheme: Een bohemien hotel dat past in de 

sfeer van de straat gelijk het Gramercy Park hotel 
in New York. Een semi-publiek 
ontmoetingscentrum voor cultureel 
geïnteresseerden uit alle landen. 

• The Counter: Een iets breder toegankelijk grand 
cafe met ontbijt, lunch en diner, passend bij de 
activiteiten van bewoners, inclusief kinderen. 
Denk aan ‘Stroom’ of een soort ‘Bazar’ 

• World of Floris: Eten, drinken en bediening staan 
centraal, maar de ruimten worden niet gebruikt 
om te slapen, maar voor diverse activiteiten. Een 
soort hotelfestival met kunst, muziek en theater. 
film, zorg en sport, onderwijs, trainingen etc..... 

Het hoeft dus niet weer een hotel te worden zoals het 
eigenlijk al is. Dus mocht iemand een of andere 
mogelijk geïnteresseerde ‘kapitaalkrachtige’ durfal 
kennen die hier een uniek hotelconcept durft weg te 
zetten, laat het hem/haar weten. Mogelijkheden 
genoeg. ME 
 

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. Tip je vrienden! Momenteel zijn 
de volgende huizen in de markt. 
- nr. 62aII, 175 m2, vraagprijs: € 200.000 k.k.  

(€ 1.143 per m2) 
- nr. 73a, 130 m2, vraagprijs: € 309.000 k.k.  

(€ 2.377 per m2) 
- nr. 101a, 145 m2, vraagprijs: € 349.500 k.k.  

(€ 2.410 per m2) 
 (Bron: www.zah.nl , www.jaap.nl & www.funda.nl)     
JvW 
 

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 
 

 
Op vakantie? Vergeet de oppas niet! 
 

VERENIGING TER BEVORDERING 
 

Filmladder 

De filmladder voor dit najaar is nog onbekend. Wat voor 
film wil jij zien? Op welke film wil jij je buren/vrienden 
trakteren? De filmclub zoekt – net als bij de 
kookclub – naar mensen die eenmalig een 
filmavondje willen organiseren. Meld je dan voor 
10 augustus bij floriscoop@hotpop.nl 
 
Het meest succesvol in seizoen 07/08 waren de thema-
avonden waarbij een film werd gecombineerd met een 
talkshow of bijpassende smulactiviteit (pruikenavond + 
wijnproefavond). Mail je wilde ideeën naar Floriscoop en 
maak er samen met Wies, Frederike, Friederike, Kees en 
Frank een bijzonder  vrijdagavondje van. 

 
 
Wat dacht je bijvoorbeeld van... 

 bonbons maken + film Chocolat, 
 hamburger-eetwedstrijd + film Supersize me, 
 dansworkshop + Tangofilm of Dirty Dancing, 
 knutselworkshop + film Kreatief met kruk, 
 quiz reclames raden + film Truth in Advertising, 
 zangles + meezingen met Sound of Music.  

 
Voor de zaterdag kinderfilm geldt dezelfde vraag: wil je 
een keer de gastheer/vrouw zijn van een 
kinderfilm, meld je dan aan bij floriscoop@hotpop.nl  
 
Elke laatste vrijdagavond en zaterdagmiddag  van de 
maand is het hoekpandje gereserveerd voor Floriscoop! 
 

VERENIGING TER BEVORDERING 
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Straatportretten

Expositie te bewonderen tot einde zomer in 88a 
 
En opnieuw toont de Graaf Florisstraat aan dat ze met 
recht de titel ‘creatiefste straat van  Rotterdam’ heeft 
verdiend. Met een nieuw fotoproject van Carine 
Hooykaas (nr. 48) is de nieuwe nominatie eigenlijk al 
veilig gesteld. Carine over haar project: “Tijdens onze 
wekelijkse eetpartij bij Floris is het idee ontstaan om 
een smoelenboek te maken van de straat. Maar hoe 
begin je daar aan, de straat heeft zoveel bewoners dat 
is niet te doen. Zo zijn we gekomen op het idee om te 
beginnen met de leden van de vereniging, zo gezegd zo 
gedaan. Maar wie gaat dat doen? 1 van de bedenkers, 
Jos Koster ging de volgende dag weer naar Afrika, toen 
dacht ik, dan doe ik het maar wel op mijn eigen 
manier, dus geen namen of huisnummers erbij maar 
kleuren die volgens mij bij de zwart/wit foto's van de 
mensen past. De teller staat nu op 120 foto's en 
kleurvlakken en ze zijn te zien  op nr. 88. En het boek 
is nog niet af. Weten wie je buren zijn? Kom dan kijken 
op een donderdag/kookavond bijvoorbeeld. ME 
 

VERENIGING TER BEVORDERING 
 

Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen 

De vereniging telt inmiddels 66 leden. Niet iedereen is 
even actief. Dat is niet erg, maar voor een vereniging is 
het goed dat mensen regelmatig van plek verwisselen. 
Dat houdt de vereniging fris en gezond en voorkomt 
dat een klein kliekje de straat bestiert. 
 
Heb jij zin om eens iets anders te doen? Wil jij een 
nieuwe of bestaande activiteit coördineren?  Of wil je 
bij een bepaalde activiteit helpen? Laat dat dan weten 
aan info@graafflorisstraat.nl 
 

Als vereniging zijn we op zoek naar: 
 

 klussers (opknappen van pandje), 
 makers van affiches, 
 interviewers voor de straatkrant, 
 eindredacteur straatkrant, 
 voorzitter of penningmeester bestuur, 
 trekkers/helpers kinderactiviteiten, 
 coördineren filmavondje/middag, 
 kokers tijdens zaterdagen/donderdagen, 
 gastvrouw/heer voor info@graafflorisstraat.nl 
 poetsers (schoonmaken van pandje), 
 postbestellers (kopieren/rondbrengen krant), 
 boekje maken over straat (recepten/interieur), 
 huismeester/sleutelbeheer/reserveringen, 
 organisator straatdiner, 
 organisator kunst kijken bij de buren, 
 exposant kunst in het buurthuis, 
 initiatiefnemers nieuwe activiteiten. 

 
Laat weten wat je leuk vindt om te doen en of je graag 
eenmalig iets oppakt of een jaar lang. Alvast bedankt. 
 

VERENIGING TER BEVORDERING 
 

Floris interviewt 
Ook deze keer interviewt Floris weer een bijzondere 
buurtgenoot. Nu niet een van de trekkers van een 88a-
project, maar deze keer zoekt Floris het hogerop. Een 
hele verdieping nog wel. Francois Steenhuis van 88b. 
 

 
Francois aan zijn nog ‘bijna’ maagdelijke fornuis 
 
Zoals de meeste van jullie wel weten heb ik sinds een 
tijdje een nieuwe bovenbuurman. Velen zijn benieuwd 
naar hem en vragen zich af wie hij is. Wie is die man 
die letterlijk kan horen wat er gezegd wordt in het 
pand. Komen de klanken nu echt door de vloer? Of 
stelt hij zich maar aan.....met deze vragen in mijn 
achterhoofd en gewapend met een scherpe pen en een 
blocnote betreed ik de woonkamer boven de mijne. 
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Muziek uit het ondergelegen pand (oeps mijn huis) 
klinkt door de kamer. Er is vanavond film. Een 
vriendelijk lachende Francois ontvangt me. 
 
Dag buurman... 
Dag Floris, koffie? 
 
Zeg, Francois de hele buurt vraagt zich af: Wie is 
Francois Steenhuis? 
Dat ben ik. Geboren Rotterdammer. Delfshaven.  Uit 
een Hollandse vader, een Groninger, en een Franse 
Moeder. 
 
Hoe krijgen die het voor elkaar om in Rotterdam 
terecht te komen? 
Mijn vader was in de oorlog te werk gesteld door de 
Duitsers in Frankrijk. Daar wist hij te ontsnappen en 
sloot zich aan bij het verzet. Ze ontmoetten elkaar op 
D-day. Die dag kwam hij met de Amerikanen aan land. 
Daar gingen alle meiden, waaronder mijn moeder naar 
die dappere mannen kijken. Ik vermoed dat die dag 
mijn broer is ontstaan. Weet je dat ik  trouwens zelf op 
6 juni (red. D-day) geboren ben?  
 
Wanneer komt Rotterdam in het verhaal? 
Mijn oma was in Barendrecht gaan wonen, omdat er 
na de oorlog geen werk was. Ze had  na haar scheiding, 
ze was getrouwd met een alcoholische zeeman en ging 
als een van de eerste scheiden, een boerderijtje met 
een moestuin. Mijn ouders zijn toen, omdat er in Parijs 
geen werk was, in Rotterdam gaan wonen. En zo ben 
ik, 1 van de zes, dus een geboren Rotterdammer.  
 
Wat ben je geworden..... 
Ik wilde Kok worden, of Zeebioloog, of kunstenaar. Ik 
heb het allemaal geprobeerd, maar de kunstacademie 
beviel niet. Ik wilde het vak leren, de techniek van het 
schilderen, maar als je een lijn zette met een goede 
onderbouwing erbij, dan was het goed. Dan was het 
kunst. Ik heb het er nog zes jaar uitgehouden.Daarna 
ben ik gaan varen. Ik heb een stichting opgericht; 
Werkzeil en subsidie geregeld. Wij boden mensen met 
een uitkering een goedkope vakantie aan . We kochten 
een houten schoener en gingen met ze de zee op. Twee 
jaar gevaren. Heerlijk.  
 
Waar blijft de kok? 
Daarna ben ik gaan koken op de Eendracht. Toen ik 
een dochter kreeg, heel belangrijk, dacht ik en nou 
moet er echt brood op de plank. Ik ben al mijn 
koksdiploma’s gaan halen en kok geworden. Dat ben ik 
nu al ruim 20 jaar. 
 
En waarom zit je nu hier? 
Ik moest snel een huis hebben. Wilde graag in deze 
buurt wonen, maar alles wat ik had gezien was al weg. 
Deze was vrij. 
 

Spijt van? 
Nee. Het zijn allemaal zulke aardige mensen. 
 
De glimlach zal ik er maar bij beschrijven.... 
Nee, ik meen het. In het begin was het even schrikken, 
maar het bestuur van de vereniging heeft de verhuur 
voor feesten ‘s avonds even stopgezet. Er gaan nu in 
mijn vloer gaten geboord worden, waarna ze alles 
isoleren via een soort kranten met een zoutoplossing.  
 
Wat kan de straat van je verwachten? En wat niet? 
Wat niet, weet ik niet. Vanaf september ga ik van Jet 
het koken op donderdag overnemen. Althans het 
organiseren ervan. Daarnaast zullen we wel zien. Ik 
ben voor veel in. 
 
Wat is de beste roddel die je hebt gehoord? 
Oh, is dat die boze buurman. 
 
Francois, bedankt, ook voor de koffie. 
Graag gedaan. 
 
En met een fris gemoed verliet ik het pand van de 
‘boze’ buurman om me beneden te voegen bij de 
verstokte rokers die met z’n alle zaten te genieten van 
hun laatste openbare rookavond met de film ‘Smoke’. 
Ik heb ‘s avonds nog wel even de ramen opengezet. ME 
 

 
Heerlijk, dat laatste sigaretje tijdens Smoke (27 juni) 
 

Vraag en antwoord 
De redactie krijgt soms ook vragen van bewoners via 
de e-mail. Deze keer hebben we een vraag ontvangen 
van iemand die overweegt lid te worden van de 
Vereniging Ter Bevordering. 
 
vraag: Wat zijn mijn rechten als lid? 
antwoord: Als lid kun je gebruik maken van het 
hoekpandje op nummer 88a. Je kunt deelnemen aan 
straatactiviteiten als Floriscoop en Koken bij Floris en 
ook kun je voor 10 euro per dagdeel het pandje afhuren 
voor een besloten vergadering of feestje. En je krijgt 
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elk kwartaal een krant en maandelijks een mail met 
activiteiten. 
 
vraag: Wat zijn mijn plichten als lid? 
antwoord: Als lid hoef je geen actief gebruiker te 
worden van het pandje. Alleen als je zin hebt, kun je 
helpen een activiteit te organiseren of gezellig 
aanschuiven . Wel geldt dat we van iedereen verlangen 
dat hij/zij ergens bij helpt, bijvoorbeeld bij het 
halfjaarlijks schoonmaken of klussen aan het pandje. 
 
vraag: hoe kan ik lid worden? 
antwoord: stuur een mail naar 
info@graafflorisstraat.nl . dan sturen wij je een 
formulier voor automatisch incasso (10 euro/maand). 
Als je dat hebt ingevuld ben je per direct lid. 
 
Heb jij ook een vraag waar u graag antwoord op wilt 
hebben, stel deze. De TeleGraafFloris gaat achter het 
antwoord aan!  HS 
 

Gluren bij de buren 
(Part II) 
Veel mensen in onze straat zijn benieuwd naar de 
authentieke bouwstijl en inrichting van de huizen in de 
Graaf Florisstraat. Zeg nu zelf, wie is er niet benieuwd 
naar wat voor huis er zich achter de voordeur van 
anderen bevindt. Niet alleen hoe het huis er zelf uitziet, 
maar ook hoe je buren leven.  
In het voorjaar van 2007 hebben een aantal 
straatbewoners onder leiding van Frans Hooykaas hun 
huizen opengesteld. In ruil daarvoor mochten zij ook 
rondkijken in de huizen van de andere deelnemers die 
meededen. Op www.graafflorisstraat.nl kun je de foto’s 
bekijken die toen zijn gemaakt. 
Door het grote enthousiasme van toen en op verzoek 
van mensen die destijds niet hebben meegedaan, 
organiseert Frans Hooijkaas dit najaar opnieuw een 
dagje Gluren. Het aantal deelnemers is beperkt en 
voorbehouden aan bewoners van de Graaf Florisstraat. 
Wil je meedoen? Meld je dan direct aan via: 
f.hooykaas@hetnet.nl of doe een briefje in de bus bij 
nummer 48. De datum voor de rondleiding wordt na 
de zomervakantie bepaald in overleg met Frans. JvW 
 

VERENIGING TER BEVORDERING 
 

Van de Veurzitter 
(red. Jeep Brongersma was het seizoen 07/08 
voorzitter van de Vereniging. Deze zomer verkast hij 
naar Arnhem om daar met Saar en de kids heerlijk te 
werken en te wonen. Jeep, dank voor alles wat je hebt 
gedaan voor de straat. We zullen jou als Oberon, toffe 
voorzitter en scherpe redacteur missen. Bedankt!  HS) 

je laatste column... 
 
Van de veurheenzitter... 

Je kent het vast wel, dat 
gevoel van de laatste 
vakantiedag. Veel plezier 
gehad, de zon brand nog na in 
je huid, maar: de tassen zijn 
gepakt en ingeladen. De 
zomer stond dit jaar weer 
vroeg aan de deur te 
rammelen. De meimaand 
trakteerde ons op een  

recordhitte. Wat de komende maanden ons gaan 
brengen is de vraag, moeten we wachten op de hete 
nazomer of krijgen we in juli en augustus al een goede 
portie zon te zien? 
Kijk, in ons hoekpandje is het natuurlijk altijd gezellig, 
maar persoonlijk vind ik het ook heerlijk om op de 
stoep te bivakkeren en met de buren en voorbijgangers 
te keuvelen. En dat is dan ook de reden voor mijn 
laatste vakantiedag gevoel. Op de afgelopen 
ledenvergadering van de “Tot Bevordering” heb ik de 
hamer er bij neergelegd. Van voorzitter naar 
voorheenzitter dus. Dit is daarmee ook de laatste keer 
dat ik een bijdrage aan de TeleGraafFloris lever. 
 
Voor mij komt er een moment naderbij dat ik geen van 
de lezers van deze periodiek gun; de datum van het 
vertrek uit de straat. Een straat die zowat een 
huisgenoot is geworden. Maar het mooie is dat ik mij 
kan troosten met de gedachte dat een van de 
eigenschappen van een straat is dat ‘ie gewoon blijft 
liggen waar ‘ie ligt. En de terugweg zullen we nooit 
vergeten! 
  
Over huisgenoten gesproken, ik sprak Floris de Graaf 
laatst nog vrij uitgebreid. Hij was heel tevreden over de 
grote vriendengroep die hij inmiddels tot zijn vaste 
gasten kan rekenen. Het lukt hem maar zeer 
sporadisch om bij de vele activiteiten bij hem thuis 
aanwezig te zijn (er schijnen zelfs vaste bezoekers te 
zijn die hem nog nooit hebben ontmoet), maar hij zei 
dat hij graag zijn huis ter beschikking blijft stellen. Er 
mogen wat hem betreft zelfs nog wel een paar mensen 
bij! Floris vroeg mij aan iedereen te laten weten dat hij 
van plan is tot in lengten van dagen in de straat te 
blijven wonen, tenminste, zolang iedereen de weg naar 
zijn huis blijft vinden. 
  
Aan al mijn toekomstige oud-buren zeg ik tot spoedig 
weerziens, wij hebben genoten van al jullie warmte, 
spontaniteit, openheid, eigenheid en last but not least 
gezelligheid. Een warm bad voor iedere nieuwe 
bewoner. Houwen zo!!!   JPB 
 

VERENIGING TER BEVORDERING 
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Nieuwe buren: 111b 
Elke keer een interview met nieuwe buren. Deze keer 
met Peter Goes, nieuw op 111b (de b van beneden). 
 

 
 
Wanneer ben je in de straat komen wonen? 
per 1-5-2008 
  
Waar woonde je hiervoor en waarom heb je de Graaf 
Florisstraat uitgekozen? 
Ik kom van Hillegersberg vandaan en besloot hier te 
wonen omdat ik de buurt al kende en leuk vond en 
omdat ik graag op fietsafstand van het CS wilde 
wonen. 
  
En wat doe je voor de kost? 
Ik ben advocaat. 
  
Bevalt de straat? 
Ja, heel erg. Ik vind de buurt, de mensen in de straat 
en de winkeltjes in de omgeving erg leuk en gezellig. 
Deze straat voelt echt aan als een dorp, maar dan met 
enkel de positieve kanten ervan. Het is hier heerlijk 
rustig en gemoedelijk bijvoorbeeld. 
  
Heb je al mee gedaan aan de activiteiten in de straat? 
Ik heb nog niet meegedaan aan de activiteiten, maar ik 
heb wel de website bekeken en ga me ook zeker 
aanmelden als lid.       LvW 
 

Bij ons in de buurt 
In iedere nieuwsbrief een kijkje in de keuken bij een 
van onze buurstraten. Deze keer ging de 
TeleGraafFloris op visite bij het GW Burgerfeest. 
 

 
Op zaterdagmiddag 21 juni was het een drukte van 
belang op het G.W. Burgerplein. Veel kinderen, want 
een trampoline, spelletjesbaan, springkussen, groot 
videoscherm en een podium stonden over het fraaie 
grasperk verspreid. De lindebloesems leggen een 
behaaglijke deken van zomers parfum over het terrein. 
De aanpak mag gerust groots genoemd worden want 
op het podium treedt ook nog levende muziek aan. 
 
Wij spraken Michiel Rexwinkel, een van de vele 
aanwezige enthousiaste buurtbewoners.  
 
“Eens in het jaar wordt een feest georganiseerd op het 
plein voor en door de mensen van de Beukelsdijk, 
Essenburgsingel en het G.W. Burgerplein. Er worden 
voor vandaag weer zo’n 100 man verwacht. 
 
Het voetbal (Nederland-Rusland red.) kan worden 
gevolgd op een groot scherm. Vooraf is er een barbecue 
en de bieren liggen koel in de singel. 
 
De buurt kent een groot saamhorigheidsgevoel. Dit is 
nog aangewakkerd door het onrechtmatig kappen van 
bomen langs het spoortracé (Michiel heeft nog met een 
mansdikke boom in zijn armen op de stoep van de 
wethouder gestaan). Over het buurtpandje op de Graaf 
Florisstraat hebben ze hier wel gehoord, eigenlijk is het 
jammer dat de straten niet dichter op elkaar 
aansluiten. Dan zouden er waarschijnlijk ook veel 
mensen aan de activiteiten deel nemen.” 
 
Aan de andere kant zouden nog al wat Graaf Florissers 
maar wat graag een mooi grasveld in de straat hebben 
liggen. Het veld is een prachtig platform voor allerlei 
buitenactiviteiten. Toch nog maar eens polsen of we 
niet een deel van de straat kunnen omvormen tot een 
strak gazonnetje!  JPB 
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Bijzondere buren 
Deze keer een interview met Rob Heuveling, 
yogadocent en gever van Bio-energetische 
behandelingen. 
 

 
 
Hoe lang bent u al bezig met Yoga en kunt u wat meer 
vertellen over uw behandelingen? 
Sinds mijn 18e houd ik me bezig met yoga en dat is dus 
al ruim 50 jaar, ondanks dat ik volgens mijn 
karaterologische leeftijd slechts 39 jaar oud ben. In 
1972 heb ik een yoga centrum gestart en gedurende de 
jaren geperfectioneerd. Ik heb het de Manipura 
stroming genoemd, wat zich kenmerkt in minimale tijd 
die je er in moet steken met een matige inspanning,  
terwijl je toch een maximum  aan resultaat krijgt. 
Yoga is het stopzetten van de modificatie tot het 
denken. Je verbindt je met wat je doet. Drink ik een 
kop thee, dan doe ik dus de yoga van het thee drinken. 
Iedereen doet dus de yoga van wat hij doet, maar  je 
kunt je wel verbeteren in de yoga. Als ik bijvoorbeeld 
kook en een krop sla wil snijden, word ik zelf de krop 
sla. Zo heb ik ook een hemel voor mijzelf op aarde 
gecreëerd. 
Verder begeleid ik de mensen behalve met de yoga, ook 
door bio-energetische behandelingen te geven. Bio- 
energetica houdt in dat je je bezig houdt met de 
energiestromen. Bio-energie stromen kun je overal 
vinden, ook nu tijdens ons gesprek vloeit de bio-
energie heen-en-weer. 
Maar als mensen persoonlijke aandacht nodig hebben, 
kan ik ze op veel manieren helpen, zoals bijvoorbeeld 
met behulp van een goed gesprek, massages, electro 
acupunctuur. Als mensen graag naalden in zich hebben 
wil ook wel de klassieke acupunctuur toepassen, een 
analyse maken van de huidige levensinstelling, 
energiemetingen, behandelingen met Himalaya- 
zouten enzovoort. 
 

Voorheen heb ik ook Weg- en Waterbouw gestudeerd, 
zoals dat nu eenmaal hoort in Nederland. Je moet iets 
studeren. Ik heb ben vervolgens 17 jaar daarin 
werkzaam geweest, maar vond het niet prettig dat 
anderen ook steeds hun inbreng hadden in mijn werk, 
waardoor er dingen ontstonden die niet zuiver waren. 
Vervolgens heb ik besloten om van mijn hobby mijn 
beroep te maken en dat doe ik sindsdien met veel 
plezier. 
 
Kunt u mij iets meer vertellen over uw elixer dat u 
gemaakt heeft, dat zeer geschikt is voor mensen in de 
Graaf Florisstraat? 
Het probleem is dat de lucht in de Graaf Florisstraat 
vol sperma zit. Sperma uit de bomen, het bruine zaad 
uit de bomen wat je overal nu ziet. Mensen krijgen 
daar allergische reacties op en zo besloot ik daar een 
elixer voor te maken. Ik maak het door een bol van de 
bomen te pakken en in een alcohol oplossing van 80% 
te leggen en zo even te laten intrekken. Vervolgens 
filter ik het en verdun het sterk en neem elke dag 2-3 
druppels in en heb vervolgens geen last meer van 
allergische reacties. 
 
Heeft u nog een boodschap voor de straat? 
Dat iedereen een goede yoga mag bedrijven. 
 
Nog een vraag, kunt u mij vertellen hoe ik kan zweven 
in de Lotushouding? 
Wonderen bestaan niet, alleen onwetendheid.   LvW 
 

Oranjekoorts 
Mooi was die tijd. Monsterzeges op Italie en Frankrijk. 
Zelfs de Graaf Florisstraat was volledig in de ban van 
Oranje tijdens het Euro 2008.  Helaas was het feest te 
snel voorbij weer. Een paar foto’s voor de nostalgie. 
 

 
Nederland-Italië: 3-0 (op groot beeld bij Floris) 
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Alle hooligans verzamelen! 
 

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 voor leden (5 euro extra voor introducés). Ook 
kun je jezelf hier natuurlijk aanmelden als kok. 
 
floriscoop@hotpop.com 
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 
 

VERENIGING TER BEVORDERING 
 
Redactie 
Graaf Florisstraat 92 B 
info@graafflorisstraat.nl 
 
Aan deze TeleGraafFloris werkten mee: 
 Harold Smits (opmaak & eindredactie, foto’s) 
 Marc Eikelenboom (copy, foto’s) 
 John van Wijgerden (copy, foto’s) 
 Jeep Brongersma (copy, foto’s) 
 Lior van Wageningen (copy, foto’s) 
 Rob Heuveling (foto) 
 Harold Houdijk (foto) 
 Mayke Hegger (copy, foto’s) 
De nieuwsbrief vier keer per jaar uit, rond 1 januari, 1 april,  
1 juli en 1 oktober. 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. 


