
Over Rotterdammers en hun straat

Elke dag Opzoomeren

Vier Opzoomerclubs
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Elke Rotterdamse straat 
kan meedoen aan de 
Opzoomercampagne. 
Veel straten raken door 
deze campagne enthousiast 
en gaan door.
Opzoomer Mee kent vier
clubs. In zo’n club worden 
alle straten bij elkaar 
gebracht die zich 
doorlopend inzetten voor 
een bepaald onderwerp. 
Elke straat doet dat 
overigens op eigen wijze.
Ben je lid van zo’n club dan 
zorgt Opzoomer Mee 
verspreid over het jaar voor 
uitwisseling met andere
straten, speciale activiteiten 
en faciliteiten. Zo stimuleert 
Opzoomer Mee dat straten 
doorgaan en hun acties 
verder ontwikkelen.  

Conversatieclub

In 30 straten en buurten helpen 

buren elkaar met Nederlands 

spreken. Ze hebben conversatie-

groepen gevormd die regelmatig 

bij elkaar komen.

Voorleesclub 

In 200 straten lezen bewoners 

regelmatig voor aan kinderen in 

de straat. Zij helpen een handje 

mee aan de taalontwikkeling van 

kinderen en het voorkomen van 

taalachterstanden.

Lief & Leedclub

Bewoners uit 600 Opzoomerstraten 

zetten zich extra in om lief en leed 

in hun straat te delen en burenhulp 

te geven als dat nodig is.

OPZOOMER... een nieuw magazine om 
meer te vertellen over het Opzoomeren. 
Is dat nodig? Jazeker! Het verschil met de 
bekende folders en krantenpagina’s van 
Opzoomer Mee zit in het kijkje achter de 
schermen. Oud-wethouder Herman Meijer 
zei eens over het Opzoomeren: 
‘Je krijgt meer dan je ziet.’ OPZOOMER laat 
dat meer zien.

Meer voor elkaar
In dit eerste nummer worden de vier 
Opzoomerclubs gepresenteerd. Straten die 
ooit met barbecues, kindermiddagen, 
plantjesdagen en feesten buren bij elkaar 
brachten, krijgen inmiddels veel meer voor 
elkaar. Ellen Abbenhuis (buren helpen 
Nederlands te spreken), Fatma Bhageloe 
(voorlezen aan kinderen om 
taalachterstanden te voorkomen) en 
Laurent Bakulu en Dorine Odio (samen je 
straat schoonhouden) vertellen hierover. Je 
leest ook hoe Opzoomer Mee deze straten 
stimuleert en steunt via de Opzoomerclubs. 

Meer waardering
Ondertussen stijgt hierdoor de waardering 
van Rotterdammers voor het Opzoomeren. 
Ten opzichte van 2012, het jaar waarin 
Opzoomer Mee is gestart met de 
Opzoomerclubs, is de waardering met 8% 
gegroeid. 70% van de Rotterdammers is 
volgens de gemeentelijke Omnibus-
enquête 2016 nu ronduit positief over het 
Opzoomeren en nog maar 4% ronduit 
negatief. De rest heeft een gemengd 
oordeel. In de wereld van onderzoek en 
wetenschap is het Opzoomeren inmiddels 
opnieuw ontdekt. Men spreekt van een 
schatkist voor Rotterdam en een humuslaag 
waarop veel moois kan groeien. 

Oordeel zelf
Meer laten zien betekent ook dat je laat 
zien hoe je zelf werkt. Ireen van der Lem 
geeft in dit nummer een impressie van een 
gemiddelde werkdag bij Opzoomer Mee 
en wat er zoal bij komt kijken om de 
Opzoomercampagne in Rotterdam 
draaiend te houden.

Krijg je met het nieuwe magazine 
OPZOOMER meer te zien over het 
Opzoomeren in Rotterdam? Oordeel zelf! 

zetten zich extra in om lief en leed 

in hun straat te delen en burenhulp 

Bijzondere data Opzoomerclubs
29 juni 2017 HAL 4  

Alle straten die lid zijn van de Schoonmaakbende 
komen bij elkaar, samen met wethouder Joost Eerdmans. 

Ze praten over hun ervaringen en over nieuwe impulsen 
in de strijd tegen zwerfvuil.

14 november 2017 Burgerzaal Stadhuis  
Met wethouder Hugo de Jonge als gastheer presenteren zeven genomineerde 
straten zich in de Burgerzaal van het Stadhuis voor de verkiezing van de 
Lief & Leedkanjer 2017. Een jury van 100 Rotterdammers beslist met stemkastjes 
wie de winnaar wordt. Deze straat mag 5 minuten gratis bij Albert Heijn winkelen 
voor hun straatactiviteiten.

Herfstvakantie 2017 
Ruim 200 straten die lid zijn van de Voorleesclub mogen met hun kinderen 
gratis naar een fi lm of theatervoorstelling.  

Schoonmaakbende

     In 150 straten trekken bewoners

   regelmatig ten strijde tegen zwerfvuil.        

Keep It Clean Day en Oud & Nieuw 

(opruimen vuurwerkresten) zijn de 

momenten dat alle straten gelijktijdig 

in actie komen.  
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Ten geleide

Meer laten zien

Jan van Halderen uit de Tuindersstraat



p de drukke Tweede Middellandstraat in 
Rotterdam-West zit, tussen de huishoudwinkels, 
slagers en de supermarkt, wijkcentrum het 
Wijkpaleis. Via een driehoeksbord op straat worden 
voorbijgangers geattendeerd op de voorlees-
ochtend en wijkmaaltijd die deze woensdag 
worden georganiseerd. De deur staat open en 
binnen zit, te midden van een groepje ouders 
en kinderen, Fatma Bhageloe voor te lezen.

Kikker vindt een schat
“Als ik lees, moeten jullie goed luisteren zodat jullie straks mijn 
vragen kunnen beantwoorden”, zegt Fatma, waarop de kinderen 
gehoorzaam knikken. Dan is het tijd om te beginnen met het boek: 
Kikker vindt een schat. Tijdens het voorlezen wordt iedereen 
actief bij het verhaal betrokken met vragen als: wie zien we 
allemaal, wat is een schat en welke vorm heeft dit boek eigenlijk? 
De jonge luisteraars doen enthousiast mee. Niet alle woorden zijn 
meteen bekend. Zo zorgt de vraag ‘zijn jullie ook weleens 
teleurgesteld’ voor vragende gezichten. Fatma legt de betekenis 
geduldig uit, terwijl ze tussendoor allerlei attributen tevoorschijn 
tovert. Zo is er een echte schat en een schop om het graafwerk 
van Kikker te illustreren.

Voorlezen op haar plein
Aan het einde van het verhaal blijkt dat de kinderen goed hebben 
opgelet; gezamenlijk weten ze alle zeven dieren die in het verhaal 
voorkwamen één voor één op te noemen. Fatma is dan ook een 
geroutineerde voorlezer: “Ik heb twintig jaar in het onderwijs 
gewerkt als peuterleidster. Daar is de passie voor voorlezen 
begonnen. In de buurt begon ik eerst in de bibliotheek en de 
peuterspeelzaal. Op een gegeven moment kende ik de meeste 
boeken uit mijn hoofd.” Met mooi weer begon Fatma ook voor te 
lezen op het plein bij haar huis. “Dan zorgden we vaak voor appels 
en pakjes drinken om de aandacht van de kinderen te trekken. 
Soms zaten er wel dertig kinderen om me heen te luisteren. 
Op die manier zijn we in contact gekomen met veel van hen én 

hun ouders. Toen heb ik zelf Opzoomer Mee benaderd en onze 
straat, ons plein, aangemeld.” Opzoomer Mee zorgt voor een 
kleine onkostenvergoeding voor de attributen en af en toe wat 
lekkers voor de kleintjes. “Ik probeer de kinderen echt te stimule-
ren om ook zelf te lezen. Bijvoorbeeld door ze af en toe de beurt 
te geven en een stukje voor te laten lezen.
Inmiddels lees ik voor op nog meer plekken in de wijk!” 

Melk komt uit een koe
“Het is ook voor de ouders heel belangrijk om hun woordenschat 
uit te breiden. In een boek komen alle facetten van taal aan bod, 
zoals bijvoorbeeld kleuren. Zeker als ze de taal slecht kennen, is 
het gebruik van attributen belangrijk om dingen te verduidelijken.” 
Lachend: “Daarom heb ik zo’n grote schop meegenomen!” Maar 
ook voor kinderen die de taal goed spreken, is bij Fatma nog 
genoeg te leren. “Veel kinderen denken dat melk in een fabriek 
wordt gemaakt. Ik moet ze dan uitleggen dat het uit een koe komt. 
Ik probeer trouwens ook andere mensen te stimuleren om te 
starten met een voorleesclub in hun straat. Om te beginnen zou 
iedereen er goed aan doen om de eigen kinderen een kwartier 
voor te lezen voordat ze gaan slapen.”

Buurman Bader uit Overschie wint de Voorleeswedstrijd

Op zaterdag 8 april organiseerde Opzoomer Mee voor alle 
leden van de Voorleesclub in de theaterzaal in de Centrale Bibliotheek 
de wedstrijd ‘De Buurman leest voor’, bedoeld om ook mannen tot 
voorlezen te stimuleren. In totaal streden 8 mannen om de eer. 
Uiteindelijk bepaalde het publiek met stemkastjes dat buurman 
Bader van de Abtsweg uit Overschie de beste voorlezer was. 

Nieuwe voorleesfeesten in aantocht
Om het voorlezen aan kinderen in je straat een nieuwe impuls te geven, organiseert 

Opzoomer Mee van 14 juni tot en met 5 juli de Voorleesfeesten met dit jaar als thema 

‘Vriendjes’. Bewoners uit alle straten in Rotterdam worden dan uitgenodigd om voor 

te lezen. Opzoomer Mee helpt met een voorleesboek naar keuze en een budget van 

75 euro om te feesten. Nieuwe straten die door willen 

gaan met voorlezen, kunnen ook lid worden van de 

Voorleesclub en ontvangen een eenmalige 

welkomstpremie van 100 euro om voorleesboeken  

aan te schaff en of een zithoekje in te richten. 

De folders met aanmeldkaarten liggen binnenkort 

op de deurmat.

Fatma Bhageloe leest voor op haar plein

O
“Juf, juf… wanneer gaan we weer voorlezen?”

Opzoomer Mee
Antwoordnummer 3122

3000 WB  Rotterdam 

Postzegel
niet nodig
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Voor bewoners

Vriendjes... dat is het thema voor de Voorleesfeesten van Opzoomer Mee. Meedoen is simpel: lees voor aan kinderen in je straat en maak er een feest van!  Voorlezen is leuk om te doen, brengt kleine en grote buren bij elkaar en is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Meld je straat dus aan!  Opzoomer Mee helpt natuurlijk.                                 Bekijk onze                             aanbiedingen!                                                       

de Voorleesfeesten van Opzoomer Mee
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Let op: je kunt maar 
één boek kiezen uit dit menu
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leeftijd: 0 t/m 4 jaar

leeftijd: 0 t/m 4 jaar leeftijd: 0 t/m 4 jaar

leeftijd: 5 t/m 8 jaar
leeftijd: 5 t/m 8 jaar

leeftijd: 5 t/m 8 jaar

leeftijd: 9 t/m 12 jaar
leeftijd: 9 t/m 12 jaar

leeftijd: 9 t/m 12 jaar

Van woensdag 14 juni 
t/m woensdag 5 juli 

Kies je voorleesboek en noteer je keuze op de aanmeld-
kaart

Deze folder is bestemd voor bewoners. Er is een aparte folder voor scholen, kinderdagverblijven, speeltuinen, Duimdroppen, TOS en andere organisaties. 

Meer informatie over deze voorleesboeken: opzoomermee.nl of kinderboekpost.nl (De Kleine Kapitein)

van 14 juni t/m 5 juli 2017

Opzoomer Mee heeft alle straten die regelmatig voorlezen aan 
minstens 10 kinderen uit de straat verzameld in de 

Voorleesclub. Deze straten ontvangen regelmatig een kleine 
stimulans om door te gaan met het voorlezen zoals een 

gezamenlijk ontbijt, een voorleeswedstrijd of een uitje met 
alle kids naar een bioscoop of een theater. Het plein van Fatma 

Bhageloe is één van de 200 leden van de Voorleesclub.

Kikker vindt een schat 

Auteur: Max Velthuijs

“Juf, juf… wanneer gaan we weer voorlezen?”
Voor bewoners

Deze folder is bestemd voor bewoners. is bestemd voor bewoners. Er is een aparte folder voor scholen, kinderdagverblijven, 
Er is een aparte folder voor scholen, kinderdagverblijven, speeltuinen, Duimdroppen, TOS en andere organisaties. 
speeltuinen, Duimdroppen, TOS en andere organisaties. 

De winnaar: buurman Bader van de Abtsweg uit Overschie

En we gaan nog niet naar huis
Inmiddels is Fatma een bekende voor de kinderen uit de buurt. 
“Als ik op straat loop, komen ze naar me toe en vragen ze: 
‘Juf, juf, wanneer gaan we weer voorlezen?” Ze wordt  
geholpen door haar buurvrouw Kameroen, die ook 
vandaag van de partij is. Kameroen verzorgt daarnaast 
verschillende aanschuifmaaltijden in de wijken. 
Haar kleindochter is ook dol op voorlezen en klimt 
dan ook enthousiast bij Fatma op schoot.
Ook Fatma’s kinderen lijken haar liefde voor 
sociale betrokkenheid te hebben overgenomen. 
“Mijn zoon moet toevallig binnenkort zelf 
voorlezen en van mijn zes kinderen zitten 
er vijf in het onderwijs.” Na het voorlezen 
gaan de kinderen knutselen met Safi ela die 
zelf ook regelmatig voorleest. “Je merkt dat kinderen 
zo blij zijn als er wordt voorgelezen. 
Ze willen gewoon niet naar huis als het voorbij is. 
Ze worden er heel rustig van, tot een bepaalde 
leeftijd in elk geval. Thuis heb ik zelf drie kinderen, 
dus ik doe het graag.”
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In het Nederlands
“Dit is een hechte groep”, vertelt Ellen, “de oudste is 74 
en zit nogal in een sociaal isolement. Soms heeft ze 
een dipje, maar dan gaan twee van ons bij haar langs, met 
wat lekkers voor bij de koffie om een praatje te maken. 
We vieren hier ook altijd elkaars verjaardagen, er is veel 
onderling respect.” De bijeenkomsten, die normaal drie 
keer in de week plaatsvinden, beginnen met een 
rondvraag. Deze dag vertelt iedereen, natuurlijk in het 
Nederlands, wat men tijdens de Paasdagen heeft gedaan. 
De variërende verhalen geven een inkijkje in de 
verschillende levens die de dames leiden. Zo hebben 
de twee aanwezige moslima’s de dagen vooral gebruikt 
om eens te ontspannen en wat -schaarse- tijd voor 
henzelf te nemen. Met familie een dagje naar Duinrell, 
het winkelcentrum of gewoon lekker binnengebleven. 
Onder het gezelschap zijn ook verschillende christenen, 
wiens dagen juist in het teken van de kerk, koken en 
familie stonden. 
Nieuwsgierig worden de verschillende gebruiken 
besproken, zo vast de één voorafgaand aan Pasen en 
anderen juist in de veertig dagen daarna. Maar er is 
ook genoeg herkenbaars, zoals de gezamenlijke 
verontwaardiging over de winkels die op Tweede 
Paasdag grotendeels gesloten waren. 

hebben zij en mede-initiatiefneemster Corrie Dirks genoeg 
ervaring met bijvoorbeeld schuldsanering om mensen de 
weg te wijzen. De vrijdagen zijn normaliter speciaal 
ingeruimd om de dames te helpen met administratieve 
rompslomp zoals brieven schrijven en formulieren invullen. 
Een van de deelneemsters is op zoek naar een nieuwe 
woning en krijgt links en rechts tips aangeboden die ze 
meteen opschrijft. Dan is het tijd om een uitstapje naar de 
Spido met de hele groep te plannen. Meteen wordt er 
rekening gehouden met de schoolvakantie en de Ramadan, 
dus de keuze valt al snel op de maand mei.

Onverschrokken met elkaar
Het valt op dat, ondanks dat niet iedereen het Nederlands 
even machtig is, het contact natuurlijk en soepel verloopt. 
De dames zitten dan ook al meer dan een jaar samen in deze 
groep. Vorig jaar hebben ze een uitje gehad naar de Kop van 
Zuid. Daar liepen ze onder begeleiding van een gids van het 
Gilde richting verhalenhuis Belvédère op Katendrecht. 

Bij iedereen komen warme herinneringen naar boven 
aan deze dag. Het etablissement aan het Deliplein op 
Katendrecht, ‘Raw & More’, waar werd neergestreken voor 
een drankje, was misschien wel het hoogtepunt van 

het uitje. De vriendelijke 
ontvangst, de heerlijke 
hapjes en drankjes 
(“Ik drink sindsdien elke 
dag gemberthee”) en 
vooral het ongedwongen 
samenzijn maakten van 
het bezoek iets om met 
plezier op terug te kijken. 
Ellen is duidelijk trots 
op ‘haar’ vrouwen. “Het was 
zó bijzonder om te zien hoe 
ze uit zichzelf met mensen 
een praatje aanknoopten 

en Nederlands durfden te spreken. Normaal moeten we 
ze echt aansporen om dat te doen. Maar het leek wel of het 
met elkaar zijn een onverschrokken gevoel gaf.” Het grote 
succes van de middag zat volgens Ellen niet alleen in de 
overwonnen taaldrempels. “Deze dames zijn dagelijks bijna 
altijd aan het koken, schoonmaken of voor de kinderen 
aan het zorgen. Dit was voor de verandering echt een 
momentje voor henzelf.” Normaal gesproken wordt na 
de rondvraag met video’s en boeken het Nederlands serieus 
beoefend, maar door het interview komt het daar dit keer 
niet van. Nu wordt de bijeenkomst afgesloten met een potje 
galgje, ook dat is goed voor de woordenschat.

Ellen Abbenhuis van de 
conversatiegroep Heindijk

Taalexcursies Albert Heijn
Opzoomer Mee steunt de conversatiegroepen met kleine 

budgetjes om schriftjes, pennen, koffie e.d. te kopen. Maar ook een 

taalexcursie naar Albert Heijn, één van de partners van Opzoomer Mee, 

is één van de mogelijkheden die Opzoomer Mee biedt.  Hoe heten 

alle boodschappen? Hoeveelheden, kassa, geld... er valt een hoop 

te leren in een supermarkt.

Een praatplaat dient om de conversatie in een 

groep op gang te brengen.Wat zie je op zo’n plaat en 

wat kun je daar over vertellen? Opzoomer Mee heeft 

samen met de initiatiefnemers van de conversatie-

groepen een serie praatplaten gemaakt met als 

onderwerpen onder andere het gezin, de supermarkt, 

gebouwen in de stad, hobby’s & talenten, reizen 

en gezondheid.
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Administratieve rompslomp 
en elkaar steunen
Regelmatig nemen de vrouwen iets lekkers mee, 
vandaag is er zelfgebakken Eritrees brood en zijn er
Marokkaanse zoete balletjes van dadel en sesam. 
Een van de dames heeft goed nieuws ontvangen van de 
rechter over haar financiële situatie en krijgt een 
warm applaus van de rest. “Zie je nou wel”, zegt Ellen, “ik 
zei toch dat al die stress en zorgen voor niets waren.” Zelf 

Het is een frisse woensdagochtend in IJsselmonde, 
als om 9 uur de tien dames van conversatiegroep 

Heindijk zich verzamelen. Onderling wordt 
honderduit bijgekletst. Initiatiefnemer Ellen 

Abbenhuis vertelt de rest van de groep dat ze 
gisteren de burgemeester nog ontmoette. 

“Hij complimenteerde me met mijn twee kleuren 
haar!” Hilariteit alom. Maar dan is het tijd om te 

beginnen met de bijeenkomst en wordt het rustig. 
Een deelneemster ontbreekt nog, maar ze zou wél 
komen, weet een van hen te verzekeren, want dat 

had ze gisteren nog gezegd. 

De conversatiegroep Heindijk is een van de 30 

groepen waaruit de Conversatieclub van 

Opzoomer Mee bestaat. De grootte van deze 

groepen varieert van 5 tot 20 deelnemers, 

overwegend vrouwen. Een conversatiegroep is 

geen officieel taaltraject. Buren/buurtgenoten 

oefenen in zo’n groep het  spreken in het 

Nederlands. Oefenen is immers de beste 

methode om een taal echt onder de knie te 

krijgen. De betekenis van de groepen gaat 

overigens vaak verder dan taal: men helpt 

elkaar en steunt elkaar met van alles.

Het gaat erom Nederlands 
te durven spreken

Gezondheid

Gezin

De buurt



De Schoonmaakbende komt 29 juni bij elkaar

Vorig jaar kwamen 70 straten op 13 juni bij elkaar 

in het BlueCity Lab (voormalig Tropicana) om de 

‘bende’ op te richten. Dit jaar komt de inmiddels 

150 straten tellende bende op 29 juni bij elkaar 

om ervaringen uit te wisselen en om samen met 

wethouder Joost Eerdmans nieuwe ideeën te 

bespreken voor de strijd tegen het zwerfvuil. 

De bijeenkomst zal in feestelijke sfeer afgesloten 

worden. Eerdaags worden de uitnodigingen 

verstuurd.

Thuisbasis
Zeventien jaar geleden ontvluchtten Dorine en Laurent hun vaderland 
Congo vanwege de slechte politieke situatie en vele burgeroorlogen. 
Ze kwamen eerst terecht in Rotterdam Zuid en verhuisden bijna negen 
jaar geleden naar een groter huis in het Oude Noorden. In de rustige, 
multiculturele Hoeksestraat hebben zij een fi jne thuisbasis gevonden. 
Het was wel even wennen in Nederland. Laurent beschrijft het grootste 
verschil: “In Congo was iedereen familie, ook onze buren. Iedereen kende 
elkaar doordat we altijd buiten waren. We aten, dronken en dansten 
samen. In Nederland is het meer ‘ieder voor zich’ en leeft men minder 
vanuit emotie en meer vanuit het rationele.” Inmiddels is het echtpaar 
daar wel aan gewend. Mede dankzij hun vier in Nederland geboren 
kinderen hebben zij zich de cultuur eigen weten te maken.

Handen uit de mouwen
Laurent volgde een opleiding tot beveiliger en vond een leuke baan, 
maar helaas ging het bedrijf al na twee jaar failliet. Dat is nu drie jaar 
geleden en nog altijd heeft hij geen betaald werk gevonden. Alleen maar 
thuiszitten is zowel voor Laurent als zijn vrouw geen optie, dus doen zij 
vrijwilligerswerk. “Het is niet leuk om geen baan te hebben, dus tot ik 
die heb gevonden is vrijwilligerswerk heel belangrijk. Het is goed om je 
nuttig te voelen en nieuwe dingen te leren”, stelt Laurent. Twee jaar 
geleden kwamen hij en zijn vrouw via het buurthuis in de wijk in contact 
met Opzoomer Mee. Het idee om samen met buren activiteiten te 
organiseren en schoon te maken sprak hen enorm aan. “Als kinderen 
elkaar ontmoeten, volgen de ouders vanzelf. Daarnaast stimuleren de 
activiteiten hun creativiteit en sportiviteit.”

Laurent Bakulu en Dorine Odio van 
 de schoonmaakbende Hoeksestraat

Buren optrommelen
Naast het regelen van een bloemetje voor bijvoorbeeld een zieke 
buurvrouw en het helpen organiseren van activiteiten, draagt het 
echtpaar zorg voor de Schoonmaakbende in de Hoeksestraat. Na iedere 
straatactiviteit helpen alle buren schoonmaken. Daarnaast trommelen 
Laurent en Dorine zo’n vier keer per jaar mensen op voor een goede 
schoonmaakbeurt. Daarbij nemen zij niet alleen hun eigen straat onder 
hun hoede, maar ook het aangrenzende plein. “We pakken het plein 
mee omdat daar veel kinderen spelen en het er altijd erg vies is. 
Gelukkig vinden we nooit gevaarlijke voorwerpen of drugsafval, het zijn 
vooral papier en blikjes.” Ook helpt het echtpaar de Schoonmaakbende 
in een andere straat. “Wij kennen de vrouw die het organiseert en 
hebben een leuke connectie met haar”, vertelt Dorine. “Als wij 
gaan schoonmaken helpt zij ons en andersom.” 

15 bendeleden
De Schoonmaakbende bestaat uit zo’n 15 mannen, vrouwen en 
kinderen. De samenstelling van de groep wisselt, al behoren Dorine en 
Laurent tot de vaste crew. Ook hun eigen kinderen helpen mee. Dorcas 
(12) vindt vegen het leukste om te doen, haar zusje Dorianne (7) is vooral 
enthousiast over de grijper waarmee zij afval van de grond kan pakken. 
Hun broers Ken (17) en Igor (15) hielpen voorheen ook, maar vinden 
zichzelf daar nu te oud voor. Toch blijven ze betrokken. Dorine: “De 
jongens maken foto’s die we plaatsen op de facebookpagina Beste 
Buren uit het Oude Noorden.” 

Het verschil
De Schoonmaakbende maakt volgens Laurent zeker verschil in de wijk: 
“We krijgen positieve reacties. ‘Wat goed, leuk buurman’, bijvoorbeeld. 
Mensen begroeten elkaar ook veel meer dan vroeger. Het is gewoon een 
goed project: de wijk is schoon, we ontmoeten elkaar én kunnen iets 
doen voor onze buurt.” Soms is het wel lastig om buren te porren voor 
het schoonmaakwerk, dan zegt iemand bijvoorbeeld toe, maar komt hij 
uiteindelijk niet opdagen. “Ze vinden het misschien hun taak niet om het 
afval van een ander op te ruimen, maar het is onze straat, dus onze taak 
om de boel netjes te houden.” 

“HET IS ONZE STRAAT,
DUS ONZE TAAK OM DE 
BOEL NETJES TE HOUDEN!”

De Hoeksestraat is een van de 150 
straten die deel uitmaken van de 

Schoonmaakbende. In elke deelnemende 
straat wordt door minstens 5 bewoners 
regelmatig het zwerfvuil opgeruimd en 
op twee momenten in het jaar zijn alle 

straten gelijktijdig actief: Keep it Clean 
Day en Oud & Nieuw (opruimen 

vuurwerkresten).

Laurent Bakulu (49) en zijn vrouw Dorine Odio 
(45) wonen bijna negen jaar in de Hoeksestraat 
en leiden daar sinds twee jaar de Schoonmaak-
bende. Zij vinden het schoonmaken met buren 
leuk én vanzelfsprekend. “Het is onze straat, 
dus onze taak om de boel netjes te houden!”

Hesje met bijzonder embleem

Ben je lid van de Schoonmaakbende, dan ontvangt je straat 

natuurlijk een schoonmaakpakket (bezems, grijpertjes, 

vuilniszakken e.d.) om samen met je buren aan de slag te 

gaan. Twee keer per jaar ontvang je ook een klein budget voor 

koffi  e, thee e.d. zodat het opruimen ook leuk is. Op 29 juni 

ontvangen de leden van de Schoonmaakbende 

– op veler verzoek - ook speciale hesjes om goed 

herkenbaar te zijn. 
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Straten kunnen leren van de ervaringen van andere 

straten. Dat is het idee achter de reeks van vier 

brochures voor de 600 straten die lid zijn van de Lief 

& Leedclub, de club van straten die extra aandacht 

besteden aan burenhulp en het delen van lief en 

leed in de straat. De brochures, die te vinden zijn 

op opzoomermee.nl, gaan over ervaringen van 

straten met een whatsappgroep, de bloemenkraam, 

het vinden van meer mensen om burenhulp te ge-

ven en het maken van een straatoverzicht om te zien 

of niemand tussen de wal en het schip belandt. 

Bloemenkraam
Op 23 maart namen 70 bewoners uit Lief & Leed-

straten deel aan een bijeenkomst over de Bloemen-

kraam die in de Nieuwe Gaff el (Huis van de Wijk in 

het Oude Westen) werd gehouden. De bloemen-

kraam is een straatactiviteit waar buren met redenen 

omkleed elkaar een bloemetje geven. Tijdens de 

bijeenkomst werd uitgelegd hoe zo’n bloemenkraam 

werkt en bleek dat zo’n kraam ook uitpakt als een 

mooie impuls voor meer burenhulp in je straat. 

 ‘Fijn om nu kennis met je te hebben 
gemaakt.’ Saina Lucio van WMO 
Radar en ik nemen lachend afscheid. 
Het is toch bijzonder dat meteen 
tijdens zo’n eerste gesprek ideeën 
over elkaar heen buitelen. Saina 
coördineert het Westervolkshuis, het 
Huis van de wijk in Spangen, en we 
gaan een plan maken om de 
Opzoomeraars uit de wijk kennis te 
laten maken met de mogelijkheden 
die het Westervolkshuis biedt. 
Misschien komen die mogelijkheden 
van pas bij het Opzoomeren.

Intercity afremmen
Even later arriveer ik bij het 
kantoor van Opzoomer Mee aan de 
Schiedamsedijk en zet ik mijn fi ets 
in de kelder. Boven is het hectisch 
en druk met rinkelende telefoons, 
veel stemmen en veel heen en weer 
geloop. Op mijn bureau ligt een 
stapel aanmeldingen.  ‘Ja, mevrouw 

den. Het is toch jammer als elk jaar 
hetzelfde groepje bewoners bij elkaar 
komt, toch? Probeer nieuwe bewoners 
ook enthousiast te maken. Of nog 
beter: betrek ze bij de organisatie.’ 
Ik zie haar knikken aan de andere kant 
van de lijn. De datum van de straat-
activiteit zet ik in mijn agenda, vast 
van plan om op bezoek te gaan. 

Tussen bezems 
en pop-up loketjes
Ik voer nog meer telefoontjes om de 
verschillende aanvragen te bespreken. 
Als ik alle aanmeldingen heb 
beoordeeld - de meeste heb ik 
goedgekeurd - is het tijd voor mijn 
afspraakje met Annemarieke van 

van der Lem, we gaan weer 
Opzoomeren hoor. De man van 
Jeanet ligt in het ziekenhuis en die 
lange buurman aan de overkant die 
altijd alle boodschappen deed, gaat 
naar zijn dochter in Australië. Maar 
ja, als we daar op moeten wachten... 
We willen ook wel lid worden van de 
Schoonmaakbende. Kan dat nog?  
En wanneer komt u nou eens bij ons 
kijken?‘ De bewoonster aan de andere 
kant van de lijn praat als een intercity.  
Behoedzaam maar vastberaden ga 
ik aan de rem hangen. ”Fijn dat u het 
initiatief nu neemt”. We bespreken de 
aanvraag: “Het is misschien wel goed 
om wat meer tijd aan de werving te 
besteden. Een fl yer maken en die echt 
met een praatje huis aan huis aanbie-

Egeraat en Carel Mees. Ze staan al op 
me te wachten. We lopen voorzichtig 
achter elkaar de trap af naar de 
vergaderruimte. Carel kijkt wat 
verwonderd om zich heen. Hier 
staan ook pakketten met bezems, 
prikkers en ander schoonmaak-
materiaal en onze nieuwe pop-up 
loketjes van waaruit we overal in de 
stad de Opzoomercampagne 
promoten. Na zijn blik realiseer ik me 
weer dat het kantoor van Opzoomer 
Mee er niet alledaags uitziet. Carel is 
lid van de Lionsclub Rotterdam en 
deze organisatie wil ouderen in 
Delfshaven die niet vaak een uitje 
hebben een diner aanbieden. 
Opzoomer Mee zal de werving 
verzorgen. Twintig minuten later zijn 

OPZOOMER van september staat 

in het teken van de Lief & Leedclub 

van Opzoomer Mee

                        Opzoomer Mee is natuurlijk bekend, maar wie werken er eigenlijk en wat doen ze? Een dagje op pad met Ireen van der Lem, 
    één van de zes projectleiders Opzoomeren.  Aanvragen van straten bespreken en beoordelen, een brochure met tips maken, 

           Opzoomerstraten kennis laten maken met het Huis van de Wijk en de Lionsclub van Rotterdam helpen om een diner voor ouderen 
            in Delfshaven te organiseren... Bij elkaar een aardige impressie van een gemiddelde werkdag bomvol Opzoomeren.

Ireen van der Lem

    “Elke dag Opzoomeren”

de afspraken gemaakt en  nemen we 
afscheid.  Annemarieke en ik wensen 
Carel een goede reis. Hij gaat naar 
Australië. Als ik achter hem loop, 
schiet het door mijn hoofd: hij zal toch 
niet die lange buurman zijn...?

Tips voor nieuwe straten 
en de kok van Rodin
Van mijn collega Nurdan krijg ik bij 
het passeren meteen wat terug-
belnotities in mijn hand gedrukt. Die 
leg ik op mijn bureau. Dat komt aan 
het eind van de middag wel. Even 
later sta ik met een blocnote en een 
pen in het Oude Westen.  ‘Dan staan 
er van die mensen, die lopen vanaf 
de Binnenweg ons straatje in, zien al 
die planten en die potten en die hoor 
je dan zeggen “Wat een leuk straatje 
zeg... grandioos!”, nou dat is natuurlijk 
hartstikke mooi’. Jan van Halderen uit 
de Tuindersstraat vertelt vol 
enthousiasme over het Opzoomeren 
en ik probeer hem al schrijvend bij te 
houden. Met fotograaf Jan van der 
Ploeg maak ik een aantal straat-
portretten die in een brochure met 
tips terecht komen voor straten die 
voor het eerst een straatactiviteit 
gaan organiseren.  Aan het eind van 
de middag plof ik achter mijn bureau, 
doe wat laatste telefoontjes en 
beantwoord mail. Als ik mijn fi ets uit 
de kelder rijd, passeer ik de achterkant 
van restaurant Rodin. Heerlijke geuren 
waaien zomaar de straat op. 
De keukendeur staat open en de kok 
zwaait. ‘Tot morgen... dan ga ik weer 
Opzoomeren!’

De Lief&Leed-reeks

De folder met tips 
voor nieuwe straten 

is te vinden op 
opzoomermee.nl
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Praatje 
Pot

ecember 1972, Kleine Roeltje belt bij 
mevrouw van der Heuvel aan, de 
overbuurvrouw in de Speltstraat. 
Ze is ziek heeft hij gehoord en hij vraagt 
of hij boodschappen moet doen.

Februari 1975, Roelie gaat langs mevrouw de Vries, 
ze is niet lekker. Haar zoon zit in Suriname en haar 
man is overleden. Dus haalt hij boodschappen en 
zet thee.
Maart 1981, vlak voordat de puber Roel naar de 
kroeg gaat waar zijn verkering wacht, gaat hij nog 
even een doos met boodschappen, die hij van zijn 
kleine salaris betaald heeft,  brengen bij de familie 
Romijn. Zij is van de trap gevallen en invalide 
geworden. Minder inkomen, minder voedsel.
November 2016, Grote Roel mocht dus de verkiezing 
van de Lief & Leedkanjer 2016 presenteren. Toen ik 
mij voorbereidde op de presentatie schoten deze 
herinneringen mij te binnen. Ik verbaasde mij. 
Niemand hoefde ons vroeger te zeggen dat je je 
buren moest helpen als ze het zwaar hebben. 
Even boodschappen doen, een bloemetje brengen, 
thee drinken of gewoon even op visite gaan... 
kleine dingen die in mijn jeugd heel normaal waren. 
Je deed het gewoon. En zo organiseerden wij ook 
onze eigen playbackwedstrijden voordat Hennie 
Huisman bekend was. Zeskamp met de hele straat. 
Stoeprandcompetities tegen de andere straten. En 
iedereen kreeg een vrieslolly  (Limlick) na afloop, 
gewonnen of niet. Jammer…tegenwoordig is dit 
alles niet meer gewoon. 

Tijdens de Lief & Leedkanjerverkiezing zag ik mensen 
die zich inzetten voor anderen en daar net zoveel 
plezier in hadden als wij vroeger. Een ander blij 
maken met een bloemetje, een fruitmandje brengen 
bij een zieke, een straatfeest organiseren... 
met hetzelfde resultaat als toen: blije, tevreden en 
dankbare gezichten. Ik ben blij dat er mensen zijn die 
nu dankzij acties als Lief & Leed of Opzoomeren in 
het algemeen in actie komen voor hun straat, buurt 
of flat. Mooi toch! Ik verbaas me niet meer dat het 
gestimuleerd moet  worden, ik omarm het. 
Sterker: ik promoot het.   

Roel Pot is 

presentator en 

bekend van 

onder meer 

TV Rijnmond 

en als de 

NS-conducteur 

in de reclame met 

Nick en Simon. 

Hij houdt zich 

ook bezig met 

Theatersport en 

geeft cursussen 

‘Rottûrdams’. 

Roel presenteerde 

in 2016 de 

jaarlijkse 

verkiezing van de 

Lief & Leedkanjer. 

“Ik omarm het. Sterker: 
ik promoot het”
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