
Over Rotterdammers en hun straat

Zuiderspoorpad 
Lief & Leedkanjer 2017

Gangmakers de spil van 
het Opzoomeren

Yvonne Nesselaar
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In een kleine 700 straten 
werd in oktober een 
Lief & Leedfeest gegeven. 
Elke straat nodigde daarvoor 
ouderen, kinderen, zieken, 
mantelzorgers en/of nieuwe 
bewoners uit. Kortom, 
bewoners die extra aandacht 
goed kunnen gebruiken! 
Werd in de ene straat 
gezamenlijk gegeten, in een 
andere straat werd samen 
gedanst en in de volgende 
straat werden bloemstukjes 
rondgebracht bij ouderen. 

In veel straten blijft het delen 
van Lief & Leed niet bij één 
keer feesten. Aan de 
Lief & Leedclub van 
Opzoomer Mee nemen 
inmiddels 600 straten deel 
waar burenhulp, elkaar 
aandacht geven en een 
oogje in het zeil houden 
vanzelfsprekend zijn. 

Witte van 
Haemstedestraat 

In de Witte van Haemstedestraat 

(Delfshaven) hebben de buren een 

karaokedag georganiseerd. Jong en 

oud (30 bewoners in totaal!) hebben 

daarnaast genoten van koffi  e met vlaai, 

lekkere hapjes en drankjes.

Schiedamseweg

In de seniorenfl at aan de 

Schiedamseweg (Delfshaven) 

hebben de dames van ‘Buitenboel’ 

zelfgemaakte herfststukjes uitgedeeld 

aan de ouderen. De ouderen 

waren aangenaam verrast en bij 

enkelen kwam er zelfs een traantje 

tevoorschijn. 

Hoppesteyn 

De ouderen van Hoppesteyn aan 

de Boezemsingel werden in de 

watten gelegd door 20 bewoners 

van Crooswijk. Jong en oud vierden 

Halloween. De ouderen hoefden geen 

snoep uit te delen, maar kregen juist 

veel lekkers. 

Op 23 november vond in de Burgerzaal van 
het Stadhuis de verkiezing van de Lief & 
Leedkanjer 2017 plaats. Deze derde editie 
van ‘Opzoomer, het magazine dat meer 
vertelt over het Opzoomeren’ bevat een 
verslag van deze verkiezing waaraan zeven 
genomineerde straten deelnamen. Aan het 
eind van een spannende avond kwam het  
Zuiderspoorpad uit Feijenoord als winnaar 
uit de bus. Het verslag van deze avond kun 
je ook lezen als een voorbeeld van wat 
gangmakers, de Rotterdammers die het 
initiatief tot Opzoomeren nemen in hun 
straat, zoal kunnen bereiken.  

Spil van het Opzoomeren
Rotterdam telt ruim 1800 Opzoomerstraten. 
In elke straat zijn een of meer gangmakers 
actief. Zij zorgen voor de activiteiten, 
regelen het geld en de spullen, zorgen dat 
andere bewoners meedoen, houden de 
straat bij elkaar en bepalen voor een groot 
deel de sfeer in de straat. Gangmakers, 
ze zijn de spil van het Opzoomeren. 
Zonder hen geen Opzoomerbeweging 
in Rotterdam. Deze editie van Opzoomer 
zet daarom de schijnwerpers op deze 
Rotterdammers. Gangmakers uit vier straten 
zetten op een rij wat je als gangmaker 
allemaal moet doen en over welke 
vaardigheden je idealiter moet beschikken. 
Een � ink lijstje dat duidelijk maakt dat 
Opzoomeren niet zomaar iets is, maar 
drijft op talenten van ondernemende en 
initiatiefrijke Rotterdammers. Maak kennis 
met Frans, Marjan, Thair en Albert.

Terugblik en 
Woordenboek Opzoomeren
Er valt meer te lezen in deze derde editie 
van Opzoomer. Zo is er een terugblik 
op de Lief & Leedfeesten die in oktober 
plaatsvonden en tref je een woordenboekje 
aan waarmee je wegwijs kunt worden in het 
Opzoomerjargon dat in de loop der jaren is 
ontstaan: Opzoomerhoed, Opzoomer Moe, 
Opzoomeraar, Opzoomerkeetje, enzovoorts. 

‘Opzoomer’, het magazine dat meer 
vertelt over het Opzoomeren.

Overschiese Kleiweg

Een heerlijke warme maaltijd voor 

de 65+ers en mantelzorgers van de 

Overschiese Kleiweg (Overschie). 

Tijdens dit etentje werden de 

mantelzorgers in het zonnetje gezet. 
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Ten geleide

GangmakersIK
 O

PZOOMER
...omdat ik 

voorlezen aan 
kinderen belangrijk 

vind. Zo help ik mee om 
taalachterstanden 

te voorkomen. Ik heb 
ook andere ouders 

gevonden die nu 
voorlezen 

in hun straat.

...omdat ik 
voorlezen aan 

kinderen belangrijk 
vind. Zo help ik mee om 

taalachterstanden 
te voorkomen. Ik heb 

ook andere ouders 
gevonden die nu 

voorlezen 
in hun straat.

...omdat ik het 
belangrijk vind dat 

ook kinderen zich inzetten 
voor een leuke, gezellige 

en �jne straat. 
Zo leren ze om betrokken 

en actieve Rotterdammers 
te worden. 

Jong geleerd, 
oud gedaan.

Sharmine Tweeboom uit de Walravenstraat  

Een terugblik

Lief & Leedfeesten

Warmste Opzoomermaand  
Ook de bewoners van het Afrikaanderplein 

vierden feest!  De warmste Opzoomermaand 
is december. Meer dan 1000 straten 

vier(d)en Sinterklaas, Kerst of Oud & Nieuw.

Feesten die zich ook goed lenen om de
contacten met de buren aan te halen.
En daar heb je als straat in het komend 
jaar profi jt van.



Zelfde opstartprobleem
De vijf gangmakers in het taxibusje zijn Karen Helmens, 
Karima el Ouhrani, Ilham el Bouziani en Debby en Humbert Noslin. 
Zeven jaar geleden kwamen zij allemaal tegelijk aan de Hoge 
Schiehof wonen. Een nieuwbouwproject, vlak achter 
dé winkelstraat van Overschie. Het gelijktijdig betrekken van de 
woningen schepte direct een band. “We hadden met dezelfde 
opstartproblemen te maken. Sindsdien zijn we bij elkaar.” 
De buren delen van alles, letterlijk lief én leed. Voor een zieke 
buurvrouw werden boodschappen gehaald. Een buurman kreeg 
na zijn scheiding een dinerbon, zodat hij met alle kinderen uit 
eten kon gaan. Maar ook kerst en de ramadan vieren ze samen. De 
buurtbewoners zijn inmiddels gewend aan de gezelligheid in hun 
ho� e, maar bese� en wel dat het best bijzonder is. Karen denkt terug 
aan haar vorige straat. “Daar leefde ik veel anoniemer.” Het leukst 
zijn de zomermaanden, als de voordeuren wijd openstaan en het 
een komen en gaan is van kinderen en buren. “Dan lijkt het hier net 
een vakantieoord.” 

Aanstormend talent
Onderweg naar de Coolsingel stijgt de spanning. De gangmakers 
durven hun kansen niet in te schatten. “Het is al een eer dat we 
zijn genomineerd.” In de prachtig beschilderde trouwzaal van het 
stadhuis ontmoeten ze de andere genomineerde straten. Allemaal 
‘aanstormende talenten’, omdat ze nog niet zo lang aanspraak 
maken op het Lief & Leedpotje. De Hoge Schiehof doet dat sinds 
twee jaar. Tijdens de Lief & Leedweken in 2016 werd het gebruikt 
om een aantal buren � ink in het zonnetje te zetten. Dit jaar was er 
een gezellige high tea voor de hele straat. En daar horen ook de 
appartementen bij die eigenlijk niet aan de Hoge Schiehof staan. 
“We proberen iedereen erbij te betrekken.” 

Joelen
Achter de gesloten deuren van de Burgerzaal wachten de 
genomineerden hun beurt netjes af, tot ze, geëscorteerd door 
een supermarktmanager van Albert Heijn, na elkaar de zaal 
betreden. De buren uit Overschie zijn verrast door de vele 
aanwezigen. Een gezelschap van 150 bewoners en functionarissen 
uit Rotterdam zit al klaar, de jury voor vanavond. Via korte 
videopresentaties vertellen de buurtbewoners hoe zij Lief & Leed 

Er worden felicitaties en lieve woorden uitgewisseld. “Het is jullie 
gegund!” Kanjer Haris vertelt dat hij echt niet dacht dat zijn straat 
de verkiezing zou winnen. “Wij zijn nog geen jaar bezig en iedereen 
was zo goed!” Buurman Rachid prijst hem en de andere jongeren. 
“Zij doen echt heel veel voor de wijk. Dankzij hen hebben we 
gewonnen!”

Hij is toch voor jou
Ook de Hoge Schiehof krijgt veel felicitaties. De straat heeft 
blijkbaar wel indruk gemaakt. Een klein meisje loopt op Karen af. 
“Hier, voor jou”, zegt ze, en ze overhandigt haar een bloem. Karen 
legt haar uit dat zij niet bij de winnaars hoort, maar dat maakt het 
meisje niets uit. “Hij is toch voor jou!” In de taxi terug naar huis laat 
de groep alles rustig bezinken. “Het was een superleuke avond”, 
luidt het oordeel. “En doordat zoveel mensen ons persoonlijk 
aanspraken, kregen we toch het gevoel dat we een 
beetje gewonnen hadden!” 
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luidt het oordeel. “En doordat zoveel mensen ons persoonlijk 
aanspraken, kregen we toch het gevoel dat we een 
beetje gewonnen hadden!” 
aanspraken, kregen we toch het gevoel dat we een 

Hoge Schiehof: “Wij hadden ook op het Zuiderspoorpad gestemd”
23 november 2017. Aan de keukentafel van huize Noslin hebben de gangmakers uit de Hoge Schiehof zich 
verzameld. Ze zijn duidelijk gekleed voor een avond uit en kletsen over de fi jne sfeer in de straat. “We zijn een 
multiculti-familie. De oliebollen liggen hier naast de baklava!” Dan is het kwart over zeven, de hoogste tijd om 
de taxi in te stappen. En daar gaan de vertegenwoordigers van de Hoge Schiehof. Op naar het stadhuis voor de 
verkiezing van de Lief & Leedkanjer 2017. 

delen. Een grote diversiteit aan acties passeert de revue. Van elkaars 
heggen snoeien tot koken voor een buurvrouw met een hernia. De 
buren uit de Hoge Schiehof joelen als hun video aan de beurt is. In 
het � lmpje hebben ze het over de grootschalige actie die zij voor 
vluchtelingen uit Syrië hadden opgezet. Lief & Leed over de grens. 
“We zijn toen met een truck vol kleding en spullen naar Duitsland 
gereden”, vertelt Debby.  Een meneer op de rij voor hen draait zich 
om. “Ik wil ook wel in jullie straat wonen!” 

Van alles vergeten te zeggen
Daarna is er nóg een kans om indruk te maken op de jury. 
Iedere straat beantwoordt een aantal vragen op het podium. 
Namens de Hoge Schiehof doen Karen en Debby het woord.
Ze bekennen een beetje zenuwachtig te zijn en overleggen nog 
snel met Ilham, Karima en Humbert. Op het podium lijkt het 
allemaal goed te gaan, maar eenmaal terug op hun zitplaats 
bedenken de dames ineens van alles dat ze nog hadden willen 
zeggen. Dat ze persoonlijk aanbellen en handgeschreven 
uitnodigen uitdelen bijvoorbeeld. 

Zuiderspoorpad wint!
De juryleden krijgen vier vragen voorgelegd en geven steeds 
via een stemkastje door welke straat hun voorkeur heeft. 
De uitslag wordt per vraag behandeld. Karima rekent mee 
en concludeert al snel dat de punten helaas een beetje 
tegenvallen. Ze zijn de beste van de rechter Maasoever 
geworden, maar de echte Lief & Leedkanjers 2017 zijn de buren 
van het Zuiderspoorpad. Geheel terecht, vindt de delegatie 
van de Hoge Schiehof. Ook zij waarderen de enorme 
betrokkenheid van de groep jongeren en de 
burenhulp. “Wij zouden ook op hen gestemd 
hebben.” 

Felicitaties en lieve woorden
Tijdens de feestelijke receptie na a� oop mogen 
alle genodigden een bloem met een kaartje aan de 
winnaars geven. Tussen al die mensen is het even 
zoeken, maar dan staan de buren uit Overschie 
tegenover de kanjers van het Zuiderspoorpad. 

Bellevoysstraat 
Bloemfonteinstraat 
Geuzenlaan 
Goedenraadweg 
Hoge Schiehof 
Linker Rottekade 
Zuiderspoorpad 

De vragen: 
1.  Welke straat heeft de beste start gemaakt met onderlinge burenhulp?
2.  Welke straat heeft de beste start gemaakt met het organiseren van straatactiviteiten?
3.  Welke straat heeft zich in deze verkiezing volgens u het best gepresenteerd?
4.  Welke straat is zo goed bezig met het delen van Lief & Leed dat u 
 daar wel zou willen wonen?
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Je kunt het zo gek maken als je wilt
Maar eerst gaan de gangmakers in op de vraag hoeveel 
tijd ze aan hun straat besteden. De antwoorden variëren. 
Je kunt het zo gek maken als je wilt, zo blijkt. Frans Dirks 
en zijn vrouw zijn haast elke dag wel bezig met het 
reilen en zeilen van de Hazendijk in IJsselmonde waar 
zij wonen. Ze beheren o.a. een bewonerspandje waar 
drukbezochte conversatiebijeenkomsten, die mede 
door de moeder van Frans worden georganiseerd, tot 
knutselmiddagen voor kinderen plaatsvinden. Ook 
Thair Al Mahdawi van de Linker Rottekade in Rubroek 
heeft het druk. “Ik ben soms hele dagen bezig, van het 
schoonmaken van de straat tot het organiseren van 
activiteiten en het helpen van individuele bewoners.” 
Voor Marjan Kruit van de Talmastraat in Bergpolder 
zijn het eerder een paar drukke dagen in het jaar als 
er straatactiviteiten op komst zijn, met tussendoor het 
bijhouden van de plantenbakken in de straat. Albert 
Badal van de Wilgenstraat in het Oude Noorden is veel 

Contact maken en inleven
Terug naar de gangmaker. Wat moet hij of zij naast tijd 
nog meer in huis te hebben? Om van het Opzoomeren in 
je straat een succes te maken, moet je mensen bij elkaar 
brengen. Makkelijk contact maken met uiteenlopende 
bewoners is dan ook voor iedereen belangrijk. Thair 
daarover: “Je moet je ook goed inleven, zeker als het 
bewoners zijn van een andere cultuur, dan maak je nog 
makkelijker contact. Als het contact er eenmaal is, dan 
vallen de verschillen meestal snel weg”. Huis-aan-huis 
aanbellen voor een straatactiviteit gebeurt vaak, maar niet 
iedereen kan daarmee uit de voeten. 

Marjan: “Leuk om te horen dat anderen dat gewoon 
doen, maar dat is niks voor mij. Zo ben ik eigenlijk niet 
opgevoed”. Frans: “Contact maken begint bij ons zo gauw 
een nieuwe buur in de straat komt wonen. We gaan dan 
meteen langs met een kleinigheid en vragen of ze 
bij de aankomende activiteit langskomen.” Dat het 
Opzoomeren de noemer is van de vele activiteiten, 
is volgens iedereen een belangrijke kracht. Albert: 
“Mensen kennen die naam en dat zorgt ervoor 
dat ze makkelijk benaderbaar zijn.” 

Schaafi js dat iedereen verenigt
Als het gaat om bewoners bij elkaar brengen, 
dan blijkt eten trouwens een belangrijk 
middel. Frans: “Ik ben een keer op een aantal 
buurvrouwen afgelopen en heb gevraagd 
of zij voor de straat wilden koken, omdat 
ik benieuwd was naar hun keuken. 
Uiteindelijk zaten we met een grote groep 
bewoners heerlijk te eten.” Ook Albert 
weet in de zomer met zijn schaa� js 
iedereen te verenigen. “Daar is 
iedereen dol op!” En als Marjan 
op de feestdagen voor het eten 
zorgt maakt haar Kaapverdische 
buurvrouw haar legendarische 
kipklui� es. (Lees verder op pagina 8)

Spil van het Opzoomeren
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in het weekend bezig met zijn straat. “Door de bewoners 
rondom het plein word ik als de verantwoordelijke 
persoon gezien, dus ze spreken me regelmatig aan. Ook 
de kinderen weten me te vinden. Die willen graag weten 
wanneer we weer leuke dingen gaan doen en vragen al 
drie jaar om een glijbaan”.

Op een dinsdagavond in november wisselen 
de gangmakers van het Opzoomeren in de 

Wilgenstraat, Linker Rottekade, Talmastraat 
en Hazendijk in De Nieuwe Poort aan het 

Weena hun ervaringen uit. Ze proberen ook 
een profi el van een gangmaker op te stellen. 

Stel dat er een vacature zou zijn, hoe zou 
de advertentie ‘Gangmaker gezocht voor 

het Opzoomeren’, eruit zien? Wat moet je als 
initiatiefnemer allemaal doen om je straat te 

laten Opzoomeren, wat moet je kunnen? Profi el van 
de Gangmaker

Contact maken en inleven
Terug naar de gangmaker. Wat moet hij of zij naast tijd 
nog meer in huis te hebben? Om van het Opzoomeren in 
je straat een succes te maken, moet je mensen bij elkaar 
brengen. Makkelijk contact maken met uiteenlopende 
bewoners is dan ook voor iedereen belangrijk. Thair 
daarover: “Je moet je ook goed inleven, zeker als het 
bewoners zijn van een andere cultuur, dan maak je nog 
makkelijker contact. Als het contact er eenmaal is, dan 
vallen de verschillen meestal snel weg”. Huis-aan-huis 
aanbellen voor een straatactiviteit gebeurt vaak, maar niet 
iedereen kan daarmee uit de voeten. 

Marjan: “Leuk om te horen dat anderen dat gewoon 
doen, maar dat is niks voor mij. Zo ben ik eigenlijk niet 
opgevoed”. Frans: “Contact maken begint bij ons zo gauw 
een nieuwe buur in de straat komt wonen. We gaan dan 
meteen langs met een kleinigheid en vragen of ze 
bij de aankomende activiteit langskomen.” Dat het 
Opzoomeren de noemer is van de vele activiteiten, 
is volgens iedereen een belangrijke kracht. Albert: 
“Mensen kennen die naam en dat zorgt ervoor 
dat ze makkelijk benaderbaar zijn.” 

Schaafi js dat iedereen verenigt
Als het gaat om bewoners bij elkaar brengen, 
dan blijkt eten trouwens een belangrijk 
middel. Frans: “Ik ben een keer op een aantal 
buurvrouwen afgelopen en heb gevraagd 
of zij voor de straat wilden koken, omdat 
ik benieuwd was naar hun keuken. 
Uiteindelijk zaten we met een grote groep 
bewoners heerlijk te eten.” Ook Albert 
weet in de zomer met zijn schaa� js 
iedereen te verenigen. “Daar is 
iedereen dol op!” En als Marjan 
op de feestdagen voor het eten 
zorgt maakt haar Kaapverdische 
buurvrouw haar legendarische 

(Lees verder op pagina 8)
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Profi el van 
de Gangmakerde Gangmaker

Badal van de Wilgenstraat in het Oude Noorden is veel drie jaar om een glijbaan”.

Bij Frans Dirks (32) is actief zijn er met de paplepel ingegoten. In 
Vreewijk, waar hij opgroeide, werd regelmatig samen voetbal gekeken 
op straat. “Sinds een jaar organiseert hij activiteiten voor de bewoners 
van vier � ats rondom de Hazendijk in IJsselmonde. “We hebben van de 
woningbouwvereniging een pandje gekregen waar we veel voor kinderen 
organiseren. Omdat ik uit een volksbuurt kom vind ik het belangrijk dat er 
onderlinge saamhorigheid is. Een volksbuurt kun je misschien niet maken, 
maar je kunt wel het respect tussen jong en oud stimuleren. Vroeger zag je 
dat ouderen als ze langs een groep jongeren liepen werden gepest, door 
bijvoorbeeld hun stok onderuit te schoppen. Dat gebeurt nu niet meer. 
Voor mij is dat het belangrijkste resultaat.”

Frans Dirks van de Hazendijk

Voor Thair Al Mahdawi (58) zijn onderling vertrouwen en een prettige sfeer de belangrijkste reden om actief 
te zijn in de � at aan de Linker Rottekade. “Ik vind het leuk om mensen samen te brengen door samen schoon 
te maken, feesten te organiseren of voor te lezen. Je merkt dat mensen nu meer met elkaar praten, omdat ze 
elkaar tijdens zo’n activiteit hebben ontmoet. De sfeer is beter geworden.”

Thair Al Mahdawi van de Linker Rottekade

Gangmakers in De Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie



Toen Albert Badal (58) en zijn 
vrouw zestien jaar geleden 
in de Wilgenstraat in het 
Oude Noorden kwamen 
wonen, was er nauwelijks 
contact tussen bewoners. 
“In de vorige wijk waar we 
woonden waren we actief, dus 
toen hier weinig gebeurde 
ging het al snel kriebelen. 
Wij zijn begonnen met het 
aanleggen van bijvoorbeeld 
geveltuinen om de boel op te 
� euren. Nu organiseren we 
van alles, bijvoorbeeld een 
zomerfeest, met onder andere 
springkussens en schminken. 
Daar komen veel mensen 
uit de hele buurt op af. Met 
kerst hebben we een grote 
kerstboom die we samen met 
de kinderen versieren. Een van 
de Turkse buurjongens heeft 
een kerstverhaal voorgelezen. 
Door al die activiteiten vormen 
de straten om het plein heen 
nu een sociale buurt.”

Gangmaker 
gezocht voor 
het Opzoomeren
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Taken
 Organiseren van activiteiten in de
 straat (van idee bedenken tot 
 draaiboek maken)
 Gastheer of gastvrouw zijn tijdens
 straatactiviteiten
 Zorgen voor promotie van
 activiteiten (uitnodigingen maken,
 huis-aan-huis aanbellen, e.d.)
 Contact leggen en onderhouden
 met bewoners in de straat
 Vraagbaak zijn in de straat en
 bewoners helpen
 Begrotingen maken, geld beheren, 
 sponsors werven en verantwoorden
 Overleg met instanties (van een
 vergunning voor een straatactiviteit
 tot het doorgeven van signalen over
 een oudere bewoner aan b.v.  
 een welzijnswerker)

Marjan Kruit (75) is eigenlijk de tel kwijt van hoelang ze in de Talmastraat 
in Bergpolder woont. “Het zal een jaar of twintig geleden zijn toen ik een 
� yer in de bus kreeg van de bewonersvereniging om de hoek. Ik kende hier 
toen nog niemand en ben toen gaan helpen met het onderhouden van de 
bloembakken.” Wat begon als een plantendag met aansluitend een borrel 
groeide uit tot twee feestdagen. 
Toen de buurvrouw die de 
activiteiten organiseerde 
verhuisde werd ze gevraagd om 
het over te nemen. Sinds twee jaar 
krijgt ze daarbij hulp van buurman 
Jeroen Hess.  “Je merkt dat er dankzij 
dat soort dagen meer onderlinge 
betrokkenheid is. Als mijn luxa� ex 
dagen dicht zouden zitten, 
zouden ze zich toch eerder 
afvragen waar ik ben.”

Spil van het Opzoomeren Profi el van de Gangmaker

Albert Badal van de WilgenstraatRespect en vertrouwen
Uiteindelijk is het belangrijkste van een gangmaker 
de motivatie, die voor iedereen anders kan zijn. Zo is 
voor Frans het herwonnen respect tussen jongeren 
en ouderen zijn belangrijkste drijfveer. “Ik wil dat er 
een gevoel van saamhorigheid is.” Dat laatste is ook 
voor Marjan de motivatie. “Ik hoop daarom niet dat de 
activiteiten wegvallen als ik er niet meer ben.” Albert 
benadrukt dat het er ook om gaat dat buren er zijn 
in goede én in slechte tijden. “Daarbij is individuele 
aandacht belangrijk. Ik ga persoonlijk langs om een 
bloemetje te brengen als iemand is overleden.” Thair 
wil graag mensen met elkaar verbinden zodat er 
onderling contact en vertrouwen is tussen de buren. 
Als het aan hem ligt wonen er in zijn � at geen eenzame 
Rotterdammers.  Voor Priscilla, de vrouw van Frans, is het 
ook iets wat ze wil meegeven aan haar kinderen. “Onze 
droom is dat onze kinderen zich naar ons voorbeeld later 
ook actief inzetten om van hun straat, hun stukje 
Rotterdam, een � jne plek te maken.”

Marjan Kruit 
van de Talmastraat

(Vervolg van pagina 7) 

Op hoge poten
Er worden nog meer vaardigheden genoemd die handig 
zijn om te hebben als gangmaker. Kunnen incasseren 
wordt ook genoemd. Zo is het even slikken als de 
chocolademelk is aangebrand en 50 kinderen er op 
staan te wachten. Maar alle gangmakers hebben ook 
weleens te maken gehad met onwillige en soms zelfs 
met agressieve buren. Er komen voorbeelden op tafel. 
Van kinderen die tijdens een activiteit van een glijbaan 
worden geduwd tot bewoners die het ergens niet mee 
eens zijn en op hoge poten verhaal komen halen. Frans: 
“Het is belangrijk dat je in zulke situaties probeert je 
in te houden.” Thair: “Ik heb gemerkt dat je door rustig 
en vriendelijk te blijven mensen toch meestal wel kunt 
overtuigen.”

Nu durf ik niks meer te vragen
Geld komt natuurlijk ook op tafel. Kunnen rekenen 
en werken met een krap budget zijn uitdagingen 
waar je als gangmaker raad mee moet weten, beaamt 
iedereen. Evenals het regelen van sponsors. Marjan 
vertelt een leuke anekdote: “Ik heb meegemaakt dat een 
sponsor met zoveel spullen aankwam dat we nog jaren 
vooruit konden. Nu durf ik aan deze middenstander 
eigenlijk niks meer te vragen.” Albert is meteen razend 
nieuwsgierig waar hij deze gulle gever kan vinden voor 
de feesten op zijn plein.

Gangmakers zijn de spil van het 

Opzoomeren. Elke Opzoomerstraat telt 1, 

2, 3, of misschien meer gangmakers die het 

voortouw nemen in hun straat. Wat doen 

ze precies en over welke vaardigheden 

moeten ze beschikken? Gangmakers 

van de Linker Rottekade, Hazendijk, 

Talmastraat en Wilgenstraat zetten taken en 

eigenschappen op een rij die volgens hen in 

een advertentie ‘Gangmaker gezocht voor 

het Opzoomeren’ zouden moeten staan.

Eigenschappen en vaardigheden
 Positieve instelling en een goed
 humeur
 Hulpvaardig zijn
 Goed kunnen organiseren en   
 samenwerken
 Goed kunnen omgaan met   
 bewoners van allerlei culturen en
 leefstijlen
 Samenwerking tussen bewoners
 kunnen stimuleren
 Stressbestendig zijn en kunnen
 incasseren
 Goed kunnen inleven in andere
 bewoners
 Kunnen improviseren
 Makkelijk aanspreekbaar zijn,
 toegankelijk zijn



Opzoomerkerstboom
Kenmerken: zeven meter, groen 
en het stralend middelpunt 
tijdens honderden straatfeesten in 
Rotterdam.

Opzoomercafé
Het gezelligste alcoholvrije café van 
Rotterdam! Tijdens het Opzoomercafé 
kunnen bewoners hun ervaringen 
uitwisselen, horen ze het laatste 
Opzoomernieuws en staan er 
vaak leuke verrassingen op het 
programma.

Opzoomerwethouder
Herman Meijer, Sjaak van der 
Tak, Hugo de Jonge... zomaar wat 
wethouders die de 
afgelopen jaren het 
Opzoomeren onder 
hun hoede hebben 
genomen. Je kan 
het ver schoppen als 
Opzoomerwethouder. 
Hugo de Jonge is 
nu vicepremier van 
Nederland!

Opzoomerapp
Nieuw: de Opzoomerapp. Voortaan 
hoef je als bewoner met je plan voor 
de straat niet op zoek naar een van 
de laatste brievenbussen. Via de 
Opzoomerapp is je idee binnen een 
paar tellen binnen: 06 16 832 943. 

Cornelis Willem Opzoomer
Cornelis Willem Opzoomer was 
jurist en � losoof en leefde in de 
19e eeuw. Een groot verdienste 
is dat hij in Rotterdam werd 
geboren. Uit dankbaarheid 
hiervoor is een straat naar hem 
genoemd: de Opzoomerstraat. 

Opzoomerstraat
In deze knusse straat in het Nieuwe 
Westen (Delfshaven) namen de 
bewoners eind jaren 80 van de vorige 
eeuw het heft in eigen handen. Zij 
knapten met elkaar de straat op, 

legden geveltuinen 
aan en zorgden voor 
extra straatverlichting... 
en leerden elkaar zo 
beter kennen. Bijna 
dertig jaar later is 
de Opzoomerstraat 
nog steeds actief. In 

Eindhoven, Utrecht en Amsterdam 
vind je trouwens ook de 
Opzoomerstraat. Die in Amsterdam is 
vernoemd naar schrijfster Adèle, de 
dochter van Cornelis Willem. Of de 
bewoners daar net zo actief zijn als in 
Rotterdam? Wat denk je zelf? 

Opzoomercampagne
De Opzoomercampagne is een 
belangrijke stimulans voor straten 
en maakt het Opzoomeren zichtbaar 
in Rotterdam. Iedere Rotterdammer 
en elke Rotterdamse straat mag 
meedoen. Want Opzoomeren… dat 
doe je als Rotterdammer.

Opzoomerhoed
De rood-witte Opzoomerhoed werd 
in 1999 voor het eerst gesignaleerd 
in de straten van Rotterdam en 
symboliseert het groeten van 
je buren. Iconisch is de foto van 
toenmalig burgemeester Opstelten 

Opzoomerstraten
Van de Aalsdijk tot en met de 
Zwijnsbergenweg… alle Rotterdamse 
straten, wegen, lanen, kades, 
dijken, pleinen en paden waar 
bewoners Opzoomeren worden 
Opzoomerstraten genoemd. 
Momenteel telt Rotterdam zo’n 
1.800 Opzoomerstraten, waaronder 
de Vergeet-mij-nietstraat, 
Drievriendendwarsstraat en het 
Goede Verwachtinghof. 

Opzoomeraar
Groot of klein, jong of oud, vriendelijk 
en bescheiden of juist recht voor zijn 
raap en vol branie, opzoomeraars 
zijn er in alle soorten en maten. 
Natuurlijk hebben zij één ding 
gemeen: de ijzeren wil om het woon- 
en leefklimaat in de eigen straat op 
peil te houden en waar mogelijk te 
verbeteren.

Opzoomer Mee
Aan de Schiedamsedijk 55a vind je 
(e� e voluit) de Stichting Opzoomer 
Mee Rotterdam. Het kleine bureau dat 
sinds 1994 de Opzoomercampagne 
uitrolt over de stad. 

die op een bomvolle Coolsingel 
zijn Opzoomerhoed afneemt voor 
tienduizend actieve Rotterdammers.

Opzoomerdag 28 mei 1994
28 mei 1994, Opzoomerdag, de eerste 
stedelijke Opzoomercampagne. 
Rotterdam stond op zijn kop. 
Twintigduizend Rotterdammers 
waren actief een knapten met elkaar 
straten en pleinen op. De fontein op 
het Hofplein spoot geel water – toen 
de kleur van het Opzoomeren en 
Roteb deelde 60.000 bezems uit. 

Opzoomerlied
Rotterdammers hadden altijd veel 
te klagen want de buurt ging zo 
verschrikkelijk achteruit. En je hoorde 
steeds maar weer dezelfde vragen ‘Zeg, 
wie helpt die stad er nou eens bovenuit?’ 
Zo gaan de eerste regels van het 
Opzoomerlied. De volledige tekst 
vind je hier: 
opzoomermee.nl/opzoomerlied

‘Op eigen initiatief de openbare ruimte opruimen en 
netjes houden’, zo staat het Opzoomeren omschreven 

in het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal. 
Een omschrijving die eigenlijk maar deels de lading 

dekt en een beeld oproept dat in de beginjaren is 
ontstaan: samen je straatje vegen. 

    Het Opzoomer Woordenboek

Opzoomer Moe
Een verschijnsel dat nog nooit is 
waargenomen in Rotterdam

Opzoomerbezem
Kenmerken: grote gele borstel, stevige 
houten steel en � ink gebruikt. 

Opzoomerkanjer
Ook in het Opzoomeren kan er 
soms maar een de beste zijn. De 
Opzoomerkanjer is een eretitel die een 
straat kan verdienen bij bijzondere 
prestaties in het Opzoomeren. De 
eerste Opzoomerkanjers werden 
in 2008 uitgereikt door prinses (nu 
koningin) Máxima. 

Opzoomerkeetje
Ze zijn lief, schattig en superhandig: de 
Opzoomerkeetjes van Opzoomer Mee. 
Deze blauw geschilderde schaftkeetjes 
zitten vol materialen voor allerhande 
straatactiviteiten: spelletjesdagen, 
schoonmaakacties, straatdiners, 
barbecues, voorleesfeesten, 
enzovoorts.
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Opzoomerhater 
De Opzoomerhater herken je aan 
uitspraken als: ‘Opzoomeren? Waar 
heb dat nou voor nodig? Feestjes 
en barbecues op kosten van de 
belastingbetaler!’ Of ‘Deze straat 
schoonvegen? Daar heb je toch de 
gemeentereiniging voor!’ En ook: ‘De 
buren leren kennen? Alsjeblieft, laat 
mij lekker met rust!’

Maar Opzoomeren is veel meer! Het is zorgen voor een goed contact 
met je buren en samen zorgen voor een prettige straat. Hoe je dat doet 
is aan de bewoners. Zij ontdekken telkens nieuwe manieren om dat te 
bereiken. Denk aan voorlezen aan kinderen, elkaar helpen met Nederlands 
spreken en het delen van Lief & Leed. Op deze pagina’s vind je daarom het 
Opzoomerwoordenboek anno 2017.



Column

Yvonne Nesselaar

e buurtkapper schoot zijn salon uit 
toen ik langs liep. “Weet jij wie die 
oude baas is die hier regelmatig 
voorbij schuifelt. Ik maak me zorgen, 
hij loopt steeds slechter en ziet er een 

beetje onverzorgd uit”.  Ik moest even nadenken, 
want de buurt veroudert snel, maar het bleek te 
gaan om achterbuurman Pieter, die nog steeds 
in het huis woont waar hij werd geboren. Hij 
woonde hier sinds het overlijden van zijn ouders 
samen met zijn broer Daan. En sinds die een 
paar jaar geleden overleed woont Pieter alleen 
en hij heeft verder geen familie. Hij heeft lang 
op de grote vaart gezeten, maar van de grote 
stoere zeebonk is weinig meer over. Pieters da-
gen worden steeds meer bepaald door meneer 
Parkinson.  
De kapper had hem laatst binnengevraagd 
voor een kopje thee. Een beetje aarzelend 

vertelde Pieter toen hoe lastig het was om zich te 
scheren. En dat hij af en toe schoon genoeg had 
van die Hollandse maaltijden die hij bezorgd 
kreeg en soms maar liever niets at. Heimwee 
naar de exotische keukens die hij tijdens zijn 
zeereizen had ontdekt, zo noemde hij het. 
De kapper bood hem aan om regelmatig binnen 
te komen voor een ouderwetse scheerbeurt met 
schuim, een scherp handmes en een lekker 
geurtje. Pieters trek in lekker eten uit andere 
keukens hebben we samen opgelost. Veel 
buren halen regelmatig eten bij de  Surinaamse 
toko, Marokkaanse viswinkel, Kaapverdiaanse 
deli of de Turkse snackbar.  Tegenwoordig 
vragen ze aan Pieter of ze ook iets voor hem 
kunnen meebrengen en checken dan 
gelijk even hoe het met hem gaat.  
Burenhulp, kleine moeite, groot plezier.   

Yvonne Nesselaar 
maakt 
radioprogramma’s 
over gezondheid 
en welzijn voor 
RTV Rijnmond en 
werkt daarnaast 
als specialist 
zorgcommunicatie 
voor verschillende 
zorginstellingen.
Yvonne Nesselaar 
presenteerde ook 
de Lief & Leed
Kanjerverkiezing 
2017.
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“Pieters dagen worden 
steeds meer bepaald 
door meneer Parkinson”


