
Over Rotterdammers en hun straat

De keetjes van Opzoomer Mee
Opzoomeren en duurzaamheid

Buurman wat doet u nu?
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Groen om op te eten. 125 moestuintjes kon 
Opzoomer Mee dit voorjaar in Rotterdamse 
straten mogelijk maken. Ze vlogen als warme 
broodjes over de toonbank. Inmiddels vinden 
er overal in de stad straatmaaltijden plaats om 
samen de zelfgekweekte paprika’s, tomaten, 
komkommers en aardbeien te nuttigen.

Ideeën buitelen over elkaar heen
Groen is ‘in’. De helft van alle Opzoomeracties 
heeft daar mee te maken. Moestuintjes, 
geveltuinen, boomspiegels, binnenterreinen... 
met al die acties wordt de stad niet alleen 
groener, maar ook duurzamer. Een groene 
stad zorgt voor een betere luchtkwaliteit, 
betere afwatering en meer verkoeling. Wat 
kunnen Opzoomeraars nog meer doen aan 
duurzaamheid? Dit nummer van Opzoomer, 
het magazine dat meer vertelt over het 
Opzoomeren, laat zien dat er aan ideeën geen 
gebrek is. Sterker nog, in veel straten wordt er 
al werk van gemaakt. Wat daarbij opvalt, is dat 
het dan niet alleen om groen of duurzaamheid 
gaat. Met dezelfde acties worden de 
onderlinge burencontacten versterkt, hebben 
kinderen in hun straat wat leuks te doen of 
wordt voor oudere buurtbewoners gezorgd. 
Kortom, het Opzoomeren slaat meerdere 
vliegen in één klap.

Aanspreken en keetjes
Driehonderd Rotterdammers, afkomstig uit 
straten die lid zijn van de Schoonmaakbende 
van Opzoomer Mee, namen op 21 juni in Hal4 
deel aan 'Buurman, wat doet u nu!'. In deze 
minitraining werd geoefend met vier gouden 
regels om je buren aan te spreken als zij straat 
of binnenterrein vervuilen. De training maakte 
de tongen los. Want niet iedereen koos direct 
voor respect tonen en geduldig het belang van 
een schone straat uitleggen. Sommigen zagen 
meer heil in een emmer water uit het raam of 
het terugbezorgen van een foutgeparkeerde 
vuilniszak. Maar uiteindelijk slaagde iedereen 
en konden alle deelnemers met een mooi 
certificaat naar huis. 
Tenslotte nemen we in deze Opzoomer een 
kijkje achter de schermen van de keetjes van 
Opzoomer Mee. 

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

Duurzaamheid 
in de straat

‘‘...omdat het
bewoners bij elkaar 

brengt en jong en 
oud elkaar kunnen 

ontmoeten. Het 
brengt heel wat 

moois teweeg in onze 
straat, ons stukje 

Rotterdam. I believe in 
Opzoomeren.”

Ten geleide

Ronald Hiwat uit de Benedenstraat, eigenaar van boksschool I Believe.

Een terugblik

Samen met je buren genieten van 
een gezonde maaltijd die is 

bereid met zelfgekweekte 
groenten en kruiden uit je 
eigen straat. Dat is in een 
notendop 'Groen om op te 
eten'. Een mooie manier om 

Rotterdam met je buren een 
stukje groener te maken. 125 
Rotterdamse straten kregen 
dit jaar de mogelijkheid om 
met elkaar te tuinieren en 
kokkerellen op stoep, straat, 
plantsoen of binnenterrein. 

Met een budget van 100 euro konden 
zaden, potgrond, materialen en klein gereedschap worden 

aangeschaft om aan de slag te gaan.

Van der Palmstraat

Komkommers, uitjes, tomaten en allerlei 
kruiden staan in bakken en potten in 

de Van der Palmstraat (Nieuwe Westen). 
Ze groeien en smaken goed. Buren 

mogen zelf oogsten, maar nog leuker is 
het natuurlijk om het eetbaar groen te 

verwerken in de salade bij de barbecue.

Beesdestraat

,,Hoi Opzoomer Mee, kijk eens hoe 
prachtig onze aardbeien worden,’’ appt 

bewoner Paul Mudde uit de Beesdestraat 
(Beverwaard) begin juli. De bewoners 
hebben appeltjesgroen geschilderde 

bakjes opgehangen aan de schuurtjes en 
aardbeiplantjes geplant. ,,De kinderen 
smullen ervan. Hierna gaan we kruiden 
kweken voor ons komende straatdiner.’’

Ridderspoor

,,We plukken ons iedere dag gek hier,’’ 
lacht Annemarie van der Griendt. 

Want wat groeit er eigenlijk niet in 
de kruidentuin van de Ridderspoor 

(Hoogvliet). Peper, paprika, tomaten, 
aubergines, aardbeien, courgettes, 

peen, radijs, prei, bloemkool, selderie, 
krulsla… de lijst is eindeloos. Tijdens de 

straatbarbecue konden de buren genieten 
van heerlijke verfrissende mojito’s met 

munt uit eigen straat.

Van Ostadelaan

Op een klein veldje aan de Van Ostadelaan 
(Rozenburg) hebben de bewoners een 

mooie moestuin aangelegd. Jong en oud 
hielp een handje mee om er een pareltje 

van te maken voor de buurt. Tijdens 
de burendag op 22 september werden 

kruiden en groenten uit de tuin gebruikt.

Groen om op te eten

Lief & Leedkanjer 2018
Op de 22ste verdieping van De Rotterdam bepaalt een jury van 
Opzoomeraars, ambtenaren, politici en functionarissen welke straat 
de Lief & Leedkanjer 2018 wordt. De verkiezing vindt plaats op 
woensdag 14 november. Deze keer is het thema 'Lief & Leed in straten 
of complexen waar veel ouderen wonen'.
Wil je lid zijn van de jury? Stuur een mail naar info@opzoomermee.nl.
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Posters aan beide zijden van de Zuideras maken duidelijk 
dat er wat te gebeuren staat. 14 juli Opzoomerstraatfeest met 
kinderactiviteiten staat er. Opzoomeren doet de straat al acht 
jaar. De straat ligt er keurig bij met onder andere hanging 
baskets, zonnebloemen en een gezamenlijke kruidentuin. 
,,Die kinderactiviteiten doen we dit jaar voor het eerst,’’ vertelt 
Anneke. ,,Er zijn in de nieuwbouw gezinnen komen wonen. 
Een moeder vroeg of ze ook iets voor de kinderen mochten 
doen. Nou, graag natuurlijk!’’ De tafels, stoelen en parasols uit 
het terraskeetje komen later op de dag goed van pas op het 
goedbezochte straatfeest. ,,Ideaal zo’n keetje,’’ vindt Anneke. 
,,Je hoeft niet overal alles vandaan te slepen en je hebt een 
leuke blikvanger. We kunnen dan wel mopperen op Rotterdam, 
maar zulke dingen kunnen alleen in onze stad.”

Schaafijs
Waar Ron ook komt, overal wordt hij enthousiast onthaald, zoals 
in de Bellevoysstraat waar de speelkeet voor vertier zorgt in het 
naastgelegen park. Er is een groot vier-op-een-rij-spel, er zijn 
pedalo’s, skippyballen en nog veel meer. Ondertussen trakteert 
Sattar Kudratullah de bezoekers op zelfgemaakt schaafijs. 
Iedereen die voorbijloopt wordt uitgenodigd om er gezellig bij 
te komen zitten. Al snel hangt er een gezellig sfeertje en zijn de 
bewoners druk in gesprek met elkaar.
De volgende rit is een makkie. De Peitkreek ligt op een minuut 
rijden van de BSW. Een rotonde en dan de eerste straat rechts. 
Daar wacht Jagoda Pichorska met een groep sterke mannen 
de dinerkeet op. ,,Je bent precies op tijd,’’ roept ze blij. ,,Twee 
dagen van tevoren bel ik de straat op hoe laat ze me ongeveer 
kunnen verwachten,’’ legt Ron uit. Nadat Jagoda de plek van 
de keet heeft aangewezen, zorgt ze als een echte regisseur dat 
in een mum van tijd de keet is leeggeruimd. Op het grasveld 
tussen twee flats wordt een groots diner georganiseerd inclusief 
voetbaltoernooi, karaoke en waterpret. Er klinkt muziek, 
er hangen slingers en vlaggen en over de balkons hangen 
tientallen handdoeken. Wat een feest! ,,Ik ben twee jaar geleden 
begonnen met straatactiviteiten. Eerst durfde ik niet omdat 
ik bang was dat niemand zou komen,’’ zegt Jagoda lachend. 
,,Maar iedereen was enthousiast en wilde graag helpen.’’

Speciale dag
De laatste rit gaat naar de Theeroos. Ook daar wordt een 
dinerkeet bezorgd. In het pad tussen de rijtjeshuizen worden 
de tafels en vrolijke parasols uit het keetje uitgestald. Overal 
staan voordeuren open waaruit heerlijke etensgeuren komen. 
Kinderen vermaken zich met het spel straattwister uit het 
keetje. ,,Zo’n keetje maakt je activiteit echt feestelijk,’’ zegt 
Marloes Valies. Buurvrouw Jolanda Verwaal: ,,Zonder keetje 
zouden we ook wel wat organiseren, maar met een keet doet 
iedereen extra zijn best om er een speciale dag van te maken.’’

Nieuw record
Vorig jaar hebben 225 straten een keetje op bezoek gehad. 
De verwachting is dat dit jaar dat aantal ruimschoots wordt 
overtroffen.

De keetjes van Opzoomer Mee

Joggingtenue
In de Prins Hendriklaan op het Noordereiland was het 
vrijdagavond al feest. Hier was de waterkeet op bezoek. Tot 
half tien ‘s avonds speelden de kinderen er met waterpistolen, 
emmers, hoepels en gieters of spetterden in het grote 
opblaaszwembad. De meegeleverde kinderstoeltjes kwamen 
door de grote toeloop goed van pas. Nu is het er muisstil. Nadat 
Ron zijn busje heeft geparkeerd opent hij het waterkeetje, 
controleert of alle spullen weer in de keet zitten en kijkt of de 
sleutel aanwezig is. ,,Helemaal in orde,’’ zegt hij tevreden. Een 
bewoner in een felgekleurd joggingtenue stapt de voordeur uit. 
,,Hartstikke bedankt,” zegt hij. ,,Het was reuze geslaagd.’’

eekend vierend Rotterdam 
wrijft de slaap nog uit de 
ogen als Ron de Keijzer 

(58) in alle vroegte de Volkswagen 
Transporter van Opzoomer Mee de Prins 
Hendriklaan in rijdt. Het is zaterdag 
14 juli. De zomervakantie is begonnen, 
de Erasmusbrug straalt majestueus in 
de blauwe lucht, vogeltjes fluiten en 
hoog aan de hemel brengt een vliegtuig 
vakantiegangers naar verre oorden. 
Maar ook voor de thuisblijvers is er 
van alles te beleven. Zo staat er dit 
weekend in tien Rotterdamse straten 
een Opzoomerkeet. In deze handige 
schaftkeetjes vind je spullen die van pas 
komen bij een straatactiviteit. Wat gaan 
die straten daar zoal mee doen?

Lekker Fit
De waterkeet gaat nu naar de 

Polslandstraat in de Tarwewijk. Er is op dit tijdstip 
nog weinig verkeer en de bestemming is dan ook snel 

bereikt. Ricardo en Natercia staan de keet al op te wachten. 
,,Het is mijn eerste keetje, best spannend,’’ zegt Natercia. 

Ron legt uit hoe alles in z’n werk gaat. ,,Aan de binnenkant 
van de deur hangt de inhoudslijst en dit is de sleutel. Als jullie 
klaar zijn en alles weer in de keet staat, kun je de sleutel in dit 
gat werpen.’’ Aan Ricardo overhandigt Ron een tas met het 
opblaaszwembad en andere waterspullen. ,,Die mogen jullie 
houden.’’ Dan ziet Natercia het logo van Lekker Fit (stedelijke 
campagne om kinderen meer te laten bewegen) op de keet. 
,,Dat past helemaal bij ons. We hebben alle buurtkinderen 
uitgenodigd om te komen spelen en tussendoor trakteren we 
op gezonde snacks.’’

Inparkeren
Ron wenst ze succes en zet koers naar de Sportlaan. Daar, op 
het terrein van Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam (BSW), staan 
de keetjes van Opzoomer Mee gestald. Ron bezorgt de keetjes 
al twaalf jaar. Voor veel straten is hij dan ook een vertrouwde 
verschijning. Zoals voor de Zuideras in Vreewijk waar even later 
een terraskeet wordt afgeleverd. ,,Zo, ben je daar weer,’’ lacht 
Anneke van Kruining die op de stoep staat te wachten. ,,Kijk 
daar houd ik van,’’ zegt Ron wijzend naar het afzetlint dat twee 
parkeervakken vrijhoudt. ,,Zo kan ik de keet heel makkelijk 
inparkeren.’’

W

Straten die in 2018 nog geen keetje hebben gehad, 

kunnen dit nog doen. De keetjes rijden tot en met 

november. Op de website van Opzoomer Mee vind 

je een filmpje over hoe je de keetjes reserveert. Ga 

naar opzoomermee.nl/keetje.

Hoe werkt dat nou zo'n keetje?

Welke keetjes zijn er allemaal?

2 x Dinerkeet

2 x Terraskeet

2 x Speelkeet

1 x Kluskeet

1 x Waterkeet
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Duurzame 
wereld

begint in 
je straat  

Duurzaam Opzoomeren
‘Als wij en onze kinderen prettig willen blijven wonen en 
leven, dan vraagt dit om flinke keuzes, maatregelen en 
investeringen’, valt er te lezen over duurzaamheid in 'Nieuwe 
Energie voor Rotterdam', het akkoord van de nieuwe coalitie 
die Rotterdam de komende vier jaar gaat besturen. Rotterdam 
moet energiezuinig worden, moet een betere luchtkwaliteit 
krijgen en klimaatbestendig worden. Hoe kun je dat bereiken? 
Wat kun je als Rotterdammer bijdragen aan de realisatie 
van deze ambitieuze doelen? Kun je bijvoorbeeld duurzaam 
Opzoomeren? Niet alleen actieve bewoners gaan in op deze 
vragen, maar ook medewerkers van de gemeente Rotterdam 
en het Rotterdams Mileucentrum.

Milieucoach en groen
Karin Padmos uit de Schieveenstraat in Noord heeft geen 
moeite met de vraag over duurzaamheid en Opzoomeren. Zo 
is haar straat tot Klimaatstraat uitgeroepen en enkele jaren 
geleden spaarden de kids uit de straat kosten nog moeite 
om allerlei Opzoomeruitdagingen waar te maken. “Dat was 
echt leuk. Kinderen gingen langs de deuren om bewoners 
te motiveren om mee te doen met energiebesparende 
maatregelen. Niet veel later ben ik opgeleid tot milieucoach 
door het Rotterdams Milieucentrum. Met het certificaat 
op zak geef ik nu voorlichting over energiebesparing en 
duurzaamheid in huis.” Karin bereikt vooral haar straat- en 

oven op het Schieblok, midden in 
de stad, ligt een heuse dakakker. 
De bijen zoemen er en de perken 

staan vol met knollen, fruit, eetbare bloemen 
en kruiden. In het rooftop restaurant wordt 
de dagelijkse oogst verwerkt tot heerlijke 
gerechten. Waar vind je meer inspiratie 
om over Opzoomeren en duurzaamheid te 
praten?   

Opzoomeren en duurzaamheid

buurtgenoten. Ze overtuigt ze om de kachel een graadje lager 
te zetten of een douchecoach (een soort eierwekker voor 
onder de douche) te gebruiken. “Dat zijn zulke waardevolle 
bewoners!”, prijst Emile van Rinsum, de directeur van 
het Milieucentrum. Hij hoopt dat er meer Opzoomeraars 
mileucoach worden. Ook van het credo “stoeptegel eruit, 
groen erin” maakt Karin in haar straat werk. Het vergroenen 
van de straat, en dus van de stad, is trouwens iets wat heel 
veel Opzoomeraars doen. Plantjesdagen, geveltuinen… 
ongeveer de helft van alle Opzoomeracties heeft met 
‘groen’ te maken. Dat past mooi bij duurzaamheid, zeker 
ook omdat al dat groen zorgt voor een betere afwatering 
en opwarming tegengaat. 

Batterijen, containers en ruilmarkt
Kun je door te Opzoomeren meer doen aan duurzaamheid? 
Karin schudt direct een ander idee uit haar mouw. 
“Kinderen vinden uitdagingen leuk. Waarom dagen we ze 
niet uit om batterijen in de straat op te halen? Dan zorgen 
wij, volwassenen, voor een leuke beloning. Zo maak je 
bewoners bewuster van wat ze weggooien en hoe 
belangrijk het scheiden van afval is”. Kees van der 
Laan van Stadsbeheer is enthousiast over het idee 
en ziet het helemaal voor zich. 

Lepelaarsingel
'Mag ik hier komen wonen?'

Nicette de Wit en Sandra voor de Poort zitten 
op de stoep aan de picknicktafel met thee 

en croissantjes. “Dit is een straat 
met veel spontane ontmoetingen. 
Deze tafel staat hier sinds vier jaar”, 
vertelt Nicette, “en we vieren zelfs 

verjaardagen hier buiten.” Langs de 
gevels van de Lepelaarsingel groeien 
veel struiken en planten. “Daar 
krijgen we ook veel complimenten 

over van voorbijgangers. Die vinden 
het zo’n gezellige straat en vragen 

dan of er binnenkort een woning 
vrijkomt. Groen verhoogt de waarde 

van de huizen, maar zorgt ook dat je huis 
koeler blijft bij warme dagen.” De bewoners 

zijn van plan om voor regenachtige tijden nog een of 
meer watertonnen aan te schaffen. ,,Dan hoeven we 
niet meer elke keer met onze emmers naar de sloot te 
lopen om water te halen maar gebruiken we gewoon 

het Hollandse regenwater.”

Volmarijnstraat
'Groen om van te genieten'

Pal achter de drukke Nieuwe Binnenweg ligt de 
Volmarijnstraat. Een smalle straat met een lint aan 
geveltuinen, plantenschalen en plantenbakjes. Op een 
zonnige, warme dag brengt het groen verkoeling en zitten 
bewoners dikwijls buiten op bankjes of aan een straattafel. 
“Groen moet je onderhouden, maar je moet er vooral van 
genieten”, aldus Riet Hoste. Ze woont haar hele leven in 
de straat en stond aan het roer van veel straatactiviteiten. 
“Nu heb ik een stapje teruggedaan en zijn anderen aan de 
beurt”, zegt Riet. Zo gebeurt het ook. Er wordt nog steeds 
volop geOpzoomerd in de Volmarijnstraat. Ondertussen 
komt een jonge buurvrouw met taart naar buiten en neemt 
ook de fietsenmaker een korte pauze. Even met wat buren 
bijkletsen, in de luwte, in de schaduw van de struiken.

(lees verder op bladzijde 8)

B
Albregt Engelmanstraat
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Halima Yassir uit de Haringpakkersstraat in Delfshaven gaat 
door op het scheiden van afval. “80% van het afval kan 
gescheiden en weer hergebruikt worden. Dat percentage halen 
we bij lange na niet in onze buurt. Niet omdat de bewoners 
er geen zin in hebben, maar omdat de mogelijkheden er 
simpelweg niet zijn. De containers waar je bijvoorbeeld glas 
of plastic in kunt gooien, staan veel te ver weg. Dan denk je 
er ook niet meer aan.” Kees roept dat hij, nou ja de gemeente, 
daar mee bezig is. Er komen meer mogelijkheden om afval te 

scheiden zodat iedereen dat dicht bij huis kan doen. Halima 
wordt helemaal enthousiast als ze over een ruilmarkt begint. 
“Waarom weggooien wat nog goed is? Iedereen heeft spullen 
in huis die eigenlijk niet gebruikt worden, maar die anderen 
nog goed kunnen gebruiken. Zeker in Delfshaven, waar 
veel armoede is. Een ruilmarkt lijkt mij hartstikke leuk als 
Opzoomeractie”. 

Regentonnen en compostwormen
“Wat ook zonde is”, vervolgt ze, “is al dat regenwater dat 
zomaar wegloopt.” Een beetje verdrietig vertelt ze over 
de plantjesdag van afgelopen voorjaar in haar straat. Met 
zakken vol aarde en honderden plantjes gingen de buren vol 
enthousiasme aan de slag. Maar de kleine en tere plantjes 
hadden het zwaar toen de droogte intrad. “Had ik maar 
regenwater in watertonnen gespaard!” Yvonne Metaal, 
betrokken bij het Programma Duurzaam van de gemeente 
Rotterdam, vult aan: “Als je zo’n ton koppelt aan je regenpijp 
heb je gratis water voor de plantjes!” Ze noemt ook de 
mogelijkheid om daken groen te maken: “Veel daken komen 
daarvoor in aanmerking. Zoiets kan een Vereniging Van 
Eigenaren oppakken en wij als gemeente geven graag advies 
en ondersteuning.”
Afvalcontainers, regentonnen… het is voor Emile aanleiding 
om een idee uit Amsterdam te opperen. “Daar hebben ze 
mooie compostbakken. Je gooit er groente en fruit in, en 
speciale wormen verwerken het tot compost!” Een leuk idee, 
maar hoe zorg je er dan voor dat er geen vlees of vis of restaval 
in zo’n compostbak terecht komt? Kees kijkt nu bedenkelijk: 

Geuzenlaan 
'Mooiste laan van Rotterdam'

Met een lange tuinslang mikt de buurman op een hanging 
basket vol paarse bloemen. De buurvrouwen bekijken 
zijn verrichtingen en lachen. Ze drinken koffie, halen 
verdorde bloemetjes uit de geveltuinen en vegen de 
straat. “We hebben een paar maanden geleden onze 
straat vergroend”, vertelt Claudine Slagveer, “we hebben 
geveltuinen aangelegd en plantenbakken opgehangen. 
Het was hard werken, maar het is zo mooi geworden dat 
nog meer bewoners een geveltuin willen. Dat kan, maar 
ze moeten wel meehelpen en beloven dat ze het blijven 
onderhouden. Zo krijgen we vanzelf de mooiste laan van 
Rotterdam.”

(vervolg pagina 6)

Albregt Engelmanstraat
'Beschilderde fleurige tonnen' 

“We Opzoomeren hier al tien jaar”, vertelt Bert Knaap.
Samen met Jeanette Reukers en John en Ankie Bosch vormt 
hij de kern van het groepje gangmakers. “De bewoners 
willen graag een groene straat die gezelligheid uitstraalt. 
We hebben met ons Opzoomergeld daarom grote tonnen 
gekocht. Die hebben we schoongemaakt en beschilderd 
met bloemmotieven. Ook kregen we gratis bloembakken 
van de gemeente en een buurvrouw heeft nog mooie 
hekjes om de boomspiegels gelast. In het voorjaar en 
najaar maken we de bakken schoon, planten we weer wat 
bij en wordt alles bemest. Tijdens het tuinieren wordt er 
ook gezellig gepraat en eten en drinken we als buren wat 
met elkaar.”

“Er moeten wel mensen zijn die toezicht houden op zo’n bak 
anders werkt het niet.” Emile denkt dat je in Opzoomerstraten 
daar best mensen voor kunt porren: “Gewoon een paar van die 
regentonnen en compostbakken aanschaffen en beginnen. 
Bewoners enthousiasmeren en de boel in beweging brengen.” 

Zichtbare winst 
Karin: “In de Opzoomerstraten is veel saamhorigheid. Dat heb 
je nodig om van duurzaamheid werk te maken.” Iedereen is 
het daar mee eens. Halima voegt toe: “Straatactiviteiten lenen 
zich goed om elkaar te motiveren, maar je moet dat grote 
woord duurzaamheid wel omzetten in concrete acties en goed 
uitleggen waarom duurzaamheid belangrijk is voor hen en 
hun kinderen.” Ad Slingerland, een collega van Kees, heeft het 
laatste woord. “Je moet de winst van duurzaamheid zichtbaar 
maken in de stad en in haar straten.”

Zuiddiepje
'Het was eerst een wildernis'

Fleur Stout, Wim Aarts, Mieke Brinthof, Mohammed Debs 
en Riet Borsboom zitten heerlijk in de zon en kijken naar 
de uitbundig bloeiende planten op het binnenterrein. 
“Het was eerst een wildernis hoor”, vertelt Riet, “maar nu 
hebben we het helemaal beplant en ziet het er prachtig uit. 
We moeten wel regelmatig onkruid wieden, water gieten 
en andere werkzaamheden verrichten… maar dan heb je 
ook wat moois.’’ Bij veel regen vangt het binnenterrein ook 
het overtollig regenwater op. Wim wijst naar Mohammed 
uit Syrië. “Hij woont nog maar een jaar bij ons. We 
helpen hem met de Nederlandse taal en hij vindt 
het gezellig om met ons te zijn en te werken op het 
binnenterrein.”

Lepelaarsingel

Zuiddiepje
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'Buurman, wat doet u nu?'

te vullen. We zijn toen in gesprek gegaan met de bewoners en 
hebben het belang van een schone straat en wijktuin uitgelegd. 
Nu halen we nog maar één vuilniszak per maand op.’’

Emmer water
Samir uit de Sint Mariastraat herkende het containerprobleem. 
Hij had zelf te maken met een buurman die zijn vuilniszak 
naast de container gooide en vervolgens weigerde om deze 
te verwijderen. Als Samir toentertijd over het belang van een 
nette straat had verteld, had hij nu misschien nog goed contact 
met zijn buurman gehad. Helaas liep het anders. Samir en zijn 
buurman kregen ruzie. Daarna gooide Samir vanuit zijn raam 
een emmer water over zijn buurman heen. Een drastische 
oplossing. Hoewel die buurman sindsdien zijn vuilniszak netjes 
in de container gooit, is de sfeer tussen hen flink verpest. 'Ga 
nooit boos uit elkaar' is een belangrijk aandachtspunt als je je 
buren aanspreekt. Als buren kom je elkaar immers vaak tegen 
en het is niet leuk als je dan steeds negatieve gedachten of 
emoties ervaart!

Samen sta je sterk
Sandra, ook afkomstig uit de Lepelaarsingel, vertelde dat ze 
het heel lastig vindt om mensen aan te spreken. “Er zijn wat 
problemen met onze buren, maar ik ben te verlegen om er 
iets van te zeggen.” Durf je het niet alleen, doe het dan samen 
met een andere buur, drukten de aanwezigen haar op het hart. 
Sandra nam zich ter plekke voor dat de volgende keer te doen.

Schoonmaakbende 
De Schoonmaakbende (173 deelnemende straten) is een van de 
vier Opzoomerclubs die Opzoomer Mee in de afgelopen jaren 
heeft opgericht. Andere Opzoomerclubs zijn: de Voorleesclub (253 
straten), de Conversatieclub (40 straten) en de Lief & Leedclub 
(614 straten). Straten die lid zijn van een club zetten zich voor een 
bepaald onderwerp extra in.

Dileimys (10) van de Schonebergerweg was 

het zwerfvuil in haar straat best zat. Ze hing 

postertjes op in de straat: zullen we met zijn 

alleen de mouwen opstropen? Je krijgt een 

mooie beloning: een schone straat! Tijdens de 

bijeenkomst van de Schoonmaakbende werd ze 

als jongste gangmaker in het zonnetje gezet.

•	 Spreek iemand altijd vriendelijk en met 
respect aan

•	 Benadruk het belang van een nette straat
•	 Ga nooit boos uit elkaar
•	 Durf je het niet alleen, doe het dan 

samen met een andere buur

4 gouden regels voor het aanspreken

Stel, jij en je buren steken de handen regelmatig uit 
de mouwen om je straat schoon te houden. Dan zie je 
een buurvouw doorlopen, nadat haar hondje een drol op de 
stoep heeft gelegd. Onder leiding van presentatrice Conny 
Anders en sidekick Annemiek kreeg het publiek op 21 juni 
verschillende situaties voorgelegd met telkens de vraag: wat 
zou jij doen? Al doende werden zo vier belangrijke regels 
voor het aanspreken van je buren duidelijk. “Hé mafkees, ruim 
die drol eens op!” Of “Moet ik ‘m soms door je brievenbus 
douwen?” werden natuurlijk afgekeurd. Het publiek vond dat 
je altijd iemand met respect moet aanspreken. “Wie respect 
geeft, krijgt dat terug”, stelde Aisha uit de Essenburgstraat. 
“Wij hebben goede buren, er is gelukkig nooit ruzie!” Cemil 
en Judith van Wijktuin De Locomotief combineren het 
tonen van respect het liefst met een beetje humor. Hun 
suggestie? “Uw hond laat iets vallen mevrouw.” Diana uit de 
Lepelaarsingel dacht er toch iets anders over. “Respect moet 
je verdienen, maar ook afdwingen”, vond zij. “Ik ken mijn 
buren erg goed en als er bijvoorbeeld afval op straat wordt 
gegooid, zeg ik daar in de gebiedende wijs iets van. Ik ben 
heel streng.”

Belang van een schone straat
Tijdens de minicursus kwam ook het containerprobleem 
aan bod: de container is vol en een buur zet zijn vuilniszak er 
voor het gemak maar naast. Een herkenbaar probleem. Diana 
vertelde hoe zij dit aanpakt in de Lepelaarsingel. “Ik heb de 
vuilniszak opgepakt en voor mijn buurvrouw haar deur gezet. 
Toen ze boos werd, heb ik gezegd: oké, dan bel ik 14010 en 
krijg je 125 euro boete. Aan jou de keuze.” Hoewel effectief 
vonden de meeste aanwezigen deze aanpak niet ideaal. 
“Zien schoonmaken doet schoonmaken”, vertelde Veerle uit 
de Volmarijnstraat. Maar dat geldt ook voor vervuilen. Maak 

de vervuiler ervan bewust dat slecht gedrag gekopieerd 
wordt en het afvalprobleem daardoor alleen maar groeit. 
Dileimys, met 10 jaar de jongste aanwezige, had ook een 
goed argument paraat. “Vuilnis is gevaarlijk voor huisdieren!”, 
zei zij. “Bovendien trekt afval ongedierte aan, en daar zit toch 
niemand op te wachten?”. De gangmakers van De Locomotief 
hebben ervaren dat bewustwording inderdaad helpt. “De 
wijktuin is een fijne plek waar veel buurtbewoners komen. 
Er worden kruiden, planten en groenten verbouwd, maar 
wie niet tuiniert kan er ook gewoon lekker zitten genieten. 
Tot een paar jaar geleden was het afvalprobleem erg groot. 
We verzamelden elke dag genoeg troep om een vuilniszak 

SCHOONMAAKBENDE 
OEFENT AANSPREKEN

e Schoonmaakbende, een van 
de Opzoomerclubs, telt 173 
deelnemende straten en komt 

jaarlijks bij elkaar. Dit jaar vond het 
festijn plaats op 21 juni in Hal 4 in de 
Esch. Ruim driehonderd Rotterdammers 
werden getrakteerd op de minicursus 
“Buurman, wat doet u nu?”. Een 
cursus over het aanspreken van 
je buren. “Hé mafkees, ruim die 
drol eens op!”

D
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'Toen wij van 
Rotterdam 
vertrokken'

tation Harlingen. Ik stap uit de trein na 
een bezoekje aan Rotterdam waar ik de 
uitreiking van de Lief & Leedkanjer voor 
Opzoomerstraten bijwoonde. Opzoomeren, 
mooie herinneringen. Opzoomerdag 1994, 

de jongerenuitdagingen en altijd weer bewoners die 
elkaar vinden om samen met elkaar iets moois van 
hun stad te maken.
Opzoomeren, mooie tijden en nog steeds actueel. Het 
gaat van heel groot tot heel klein: aandacht hebben 
voor je buren, een bloemetje brengen, een praatje 
maken, enzovoorts. Juist in dat kleine zit de kracht van 
het Opzoomeren: het onderlinge verband in de straat 
en de verbinding met je omgeving.
In Harlingen ben ik bezig om een bewonersbedrijf op 
te zetten. Het bedrijf heet Ammeroetoe. Dat staat voor 
'dat had je gedacht'. Het is een bedrijf dat ervoor moet 
zorgen dat Harlingers een beetje meer naar elkaar 
omkijken en dat mensen in staat stelt zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen. Leuke ideeën, waar 
natuurlijk de medewerking van Harlingers voor nodig 
is. Hierbij kan ik de voorbeelden van het Opzoomeren 
goed gebruiken. Het principe van uitdagen en belonen 
bijvoorbeeld en het zorgen voor waardering, zoals 
de Lief & Leedkanjer. Het plan is nu om met een 
campagne en een keetje de buurten van Harlingen in 
te gaan en bewoners uit te dagen om iets voor elkaar 
en de buurt te doen. Klinkt bekend? Opzoomeren op 
zijn Harlings. Tuurlijk joh!

Wim Lakmaker 

is de aanjager 

van het project 

Ammeroetoe in 

Harlingen en 

was jarenlang als 

opbouwwerker 

en projectleider 

in Rotterdam 

betrokken bij het 

Opzoomeren.

“Juist in dat kleine zit de 
kracht van het Opzoomeren”
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Tot slot, voor wie mij niet kent, mijn naam is Wim Lakmaker 
en ik ben jarenlang betrokken geweest bij het Opzoomeren in 
Rotterdam. In mei 2012 kreeg ik drie hersenbloedingen waarna 
een lange revalidatie begon. Samen met mijn vrouw heb ik 
een nieuw bestaan opgebouwd op West Terschelling. Van 
Rotterdammer ben ik eilandbewoner geworden.
Mijn ervaringen vanuit het Opzoomeren en mijn 
revalidatieproces inspireerden mij tot het initiatief 
Ammeroetoe. Want: een beetje omkijken naar elkaar 
maakt van ieder mens een mooier mens! Ik wens het 
Opzoomeren een lang leven toe en hoop dat Rotterdam haar 
Opzoomerervaringen veel zal delen. Ik hoop dat het in nog 
veel meer dorpen en steden wortel schiet.


