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Over Rotterdammers en hun straat

Op zoek naar Opzoomertalent
Met Opzoomeren kun je 100 worden
Estafettestokje Volmarijnstraat

2

3

25 jaar Opzoomer Mee

Ten geleide

Brussestraat

''… omdat je in contact
komt met je buren.
Het begint met hallo
zeggen en voor je het
weet help je elkaar bij
problemen of sta je te
lachen en kletsen in
het portiek.'

K

Klein verdriet heeft
soms grote gevolgen.
In de Brussestraat
weten ze daar alles van. Als kind
ging Anya Koch met haar moeder
mee naar de sportvereniging om
paaseieren te zoeken. Leuk, zou
je zeggen. Maar hoe Anya ook
zocht en achter welke boom of
struik ze ook speurde… Haar
mandje bleef angstvallig leeg.
Gelukkig weten moeders
altijd raad

Vrolijke klanken
Anya: ‘Mijn moeder heeft toen onderweg
naar huis paaseieren gekocht in de
supermarkt en deze verstopt
op het binnenterrein.
Die paaseieren
vond ik tenminste
wel.’ Het vrolijke
gejuich op het
binnenterrein
werd al snel
opgemerkt.
Buurtkinderen
gingen
meehelpen
zoeken. Het
groeide uit tot een
spontane straatactiviteit
voor jong en oud. Want ook
de volwassenen hielpen mee met
speuren. Het jaar erop en alle jaren die
volgden stond de activiteit weer op het
programma.

Oma in Curaçao
Anya: ‘Eerst was ik deelnemer en toen
ik ouder werd, ging ik meehelpen met
het organiseren. “Juf, is het al bijna weer
Pasen?”, vroeg een van de buurtkinderen
in oktober aan me. Dat vond ik zo leuk.
Een ander buurmeisje had haar oma in
Curaçao gevraagd om te komen helpen
met zoeken. Als een gezin gaat verhuizen,
stribbelen de kinderen tegen. “Ik wil

hier niet weg, want daar heb je geen
paaseieren zoeken” klinkt het dan.’

Krik gebroken
Straatactiviteiten hebben in de
Brussestraat een functie die verder gaat
dan die ene dag, heeft Anya gemerkt.
‘Bewoners uit de straat leren elkaar beter
kennen en een volgende keer groet je
of durf je de buren iets te vragen. Mijn
moeder en ik hebben ook nog contact
met buren die niet meer in onze straat
wonen.’ Anya woont inmiddels 23 jaar in
de Brussestraat. ‘Het is een fijne, rustige
straat dicht bij het centrum. Laatst moest
ik een band verwisselen van mijn auto.
Er kwam direct een buurman die hulp
aanbood. Mijn krik was gebroken, maar
door de hulp was de band snel vervangen.
Dat typeert onze straat. Bewoners zijn
sociaal, maken een praatje en helpen
elkaar.’

Het is gezond om een gangmaker te
zijn. En nee, dan gaat het niet over die
caloriebommetjes uit de supermarkt. Je weet
wel: die ronde koeken met vruchtenvulling
en een chocoladecoating. Met gangmakers
worden hier Rotterdammers bedoeld die
in hun straat het voortouw nemen, buren
mobiliseren en initiatieven ontplooien. Deze
‘Opzoomer’ barst van zulke gangmakers. Van
het nieuwgevonden Opzoomertalent in de
Molierèbuurt tot de ervaren gangmakers in de
Brussestraat en Volmarijnstraat.

Je beweegt wat af
Dat het gezond is om gangmaker te zien,
begint al bij het activeren van de straat. Je
beweegt wat af als gangmaker. Je gaat langs
de deuren om steun te vinden voor je plan,
je flyert, hangt met elkaar posters op en op
de grote dag bel je nog even overal aan: we
gaan beginnen! Natuurlijk is het sowieso
beter voor je gemoed en dus gezondheid om
zelf het initiatief te nemen. Van afwachten
en mopperen is nog nooit iemand beter
geworden.

Maritiem officier
Ondertussen controleert Anya haar
mobiele telefoon. Ze verwacht een
bericht met haar vluchtgegevens.
Morgen vliegt ze naar Londen. Daar ligt
een schip klaar waar zij aanmonstert
als maritiem officier om te navigeren
en toezicht te houden op het laden
en lossen. Wekenlang reist ze over de
wereldzeeën. ‘Zo’n schip is eigenlijk net
een Opzoomerstraat. Het is belangrijk
dat je goed met elkaar optrekt en
samenwerkt. Maar het is altijd weer fijn
om na afloop thuis te komen in een echte
Opzoomerstraat.’

Lichte sociale contacten
In deze ‘Opzoomer’ levert onderzoeker
Kees Fortuin zelfs een wetenschappelijke
onderbouwing aan over waarom het gezond
is om gangmaker te zijn. Sterker nog, het
is al gezond als je als Rotterdammer in een
Opzoomerstraat woont! Want voor een
gezond en lang leven blijken veel lichte
sociale contacten het belangrijkst te zijn.
Dus: elkaar groeten, een praatje maken,
elkaar even helpen. In Rotterdam wonen de
meeste honderdjarigen van Nederland. Zou
dat iets te maken hebben met die ruim 1800
Opzoomerstraten?

Nieuwe rubriek

Koortsstuip
Ze vervolgt: ‘We proberen echt goede
buren voor elkaar te zijn. Nieuwe
bewoners worden door ons verwelkomd
met een pakketje. Laatst hebben we een
bezoek gebracht aan een ziek buurmeisje
en een tijdje geleden hebben mijn
moeder en ik een ander buurmeisje met
een koortsstuip snel naar het ziekenhuis
gereden.’

Op je gezondheid

Shafik El Amiri van de Rechter Rottekade

Winnnaars Opzoomerquiz op 25 november bekend
25 vragen over het Opzoomeren en 25 mooie straatprijzen tot 500
euro. De grote Opzoomerquiz maakt de tongen flink los. Honderden
Rotterdammers hebben de quiz inmiddels ingevuld. Op maandagavond
25 november worden op het SS Rotterdam de winnaars bekendgemaakt.
De quiz kun je nog tot 1 november invullen op opzoomermee.nl/25jaar.

Op de achterzijde van dit magazine vind je een
nieuwe rubriek: Wat zou jij doen? Hier kun je
vanaf nu met andere gangmakers in gesprek
over voorkomende kwesties in de straat. Praat
mee, doe mee!

'Opzoomer', het magazine dat meer vertelt over
het Opzoomeren.
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onderden en nog eens
honderden Rotterdamse
straten Opzoomeren.
Maar er zijn ook straten waar niks
gebeurt. Sinds kort zoekt Opzoomer
Mee in die straten naar talent, naar
zogenaamde gangmakers die het
Opzoomeren van de grond willen
krijgen. Martin van Briemen en
Sander Nieuwenhuis vormen een
van de duo’s die in deze straten naar
Opzoomertalent speuren.

Aanbellen bij iedere deur

Een reep chocola als bedankje

Brainstorm Berkelplein

Burenlunch in de Berkelstraat

Texelsestraat

Aanbellen in de Molièrebuurt

Hoe het werkt

Rome en Aken

Sander belt in de Molièrebuurt (Lombardijen) aan bij een
bewoner van een galerijflat. Ook na twee, drie keer bellen
wordt er niet opengedaan. Martin heeft bij de naastgelegen
deur gelukkig meer succes. De jongedame die opendoet,
is eerst een beetje verlegen maar al gauw ontstaat er een
geanimeerd gesprek over de straat en het Opzoomeren.
‘Ik wil best wel meehelpen hoor, dat lijkt me heel leuk. Ik
woon hier pas een paar maanden en heb nog niet zoveel
contacten hier.’ Volgens haar wil de buurvrouw, die er
nu dus niet is, ook wel meehelpen. Ze zal het gaan vragen
en krijgt twee repen chocola. Eentje voor haar, eentje voor
de buurvrouw. Met een ‘Is het goed als ik morgen nog even
langskom?’ neemt Martin afscheid. Op naar de volgende deur.
Die wordt opengedaan door een mevrouw die nauwelijks
Nederlands spreekt. Ook zij krijgt een reep chocola, maar van
het gesprekje komt door het taalprobleem niet zoveel terecht.

Sander: ‘Opzoomer Mee verzamelt bij functionarissen en
al actieve bewoners in de buurt namen van bewoners die
misschien wel iets voelen voor de rol van gangmaker, mensen
die een klein zetje nodig hebben. Dat is een goede methode.’
Hij noemt als voorbeeld de buurt rond het Berkelplein in
Kralingen. ‘We hadden daar een startlijst van tien à vijftien
namen. Dat bleek een goed lijstje te zijn. In no time waren vijf
straten aan het Opzoomeren.’ Sander: ‘Maar soms is dat lijstje
te klein of levert het niks op… Dan praten we van deur tot deur
met bewoners. Wat vinden ze van hun straat en wat zouden
ze zelf willen doen om hun straat gezelliger te maken en te
verbeteren? Mensen die dan echt iets willen, brengen we met
elkaar in contact. Om kennis te maken met elkaar en om samen
een leuke activiteit voor de straat te bedenken.’ Martin: ‘Je moet
mazzel hebben. Soms blijkt alle inzet tevergeefs, tja… Dan
moet je stoppen.’ Sander en Martin zijn nu een half jaartje in
verschillende buurten aan het speuren. ‘We hebben tot nu toe
dertien straten met succes geactiveerd.’

‘We brengen de mogelijke gangmakers niet alleen bij elkaar,
we helpen ze ook met het bedenken en het organiseren van
de eerste straatactiviteit. Dat zijn meestal leuke bijeenkomsten.
Allerlei ideeën vliegen dan door de lucht. We adviseren het de
eerste keer eenvoudig te houden, bijvoorbeeld een koffieterras
van een uurtje of twee. We helpen bij de organisatie van
de eerste activiteit. We doen dan bijvoorbeeld voor hoe je
een leuke uitnodiging maakt of we gaan samen van deur
tot deur de buren uitnodigen. Het verschilt een beetje wat
de gangmakers de eerste keer moeilijk vinden. Soms valt de
opkomst de eerste keer tegen. Dat bespreken we dan goed na
zodat mensen hun enthousiasme niet verliezen maar doorgaan.
Rome en Aken zijn immers ook niet op één dag gebouwd.’

Portiekgesprekken in IJsselmonde

Stap in de openbaarheid
Martin: ‘We werken meestal in een buurtje waar meerdere
straten niet Opzoomeren, nu dus in de Molièrebuurt. We
hopen op een zwaan-kleef-aan-effect. Als één straatje actief
wordt… Slaat de vonk hopelijk over naar de andere straatjes.
Dat werkt natuurlijk niet altijd, maar toch vaak genoeg. Straten
activeren zo min of meer zichzelf.’ Sander: ‘Veel mensen die
we spreken zouden het leuk vinden als er activiteiten worden
georganiseerd… Maar ja, de stap om zelf het initiatief te nemen
is vaak groot. Te druk, gezondheidsproblemen of “dat kan ik
niet”, hoor je dan, om nog maar te zwijgen van mensen waar je
na het eerste enthousiasme niks meer van hoort. Het is ook wel
een grote stap om je ineens in je straat, in alle openbaarheid,
op te werpen als gangmaker. Je bent dus eigenlijk op zoek naar
twee of drie bewoners die er echt voor willen gaan. Dat is echt
een speurtocht.’

Samen plannen smeden
Het aanbellen gaat verder. Weer een mevrouw die nauwelijks
Nederlands spreekt. Martin wordt uitgenodigd om binnen te
komen voor koffie en thee, en dochterlief wordt gebeld om te
tolken. Mevrouw wil best wel meedoen aan activiteiten, dat
zou ze leuk vinden. Maar meer zit er door het taalprobleem
vermoedelijk niet in. Een paar deuren verder lijkt Sander een
echte gangmaker beet te hebben. Al gauw gaat het gesprek
over wat hij zou kunnen bijdragen en op welke datum hij
andere geïnteresseerde bewoners kan ontmoeten om samen
plannen te smeden. Weer delen Sander en Martin repen
chocola uit. ‘We nemen altijd iets mee, iets geven maakt het
gesprek makkelijker en het wordt altijd gewaardeerd. Als het
kan vragen we ook een bewoner die bekend is in de buurt om
mee te gaan. Het eerste contact gaat dan makkelijker.’

Een eerste straatactiviteit in de Texelsestraat
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Kees Fortuin

'Met Opzoomeren kun je
worden'
'V
anochtend was ik onderweg
naar een bijeenkomst over
Opzoomeren en moest ik,
zoals dat soms gaat, naar de wc. Ik ben
de metro uitgestapt op Zuidplein en
het winkelcentrum in gelopen. Het was
nog vroeg, er liepen maar een paar
mensen. Helaas: toen ik de toiletten
gevonden had, bleken de rolluiken nog
dicht te zitten. Het was nog te vroeg. Ik
liep alweer terug naar de metro toen
een mevrouw me riep: ‘Meneer, moet u
misschien naar het toilet?’ Het was de
toiletjuffrouw die er net aan kwam. ‘Kom
maar mee,’ zei ze, ‘ik doe wel even open.’
Dat was een kleine ontmoeting met een
vriendelijke toiletjuffrouw.

Herkent u deze situatie? Het gebeurt heel vaak. Je komt
aan met je tas vol boodschappen en de buschauffeur
blijft even wachten tot je er bent. Hij moet zich aan de
dienstregeling houden, maar hij doet het toch. Of je
staat in de rij in de supermarkt en je komt net vijftig
cent tekort. De meneer achter je geeft je dat geld.
Dat is even een kostbaar moment in de anonieme
stad: iemand ziet waar je mee zit en doet iets aardigs
of helpt je uit de brand.
Wat gebeurt er op zo’n moment? Je
voelt je gezien, opgenomen, je voelt
de steun van de mensen om
je heen. Het zijn hele kleine
dingen, maar ze zijn belangrijk
genoeg. Dus hoe vaak zou
zoiets gebeuren?

Gezondheid in Rotterdam
De gemeente Rotterdam hecht veel waarde aan
gezondheid. Op de website gezond010.nl vertellen
verschillende instanties waarom zij gezondheid belangrijk
vinden. En natuurlijk wat ze daar zelf aan doen. Opzoomer
Mee doet daaraan mee. Dat is logisch als je ziet hoe
belangrijk de straatnetwerken zijn voor de gezondheid in
de stad.
Opzoomeren versterkt de contacten tussen buren.
Dat gaat nog veel verder dan alleen gezondheid.
Het is ook goed voor de jeugd en de kinderen, voor
de veiligheid, voor de verbintenis in de stad. In de
straatgemeenschappen bestaan geen verschillende
beleidsterreinen. Alles houdt verband met alles. Daar
weet je elkaar te vinden, is er vertrouwdheid en een
positieve sfeer.

Laat ik zeggen dat het iedereen twee keer per dag overkomt.
In een stad als Rotterdam komt dat neer op 1,2 miljoen keer
per dag. Zou dat belangrijk zijn, ga je het verschil merken in de
stad als het bijvoorbeeld niet twee maar drie keer op een dag
gebeurt? Nou en of!

Bushalte
Waarom zijn die kleine dingen zo belangrijk? Als je je
opgenomen voelt, als je je gezien voelt, dan is er een
gemeenschap, en maak jij daar deel van uit. Dus als je het zo
bekijkt, is een stad als Rotterdam een gemeenschap. Heel licht
misschien, maar er is toch een verband. Mensen voelen zich
betrokken bij elkaar en jij hoort erbij, zelfs bij mensen die je

helemaal niet kent, of alleen maar van gezicht, of alleen maar
van groeten omdat je elkaar regelmatig ziet bij de bushalte. Dat
gaat al op in de stad, maar in je straat is dat nog veel sterker.
Bedenk goed, in Nederland kent 90% van de mensen een aantal
buren. Dus wat doet Opzoomeren? Opzoomeren versterkt dat
gemeenschapsgevoel in de stad. Omdat Rotterdammers in hun
straat met elkaar dingen doen, elkaar zo beter leren kennen
en zo een klimaat van vertrouwdheid scheppen. Goede buren
hebben, dat is fijn in je straat. En wat interessant is: daardoor
leef je langer en blijf je gezonder.

Blauwe zones
Hoe werkt dat eigenlijk met die gezondheid? Daar is
gaandeweg steeds meer over bekend dankzij wetenschappelijk
onderzoek. Rotterdam is een bijzondere stad, want het blijkt
de stad te zijn met de meeste honderdjarigen in Nederland.
Nu zijn er plekken op de wereld waar veel meer mensen
dan gebruikelijk honderd jaar worden. De ‘blue zones’
noemen ze dat, blauwe zones. Een ervan bevindt zich op het
Italiaanse eiland Sardinië1. Er zijn daar wel acht keer zoveel
honderdjarigen als op het vasteland in Italië. De onderzoekster
Susan Pinker heeft hier een heel leuk verhaal over gehouden.

Kees wie?

lees verder op pagina 8

Kees Fortuin is als onderzoeker al vanaf het begin bij het Opzoomeren betrokken. Hij heeft meer dan 25 jaar bij het Verwey-Jonker
Instituut gewerkt en vanaf 2008 heeft hij zijn eigen bedrijf dat zich met sociale gebiedsontwikkeling bezighoudt (Instituut voor
Sociale Gebiedsontwikkeling). Hij steekt ook zelf de handen uit de mouwen, onder andere als bewoner in zijn eigen wijk. Daar werkt
hij mee met het zelfbeheer door bewoners, voor een wijk waar je niet bang hoeft te zijn om oud te worden.
1. Je kunt het op internet vinden als je googelt op haar naam en ‘The secret to living longer may be your social life’. Het filmpje is Nederlands ondertiteld.
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Ranglijst
Er is veel onderzoek gedaan naar het geheim van zo’n
lang en gezond leven. Uit honderdvijftig verschillende
onderzoeken heeft weer een andere onderzoekster een top
tien samengesteld van factoren die zorgen voor een lang leven.
Je zou denken dat gezond eten en veel bewegen vast heel
belangrijk zijn. Dat is ook zo, maar ze staan pas op nummer 7
en 8 van de ranglijst. Stoppen met roken en met drinken staan
op nummer 3 en 4. Dat is al een stuk hoger. Maar dan de top
twee. Nummer 2 zijn de contacten waar je op terug kunt vallen,
dus de mensen die je naar het ziekenhuis brengen als er iets
is gebeurd, van wie je geld kunt lenen als je krap bij kas zit of
bij wie je je hart uitstort als je verdriet hebt. Dit zijn familie en
vrienden, maar heel vaak ook je buren. We weten trouwens
ook dat mensen vaker een beroep doen op hun buren dan
op hun vrienden. En dan de absolute nummer 1: dat zijn juist
weer niet de sterke contacten maar de lichte: elkaar groeten
op straat, een praatje maken, de winkelier die weet wat je
altijd wilt hebben, weten hoe de kinderen uit je straat heten
en voetbalplaatjes voor ze bewaren. Het gaat er dus niet alleen
maar om hoe hecht je contacten zijn. Dat is nummer 2 van de
ranglijst. Het gaat er vooral om hoevéél je er hebt. Veel en vaak,
dat telt het zwaarst.

Geluksgevoel
Daar moesten onderzoekers meer van weten. Er is onder andere
hersenonderzoek gedaan en daaruit bleek dat er inderdaad
een oorzaak was: even dat gevoel dat je gezien wordt zorgt
ervoor dat je gelukshormonen produceert. Je merkt het bijna
niet, maar het verlaagt je stressniveau, verhoogt je weerstand
en geeft je een geluksgevoel. Dat effect werkt bovendien lang
door. En over een heel leven telt dat flink
op. Voor alle duidelijkheid, het gaat
om live contact, niet om contact
via het internet. Over dat contact
via het internet is nog niet alles
bekend. Het zou kunnen dat dat
minder goed werkt omdat de camera
in je beeldscherm bovenin zit. Je
kijkt elkaar dus niet echt recht in de
ogen. Maar de conclusie is duidelijk:
als je wilt dat mensen in je
stad gezonder zijn en
langer leven, investeer
dan in dat lichte
gemeenschapsleven.
Dat is de beste
preventie. Het
internet is
daar geen
vervanging
voor.

de mensen met elkaar verbinden, zodat de stad een sterkere
gemeenschap wordt. Met alle positieve effecten die daarbij
horen. Laten we daarbij niet vergeten dat in het woord
‘gemeente’ ook het woord ‘gemeenschap’ zit. Een goede
gemeente ís een gemeenschap.

ME met oudjaar

Lief & Leed-campagne
In Rotterdam wordt gezondheid een steeds belangrijker
onderwerp. Gelukkig maar, want gezondheid is je grootste
schat, zegt men vaak. En daarnaast is gezondheidszorg ook
nog eens heel duur, wat er ook voor zorgt dat het onderwerp
veel aandacht krijgt. Maar gemeenschapsleven is niet alleen

'Rotterdam blijkt
de stad te zijn
met de meeste
honderdjarigen'

Bovendien, van het een komt het ander in gemeenschappen –
dus ook bij Opzoomeren. Ik noem een voorbeeld uit mijn eigen
ervaring. Jongeren zorgen op een plein al jarenlang voor veel
overlast. Maar ze willen zich ook van hun goede kant laten zien.
Ze besluiten om een bingo voor de ouderen in het buurthuis te
organiseren. Dat wordt een groot succes. De jongeren doen het
fantastisch, de ouderen hebben het enorm naar hun zin en jong
en oud heeft het erg gezellig met elkaar. De jongeren zijn trots
en de ouderen vinden het fijner en veiliger op straat nu ze de
jongeren kennen. De jongeren zijn welkom in het buurthuis en
ze mogen er een ruimte gebruiken voor hun eigen activiteiten.
Dat smaakt naar meer. Ze helpen met een pinkstermaaltijd die
voor de ouderen georganiseerd wordt. Op het plein in de buurt
waar altijd overlast was, hoeft de ME met oudjaar niet in actie te
komen omdat de jongeren veel beter aanspreekbaar zijn. En ja,
minder busjes met ME’ers scheelt heel veel geld. Zo zie je maar:
het begint met een leuke activiteit voor ouderen, maar van het
een komt het ander. Er ontstaan allerlei verschillende effecten
en ondertussen worden de jongeren steeds beter opgenomen
in de gemeenschap.
Het maakt alle verschil dat het de bewoners zelf zijn die dit
organiseren. Ze leren elkaar kennen, ze ontdekken elkaars
kwaliteiten en vaak komt van het een het ander. De bewoners
zijn geen ‘klanten’ van de samenleving, ze maken haar zelf.
Daarbij ontwikkelen ze hun talenten en weten ze elkaar steeds
beter te vinden. Zo wordt de gemeenschap steeds sterker.

100 worden
maar belangrijk voor je gezondheid. Lichte sociale contacten
hebben effect op veel meer gebieden. Op veiligheid
bijvoorbeeld. Het is aangetoond dat het geheim van een
veilige stad in het gemeenschapsleven zit, dat wil zeggen: of
mensen zich betrokken voelen bij elkaar en of ze elkaar kunnen
vinden als dat nodig is. Dat is in een heel groot Amerikaans
onderzoek vastgesteld en wordt sindsdien keer op keer
bevestigd. Of neem een ander thema: jeugd. We kennen het
gezegde ‘it takes a village to raise a child’. Oftewel, als je wilt
dat kinderen goed opgroeien heb je de hele gemeenschap
nodig. En we weten ook van de ervaringen met de Lief & Leedcampagne hoe belangrijk burencontacten zijn bij onderlinge
hulp en ondersteuning. Nog zo’n ding: eenzaamheid. Wat
betekent eenzaamheid? Dat je niet opgenomen bent, dat je
buiten de gemeenschap valt. En ook wat dat betreft gaat het in
Rotterdam de goede kant op.

Kern van Opzoomeren
De kern van Opzoomeren is nu net investeren in
gemeenschapsleven op straatniveau. In lichte contacten tussen
buren, op een positieve manier. Dat zorgt voor draadjes die

Dus wat betekent Opzoomeren voor de stad? De stad wordt
een gigantisch netwerk waarin mensen met hele fijne draadjes
met elkaar verbonden zijn. Het gaat ten slotte om meer
dan 1800 straten! Dat is een echte gemeenschap, met meer
gezondheid, meer veiligheid, betere kansen voor de jeugd
en meer onderlinge hulp. Bewoners ontwikkelen zich, ze
ontdekken hun eigen talenten en die van anderen, ze gaan
nieuwe verbintenissen met elkaar aan en van het een komt
het ander, dus de ontwikkeling gaat steeds door, dwars door
allerlei beleidsterreinen heen. En ondertussen is er nog het
gezondheidseffect: met Opzoomeren kun je honderd worden!'
Kees Fortuin

Foto's Bloklandstraat
De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door de bewoners van
de Bloklandstraat tijdens hun straatfeest op 15 september.
Ook bewoners uit omliggende straten waren van harte
welkom.

Estafettestokje Volmarijnstraat
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lke gangmaker vindt het leuk om te Opzoomeren. Zeker als het goed gaat in de straat
en de resultaten zichtbaar zijn. Maar een gangmaker ben je niet voor het leven. Je krijgt
het bijvoorbeeld te druk met je werk of hobby’s, je verhuist naar een andere stad of je
vindt het gewoon tijd dat anderen het estafettestokje van je overnemen. In de Volmarijnstraat
zorgen ze ervoor dat er altijd nieuwe gangmakers klaarstaan.

Wie de Volmarijnstraat in Middelland binnenwandelt,
merkt al snel dat dit geen gewone straat is. Je bent in een
echte Opzoomerstraat beland. De straat is groen en fleurig,
tegen de gevels bloeien rozen en er staan rijk gevulde
boomspiegels. Het fraaie bewonerspandje De Oranjerie, dat
de bewoners zelf beheren en waar veel activiteiten worden
georganiseerd, vormt de kers op de taart. Halverwege de
straat staat een picknicktafel waaraan vandaag een groepje
buren gezellig samen luncht. Even verderop repareert een
jonge dame haar stadsfiets. Binnen vijf minuten informeren
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wel vier buren belangstellend naar het mankement en of ze
een handje kunnen helpen.

Opzoomerpensioen
Riet Hoste (90) bekijkt het allemaal met een tevreden
glimlach. Ze woont al haar hele leven in de Volmarijnstraat
en was er ook een van de eerste gangmakers. Maar aan
alles komt een eind. ‘Ik heb het meer dan 25 jaar met plezier
gedaan, het is nu tijd voor een nieuwe generatie,’ zegt ze
terwijl ze in het zonnetje een tijdschrift leest en geniet van
haar Opzoomerpensioen. Maar ze heeft niet tot het laatste
moment gewacht met het zoeken naar een geschikte
opvolger. Eigenlijk is de straat altijd bezig om nieuwe
gangmakers te vinden. Daarbij kan de straat putten uit een
rijk arsenaal aan bewoners. ‘In de Volmarijnstraat woont van
alles, van verslaafden of kunstenaars tot directeuren. In de
straat is iedereen gelijk, je moet het met elkaar doen.’

Geprikkeld
En dat het daarbij ook geen bal uitmaakt of je al twintig jaar in
de straat woont of pas net, is misschien wel de belangrijkste
troef van de rijkdom aan gangmakers in de Volmarijnstraat.
Silvio Dekkers moest zelfs nog in de Volmarijnstraat komen
wonen toen hij door de bewoners werd uitgenodigd voor
het decemberfeest. ‘Mijn huis was nog in aanbouw en ik
wilde alvast even rondwandelen in mijn toekomstige straat.
Ik raakte al snel in gesprek met wat bewoners. Dat feest was

een hartstikke leuke manier om de buren te leren kennen. Ik
merkte meteen: wat een gekke en fijne straat is dit! Ik werd er
ook door geprikkeld om zelf ook bij te dragen aan die goede
sfeer en samenhang in de straat.’

Amateursaxofonist
Dat bijdragen ging vervolgens stapje voor stapje. Eerst
zorgde hij als amateursaxofonist voor de muziek tijdens een
straatfeest en hielp hij een handje mee bij het organiseren.
Toen hij merkte dat er voor de kinderen weinig meer werd
georganiseerd omdat een aantal gangmakers stopte (door
verhuizingen of doordat eigen kinderen te groot werden),
vond hij het tijd om het stokje over te nemen. ‘Ik heb zelf
opgroeiende kinderen, dus het was een logische stap.
Voorlezen, taalspelletjes, kindercircus, speurtochten, Sint
Maarten, we doen van alles.’

Schot in de roos
Nienke Frijlink woont vier jaar in de Volmarijnstraat en werd
door haar toenmalige buurvrouw en gangmaker benaderd
met de vraag of ze zich wilde inzetten voor de straat. ‘Dat
gebeurde gewoon aan onze gezamenlijke picknicktafel.
Leuk, dacht ik, en ik wilde gelijk iets nieuws proberen: een
straatontbijt.’ Ze had gemerkt dat er steeds minder animo
was voor het traditionele straatdiner. ‘Kennelijk was een
vrijdagavond geen ideaal tijdstip voor een gezamenlijke
maaltijd. Buren waren moe van de werkweek of hadden
andere plannen. Het straatontbijt op de zondagochtend
bleek echter een schot in de roos en was een succes.’

Niet iedereen wil gangmaker zijn
Naast Nienke en Silvo is er ook nog Nelleke (77) die zich
bezighoudt met Lief & Leed en samen met wat buren zorgt
dat de bezem regelmatig door de straat gaat. Ook is zij
degene die altijd even bij nieuwe bewoners aanbelt om ze

welkom te heten en ze en passant uit te leggen dat ze in
een echte Opzoomerstraat wonen. Nienke: ‘Niet iedereen
wil natuurlijk gangmaker zijn. Dat hoeft ook niet, alle hulp,
groot of klein, is welkom. Doordat het gangmakerschap in
de straat per activiteit rouleert, blijft het leuk om te doen. En
omdat het niet op één stel schouders rust, voorkom je dat het
Opzoomeren stilvalt . We weten wie wat wanneer doet. Zodat
iemand altijd iets kan overnemen.’

Gek van films
Ondertussen speuren de huidige gangmakers alweer naar
potentiële opvolgers. Ze sluiten daarbij aan bij interesses en
hobby’s die buren in de straat zelf hebben. Een voorbeeld is
een Amerikaans koppel in de straat. Ze zijn gek van films en
documentaires. Nienke: ‘We hebben ze toen gevraagd met
wat hulp een filmavond met een gezamenlijke themamaaltijd
te organiseren voor de straat. Dat was een succes. Zo zie je:
met nieuwe ideeën vind je ook weer nieuwe gangmakers.’
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“E

lk jaar organiseren we straatactiviteiten.
Het is altijd gezellig en we leren elkaar als
buren beter kennen. Meestal zijn we met
zo’n dertig buren. Een paar jaar geleden
zijn er twee gezinnen komen wonen die
uit Syrië komen. Mijn buurvrouw heeft ze namens de
straat een bloemetje gegeven en welkom geheten.
Bij een straatactiviteit brengen ze altijd iets lekkers,
maar ze blijven nooit. Dat vinden we jammer. Zo
leren we elkaar niet beter kennen. Wat zouden
we nu kunnen doen waardoor ze een volgende
keer wel langer blijven?
(straatnaam bekend bij redactie)

”

Gangmakers
uit Opzoomerstraten geven
elkaar tips,
advies en raad
om allerlei
voorkomende
kwesties in
de straat op te
lossen of aan te
pakken.

Betrek ze bij de organisatie ‘Betrek een volgende keer deze buren
bij de organisatie van een straatactiviteit. Wat zou de buurvrouw of
buurman willen doen? Misschien kunnen ze voor de koffie zorgen of
iets voor de kinderen organiseren. Als ze echt een taak krijgen, zijn
ze er vanzelfsprekend ook bij. Het belangrijkste is dat ze weten dat
ze welkom zijn.’ Haringpakkerstraat Haringpakkerstraat
Directe aanpak werkt ‘Supergezellig dat ze iets lekkers komen
brengen en inderdaad jammer dat ze niet blijven. Ben je al een keer
langsgeweest bij deze buren om te vragen waarom ze niet blijven?
Vertel dat jullie dat zo jammer vinden. Een directe aanpak kan de
beste resultaten opleveren.’ Wandeloordlaan
Richt je op hun kinderen ‘Als buren niet blijven, betekent dat niet dat
ze niet geïnteresseerd zijn. Ze komen immers wat lekkers brengen.
Dus volhouden. Richt je bij een volgende activiteit op hun kinderen.
Kinderen zijn vaak grenzelozer, onbevangen en staan open voor
nieuwe dingen. Leer hun namen kennen en knoop een praatje aan.
Misschien kunnen ze je voorstellen.’ Buurtlab

In het volgende nummer: Bier en Opzoomeren
‘Bier en Opzoomeren... gaat dat eigenlijk samen? In mijn
straat vindt de ene helft van wel. “Moet toch kunnen? Als
dat niet meer mag, dan weten we niet of we nog meedoen
aan de activiteit.” De andere helft van de straat vindt het
geen goed idee. “Het past niet bij het Opzoomeren. We
geven een verkeerd signaal af aan onze kinderen en aan
anderen in de buurt.” Hoe komen we uit deze impasse in
onze straat?’
(straatnaam bekend bij redactie)
Wat zou jij doen in deze straat?
Stuur je reactie voor 1 november 2019 naar: info@opzoomermee.nl. Heb je zelf
een probleem dat je aan andere Opzoomerstraten wilt voorleggen? Mail dit
dan (maximaal 100 woorden) naar info@opzoomermee.nl.
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