
Kroon op 25 jaar Opzoomeren
Tidemanstraat Opzoomerstraat 2019

Wanneer begint dat circus nou?
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Over Rotterdammers en hun straat
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Opzoomeren, Opzoomeren. We stropen onze 
mouwen nog eens op! Op maandagavond 
25 november galmde het Opzoomerlied tot 
in het kraaiennest van het ss Rotterdam. In 
de theaterzaal en Queen’s Lounge van dit 
Rotterdamse icoon werd de 25ste verjaardag 
van Opzoomer Mee gevierd. En, oh… wat 
een avond! Een mooi slotakkoord van de 
verjaardag die in 2019 met tal van activiteiten 
werd ondersteund (zie hiernaast). Vogelhuisjes 
in straten, spandoeken in buurten, vlaaien 
van Appie, een Opzoomersafari, de Grote 
Opzoomerquiz… te veel om op te noemen.

Stemkastjes
Ook op het ss Rotterdam kwam je ogen en 
oren tekort. Na het openingswoord van 
burgemeester Aboutaleb was het aan de 
vierhonderd gasten – Opzoomeraars en andere 
genodigden – om met stemkastjes uit te maken 
welke straat de Opzoomerstraat van 2019 is. De 
Tidemanstraat ging er met de eretitel vandoor. 
Daar heb je waarschijnlijk alles al over gehoord 
in de krant, op tv of op sociale media. Daarom 
in dit magazine extra aandacht voor de runner-
up: de Halsterenstraat. Ook daar hebben de 
bewoners iets bijzonders gepresteerd. Of zoals 
wethouder Sven de Langen terecht opmerkte: 
‘Met Opzoomeren los je alles op, behalve de 
resultaten van Feyenoord.’

Circus
Over bijzondere prestaties gesproken. De 
medewerkers van Opzoomer Mee vonden ook 
tijd om op 25 november een circusvoorstelling 
te geven. Geheel onder het Opzoomermotto: 
een feest maak je samen met elkaar!

Kijkdozen
En het feest gaat eigenlijk gewoon door. 
Daarvoor kun je terecht in Museum Rotterdam. 
Daar staat tot eind maart een mooie expositie 
over 25 jaar Opzoomer Mee, verpakt in fraaie 
herkenbare kijkdozen. De Rotterdampas of 
Museumkaart geeft gratis toegang. Gebruik 
anders dat mooie Rotterdamse toverwoord 
‘Opzoomeren’ voor een flinke reductie aan de 
kassa.

'Opzoomer', het magazine dat meer vertelt over 
het Opzoomeren.

Toverwoord

Ten geleide

25 jaar Opzoomer Mee in 10 foto's

Vlaaien Wordt het kers, appel, abrikoos 
of pudding? Circa 1.000 straten die 
meededen aan de eerste ronde van de 
Opzoomercampagne werden door Albert 
Heijn getrakteerd op vlaaien.

Verhalencafé Stoere verhalen over 
opgestroopte mouwen en ontroerende 
verhalen over burenhulp tijdens het 
verhalencafé Goede Buren in Museum 
Rotterdam op zaterdag 2 november. 

Spandoeken Op allerlei manieren 
stroomden dit jaar de felicitaties binnen. 
Zo feliciteerden 45 buurten en straten 
Opzoomer Mee via een mooi spandoek. 

Keetjes Proosten op een gezellige straatactiviteit aan de Scheepmakerskade. Op de 
achtergrond het Opzoomerkeetje met 25 jaar logo.

Vogelhuisjes In de nacht van 27 op 28 
mei werd in 25 Opzoomerstraten een 
vogelhuisje opgehangen met tekens 
een straatprijs. Joyce en Mirthe (foto) 
vonden er een in de Gothenburghof. De 
Vroomstraat won de extra prijs: met 25 
buren naar Pannenkoekenboot.

Opzoomerquiz
 Hoeveel 

kerstbomen 
plaatst Stadsbeheer 

in Opzoomerstraten? 
Het was een van de 25 

vragen van de Grote 
Opzoomerquiz. De 

Viswant in Hoogvliet 
ging er vandoor met 

een mooie straatprijs. 
Het antwoord is 

overigens 
400!

Opzoomersafari Op 15 juni gingen 50 Rotterdammers op Opzoomersafari. Zij bezochten 
met elkaar bewonersinitiatieven en Opzoomerstraten op Zuid en wisselden ervaringen en 
tips uit. In 2020 komt er wegens succes een vervolg!

Rotterdammert Johan Janssens van de Stichting Opzoomer Mee 
ontving op 25 november de Rotterdammert uit handen van burgemeester 
Aboutaleb.  Met de Rotterdammert eert de stad mensen die zich inzetten 
voor de Rotterdamse samenleving.

NOS-journaal 
De Havenloods, 
RTV Rijnmond, het 
Algemeen Dagblad, 
de NRC, Goeiemorgen 
Nederland, Radio 1, het 
Jeugdjournaal... 25 jaar 
Opzoomer Mee kreeg ruim 

aandacht in de media. 
Met als hoogtepunt een 
reportage in het NOS-
journaal.

Superstraat In het Wereldmuseum 
werd een keetje onthuld als onderdeel 
van de expositie Reispaleis van het 
Wereldmuseum. Als mooi extraatje 
werden ook 10 straten bezocht met een 
mooi spelprogramma voor kinderen over 
het Reispaleis.

1
2

3 4

5

6 7

8

9

10



    54

Op 25 november 2019 zit de woonkamer van 
Sjannie uit de Halsterenstraat vol opgedirkte 
dames. Ze zijn klaar voor een spannende 
avond uit. Die spanning zit hem vooral in de 
grote vraag of hún straat wordt verkozen tot 
Opzoomerstraat 2019. De Halsterenstraat is 
namelijk een van de drie finalisten! Snel in de 
taxi naar het ss Rotterdam, waar tijdens de 
viering van het 25-jarig jubileum van Opzoomer 
Mee duidelijk wordt welke straat de eerste 
plaats bemachtigt. Vlak voor vertrek zitten 
Opzoomeraars Sjannie, Annie, Betty, Abeba, Ellen 
en Etta nog gezellig te kwebbelen. Nerveus zijn ze niet. Oké, 
misschien een klein beetje dan. Maar buurvrouw Etta heeft 
vannacht gedroomd dat de Halsterenstraat wint, dus daar gaan 
de dames allemaal vanuit. Hun straat hoort natuurlijk niet voor 
niets bij de finalisten. Al sinds 1994 wordt er geOpzoomerd 
en dat gebeurt onder de bezielende leiding van gangmaker 
Sjannie. Ze neemt het Opzoomeren erg serieus. ‘Het moet van 
Sjannie altijd nut hebben,’ wordt er door de anderen gelachen. 
Daarmee bedoelen ze dat hun buurvrouw zorgt dat een 

aantal basiselementen in elke activiteit zijn verwerkt: gezellig 
samenzijn, taalvaardigheid, het uitspreken van ongemakken 
én het schoonmaken van de straat. Die formule werpt z’n 
vruchten af. Elke maand is er wel een activiteit en er doen met 
gemak tachtig deelnemers mee. Tot de harde kern behoren 
ook een paar mensen die helemaal niet in de straat wonen. 
Zo woont Annie, die inmiddels al vier jaar lang voorleest in de 
Halsterenstraat, verderop in de wijk Pendrecht en komt Betty 
al negen jaar vanuit Lombardijen om te helpen, want in haar 
straat wordt niet geOpzoomerd. 

Zenuwen
Bij aankomst poseren de dames vrolijk voor het grote schip in 
de Rotterdamse haven. Als het tijd is voor koffie en gebak in 
de speciale ruimte voor de finalisten, komt er een politieagent 
binnenlopen. De buren uit de Halsterenstraat begroeten hem 
uitgelaten en even later krijgen een meneer en mevrouw 
dezelfde behandeling. Het zijn wijkagent Thomas en twee 
medewerkers van Thuis op Straat, Habib en Mildiani. De dames 
hebben hen uitgenodigd omdat ze ontzettend veel voor 
het Opzoomeren en de straat betekenen. Pendrecht heeft 
namelijk een slechte reputatie; het rommelt regelmatig in de 
wijk. Gelukkig is er met de hulp van Thomas, Habib en Mildiani 
al veel verbeterd. ‘Ondanks de tegenslagen zijn we altijd 

'Kroon op 25 jaar Opzoomeren'
doorgegaan met Opzoomeren. Daarom gun ik de mensen in 
onze straat die prijs, het geeft weer positiviteit!’ zegt Sjannie 

opgewekt. Opeens krijgt Ellen de zenuwen, want ze moet 
straks samen met Sjannie op het podium haar straat 

vertegenwoordigen. ‘Zal je zien dat ik met m’n grote 
mond opeens alles vergeten ben!’ De anderen stellen 

haar gerust. ‘Gewoon ontspannen,’ zegt Etta. 

De spanning stijgt
Met opgeheven hoofd stappen de dames 

en hun gevolg de volle zaal binnen. 
Sjannie en Ellen krijgen de eerste twee 

stoelen op het podium en lachen het 
publiek toe. De rest neemt enigszins 
gespannen plaats op rij twee, direct 
achter burgemeester Aboutaleb. 
De speech van de burgemeester 
krijgt luid applaus. Vooral wanneer 
hij Johan Janssens, de directeur van 
Opzoomer Mee, onderscheidt met 
de Rotterdammert-penning. Na deze 
bruisende opening lijkt de spanning 
uit de lucht, maar dan begint toch 
echt de finale. Eerst een video waarin 
de finalisten het Opzoomeren in 
hun straat presenteren, daarna het 
oordeel van de jury. Alle straten 

krijgen lovende woorden. De buren in de 
Halsterenstraat worden geprezen omdat ze hard werken aan 
het verbeteren van de Nederlandse taal en het zorgen voor 
elkaar. Ook de goede sfeer waarin kwesties worden opgelost 
komt aan bod. De dames knikken instemmend. 

Ben je iets vergeten?
Nu is voor Ellen en Sjannie het moment gekomen om hun straat 
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in een interview. Het 
publiek lacht hard als Sjannie haar tactiek bij straatvervuilers 

uitlegt. ‘Ik doe het heel onnozel. “Hé, ben je iets vergeten?” 
vraag ik dan. “Dat lag er net toch nog niet?”’ Annie en Betty zijn 
nu overtuigd dat de Halsterenstraat gaat winnen. ‘Wij kwamen 
er het beste uit!’ Op het podium lijkt Sjannie daar niet zo zeker 
van. Ze friemelt onrustig met haar vingers. Habib denkt dat 
ze tweede worden en dat de Tidemanstraat gaat winnen. Het 
duurt niet lang meer voor zal blijken wie gelijk heeft.

Tidemanstraat wint!
Het publiek krijgt vier vragen voorgelegd en geeft via 
een stemkastje door welke straat de voorkeur heeft. De 
Halsterenstraat haalt steeds nét niet de hoogste punten, maar 
scoort wel goed. Dan wordt dé Opzoomerstraat van 2019 
onthuld. Zoals Habib voorspelde, gaat de eerste prijs naar de 
Tidemanstraat en is de eervolle tweede plek voor de buren 
van de Halsterenstraat. De dames klappen hard en steken 
hun duimen op naar Ellen en Sjannie, die met een grote lach 
hun prijs omhooghouden. ‘Tweede is ook goed,’ zegt Betty 
enigszins teleurgesteld. Ellen: ‘We zaten bij de laatste drie van 
bijna 1900 straten. Dat is al fantastisch!’

Stokje doorgeven
Terug in de Halsterenstraat blijkt waarom 
de dames de prijs extra graag wilden 
winnen. Het merendeel van de huizen 
in de straat wordt gesloopt, waardoor 
de gangmakers moeten verhuizen. 
Het verdriet is zichtbaar in Sjannies 
ogen, maar haar woorden zijn 
optimistisch: ‘We gaan het 
stokje gewoon doorgeven 
aan de bewoners die 
blijven!’ 

en winnaar krijgt altijd alle 
schijnwerpers op zich gericht. 
Daarom zetten we nu eens de 

runner-up extra in het zonnetje. De 
Halsterenstraat uit Pendrecht werd 
tweede tijdens de verkiezing van de 
Opzoomerstraat 2019. Maar wacht 
eens even... dan zijn ze toch wel 
mooi de beste Opzoomerstraat van 
Rotterdam-Zuid. Dus... hoedje af 
voor de Halsterenstraat!

E

Halsterenstraat verovert 2e plek tijdens bloedstollende verkiezingsavond
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Halsterenstraat
Tidemanstraat
Desdemonastraat
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In welke straat zorgen bewoners er het best voor dat buren elkaar kennen?
In welke straat zorgen de bewoners het best voor hun woonomgeving? 
In welke straat geven bewoners elkaar het best burenhulp en aandacht als er wat is?
In welke straat zou je, als het om het Opzoomeren gaat, het liefst willen wonen?

De vragen
1.
2.
3.
4.

117

122

58

404
461
354

94

141

73

99

60

149
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Desdemonastraat

Halsterenstraat

Tidemanstraat

Desdemonastraat

Halsterenstraat

Tidemanstraat

Desdemonastraat

Halsterenstraat

Tidemanstraat

De Halsterenstraat Opzoomert al 25 
jaar. Elke feestdag of gebeurtenis 
wordt aangegrepen om elkaar als 
buren te ontmoeten. De bewoners 
maken er vaak iets bijzonders van, 
bijvoorbeeld door de brandweer of 
politie uit te nodigen. Het lukt de 
straat zelfs om met sponsoring eens 

in de zoveel jaar per touringcar een uitstapje naar een pretpark 
te maken. De straat is lid van de Voorleesclub, Lief & Leedclub, 
Conversatieclub en Schoonmaakbende. Er wordt regelmatig 
voorgelezen en er is ruim aandacht voor het spreken van de 
Nederlandse taal. 

Bonbons en bezem
Na afloop van elke activiteit wordt de straat schoongemaakt, 
en wordt er eten gebracht bij ouderen en zieken. Nieuwe 

In maart 2016 werd in een woning 
in de Tidemanstraat 45 kilo munitie 
aangetroffen, waarschijnlijk bedoeld 
voor een terroristische aanslag. Tijdens 
de buurtbijeenkomst naar aanleiding 
van deze gebeurtenis werd duidelijk 
dat niemand wist wie er allemaal in 
de straat woonde. ‘We zouden elkaar 

beter moeten leren kennen om dit soort situaties te voorkomen,’ 
opperde een bewoner. ‘Goed plan,’ antwoordde burgemeester 
Aboutaleb. ‘Als jullie een straatfeest organiseren, kom ik het 
openen.’ Zo gezegd, zo gedaan. Buren werden huis voor huis 
persoonlijk uitgenodigd. Omdat samen eten nu eenmaal 
verbroedert, werd aan iedereen gevraagd om zelf eten mee te 
brengen. Een paar weken later zaten buren uit allerlei culturen 
aan een lange tafel midden in de straat.  De straatlunch werd een 
traditie, evenals de straatapp waarin buren nuttige informatie 
uitwisselen. Dit jaar kregen de bewoners de gelegenheid een 
portret van elkaar te tekenen. Na afloop hingen er veertig 
portretten met de namen van de bewoners aan de gevel. Wie er 
allemaal in de straat wonen, is nu voor iedereen duidelijk.

‘We doen hier alles samen en zijn 
lief voor elkaar,’ vertelt Nina Volk 
over haar straat. ‘Er wonen veel 
culturen en veel bewoners hebben 
weinig middelen of kampen met 
problemen. Door positief te zijn 
en door te zetten maken we er iets 
moois van.’ Jaarlijks worden drie à 

vier straatactiviteiten georganiseerd. Dan pakt de straat uit. 
Zo werd Burendag gevierd met spelletjes voor jong en oud, 
een straatbarbecue, een voetbaltoernooi en een zeepbaan. 

Gegroeid vertrouwen
Bewoners hebben in zeven jaar Opzoomeren meer 
vertrouwen in elkaar gekregen. Het roddelen is verdwenen 
en men spreekt elkaar nu gewoon aan. Dat gegroeide 
vertrouwen in elkaar maakt dat buren klaarstaan voor 
elkaar en elkaar hun huissleutels geven tijdens vakanties. 
De straat is sinds dit jaar lid van de Schoonmaakbende. In 
september werd een eerste schoonmaakdag georganiseerd. 
Dat smaakte naar meer. In de flat wordt nu ook plastic afval 
ingezameld. Dit is zo’n succes dat het verzamelpunt (de 
voordeur van een van de gangmakers) onlangs zelfs niet 
meer toegankelijk was.

Wethouder Sven de Langen reikte de prijzen uit tijdens de 
verkiezing, maar we wilden ook iets van hém weten. Wat 
was zijn eerste Opzoomerervaring? ‘Dat was negen jaar 
geleden in IJsselmonde,’ vertelt hij. Maar een persoonlijkere 
anekdote dateert van twee jaar geleden: ‘Toen mijn vrouw 
en ik trouwden, kregen we vanuit het Lief & Leedpotje 
een bloemetje van onze buren. Ik vond het heel bijzonder 
dat de straat aan mij dacht, want ik ben door mijn werk 
weinig thuis.’ En wat is volgens hem de betekenis van het 
Opzoomeren voor Rotterdam? ‘Het biedt voor alle problemen 
een oplossing! Van kalasjnikovs in de straat tot zwerfafval. 
Alleen voor de resultaten van Feyenoord kan het helaas niks 
betekenen,’ lacht hij. Tot slot sprak hij een wens uit voor alle 
Opzoomeraars: ‘In 2035 is een 
op de vijf Rotterdammers 65 
jaar of ouder. Ik hoop dat er 
vanuit het Opzoomeren nog 
meer aandacht komt voor 
ouderen!’

'Met Opzoomeren los 
je alles op, behalve 
resultaten Feyenoord'

Wethouder Sven de Langen

Tidemanstraat is beste Opzoomerstraat
e Tidemanstraat is de beste Opzoomerstraat van Rotterdam. Tijdens een 
spannende verkiezingsavond op het ss Rotterdam werd de straat aan de 
hand van vier vragen (zie kader rechtsboven) door een jury van driehonderd 

Rotterdammers tot winnaar uitgeroepen. Waarom kregen zij die prijs? En waarom 
waren ook de Halsterenstraat en Desdemonastraat genomineerd? 

D

Prijzen
1e prijs 1.500 euro + bord om in de straat op te hangen2e prijs 1.000 euro

3e prijs 500 euro

Pendrecht

Hoogvliet

Nieuwe 
Westen

bewoners worden verwelkomd met bonbons en een 
Opzoomerbezem. Als iemand hulp nodig heeft, is er altijd 
wel een buur die een handje toesteekt. Ook bij leuke 
gebeurtenissen is er aandacht voor elkaar met een kaartje of 
bosje bloemen namens de buren. Het belang van een nette 
en schone straat wordt met de paplepel ingegoten. Maakt 
iemand er toch een rommeltje van? Dan spreken de bewoners 
die persoon er op een ontspannen manier op aan.

Ga naar opzoomermee.nl voor filmpjes van de drie genomineerde straten en het programmaboekje.
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Ga naar opzoomermee.nl voor de videoterugblik en fotogalerij.
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‘Wanneer begint 
dat circus nou?’

Martha Addens en Lia de Rijk uit IJsselmonde zijn 
er dorstig van geworden en bestellen 

direct een kopje koffie. De dames 
wonen bij elkaar in de buurt, op de 

Huigendijk en de Lodijk. Allebei zijn ze  
gangmakers. Martha: ‘Burendag, Lief & Leed, 

pannenkoeken bakken en de kerstboom… 
het was heel leuk om te horen hoe anderen 

Opzoomeren, daar leer je altijd van.’ Martha heeft 
al veel bekenden gezien: ‘Ik Opzoomer al twaalf 

jaar dus ik ken inmiddels best wel wat mensen 
van gezicht.’

interview. Fatma: ‘Ik doe dit nu sinds 2014 en 
hoop dat ik nog lang door kan gaan. Soms denk 

ik: “ik kap ermee” als er weinig aanloop is van 
de buren tijdens een activiteit. Maar door 

de mensen die wel komen raak ik dan weer 
gemotiveerd om door te gaan.’ 

Allebei hebben ze genoten van 
het uitgebreide programma. 

Rosa: ‘Ik vond alles leuk! Echt 
alles.’ Fatma: ‘We komen 

elk jaar, hoor! Ik vind het 
een eer dat we mogen 

komen. Ik vond denk 
ik de wethouder het 

leukste. Maar dat 
moet mijn man niet 

horen!’ Rosa: ‘Ik ben 
vrijgezel, hoor! Is hij 

eigenlijk getrouwd?’ De 
dames barsten in lachen uit.
Andere gangmakers hebben 
ze nog niet echt gesproken. 
Fatma: ‘Nee, daar is het iets 

te druk voor. Bij andere bijeenkomsten in een iets kleinere 
setting hebben we eerder wel andere Opzoomeraars ontmoet.’ 
Wat Fatma betreft mag Opzoomer Mee meer aandacht 
besteden aan groen in de straat. ‘Want het is zo kaal in onze 
straat. Met veiligheid zijn we als bewoners al veel bezig, we 
hebben goed contact met de wijkagent. Maar veiligheid 
verdient altijd meer aandacht.’

Bezem voor nieuwe bewoners
Het thema veiligheid was voor de Tidemanstraat de reden 
om stevig in te zetten op het Opzoomeren, waarna ze prompt 
Opzoomerstraat 2019 werden. Daarom zeggen Roderick 
Polhuis en Miguel Ballester Salvà uit de Tidemanstraat: ‘Ik denk 
dat we voorlopig wel doorgaan met Opzoomeren. We moeten 
die prijs van 1500 euro verspijkeren.’ 
Roderick vond het mooi om te horen hoe het er in andere 
straten aan toegaat. ‘Ik vond de verhalen van andere straten 
hartverwarmend.’ Miguel: ‘Die bezems uitdelen aan nieuwe 
bewoners zoals in de Halsterenstraat vond ik een goed idee. 

n de foyer van het ss Rotterdam is het publiek nog aan het nazinderen van de - 
tot op het laatste moment spannende - verkiezing van de Opzoomerstraat 2019. 
Het Opzoomermagazine vroeg een paar Opzoomeraars om een reactie. 

Dat doen wij nog niet.’ Roderick: ‘Het aansporen van buren 
om mee te helpen met schoonmaken zou bij ons ook best wel 
mogen.’
Wat ze het leukst vonden van deze avond, behalve winnen? 
Roderick: ‘Ik vond de burgemeester een leuk verhaal hebben.’ 
Miguel: ‘De presentatrice!’ Roderick: ‘Ja, Conny Anders was erg 
leuk.’ Voor Miguel is veiligheid en het vertrouwen van je buren 
het belangrijkste onderdeel van Opzoomeren. Roderick: ‘Ik was 
ook blij dat tijdens de peiling ‘veiligheid en vertrouwdheid’ 
won. Het was even schrikken toen we net in de straat kwamen 
wonen en die kalasjnikov-kogels werden gevonden. Maar 
omdat iedereen elkaar nu aanspreekt en we weten wie er 
woont, voelt dat echt een stuk beter. Toch ben ik het ook met 
wethouder Sven de Langen eens dat ouderen misschien nog 
wel belangrijker zijn.’

Ouderen
Met dat laatste is Hans Schouten van de Bongert uit Vreewijk, 
Feijenoord het hartgrondig eens. ‘Aan de ouderen zou 
Opzoomer Mee meer aandacht moeten besteden. Daar heb 
je actieve mensen voor nodig die erachteraan gaan, maar dan 
moet je toch bij jongelui wezen en die zijn moeilijk te krijgen. 
Dus eigenlijk zou Opzoomer Mee er aandacht aan moeten 
besteden om nog meer jongeren enthousiast maken om zich 
in te zetten in de straat.’ Het stemmen vond hij erg leuk. ‘Ik heb 
op de Halsterenstraat gestemd. Als daar een oudere vrouw zich 
nog zo inzet, dan moet je daar wel op stemmen.’

Rotterdammert en circus
Wat ze het leukste element van deze avond 
vonden? Martha: ‘Het leukste moet nog 
komen: dat circus van alle medewerkers 
van Opzoomer Mee. Ik heb een goed 
plaatsje uitgezocht om de voorstelling 
goed te kunnen zien. Weet jij toevallig 
wanneer het begint?’ Over de uiteindelijke 
winnaar van de verkiezing van de 
Opzoomerstraat 2019 is ze dik 
tevreden. ‘Maar die dames van 
de Desdemonastraat in die 
blauwe carnavalspakken 
vond ik ook heel 
bijzonder.’ Het moment 
dat Opzoomer 
Mee-directeur 
Johan Janssens de 
Rotterdammert van 
de burgemeester 
kreeg was wat haar betreft 
ook een hoogtepunt. ‘Ik ga 
straks ook zeker weten nog 
even naar hem toe om hem te feliciteren.’ Maar eerst 
moet Johan nog optreden met het circus. Wanneer 
beginnen ze nou…? Als hen gevraagd wordt waar 
Opzoomer Mee volgens hen meer aandacht aan moet 
besteden, roept eerst Lia: ‘Veiligheid!’ En daarna Martha: 

‘En groen.’ Ze gaan hoe dan ook door met 
Opzoomeren. Martha: ‘Zolang het kan en…’ 

Maar dan kondigt Anne Kuipers het circus 
van Opzoomer Mee aan en hebben de 

dames alleen nog oog voor het unieke 
circusoptreden.

‘Is hij getrouwd?’
Datzelfde geldt voor 
Fatma Yilmaz en Rosa 
Unsal uit de Van 
Meursstraat in Spangen, 
Delfshaven. Toch hebben 

ze wel tijd voor een kort 

Hans Schouten

Martha Addens (links op de foto)

Anne Kuipers

Miguel Ballester Salvà       Roderick Polhuis

Fatma Yilmaz en Rosa Unsal

I
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Opzoomer Mee
in kijkdozen
en kluskeet, terraskeet, dinerkeet, 
waterkeet... Opzoomer Mee 
heeft acht keetjes die heen 
en weer pendelen tussen 

Opzoomerstraten. De keetjes zitten 
bomvol tafels, stoelen en andere 
handige benodigdheden voor als je gaat 
Opzoomeren. Diezelfde keetjes zijn nu 
in Museum Rotterdam te bewonderen in 
miniatuurvorm, als kijkdozen.

E
Tentoonstelling
Bij elkaar vormen ze een tentoonstelling over het Opzoomeren in 
Rotterdam. Tot en met 31 maart is deze bijzondere tentoonstelling te 
bewonderen. Met het codewoord 'Opzoomeren' krijg je 50% korting 
op je toegangskaartje voor het museum. 

Opzoomerstraat
Het Opzoomeren is geboren in de Opzoomerstraat in het Nieuwe 
Westen. Daar staken bewoners eind jaren 80 zelf de handen uit de 
mouwen, als doe-het-zelfantwoord op vervuiling, slechte verlichting, 
anonimiteit en andere ellende in hun straat. Er werden lichtbolletjes 
(al gauw Opzoomerbolletjes geheten) opgehangen, de bezem werd 
regelmatig door de straat gehaald, geveltuinen werden aangelegd, 
plantenbakjes opgehangen en feesten gegeven. Zo leerde men 
elkaar als buren beter kennen en klom de straat uit het dal. 

Ik Opzoomer, jij Opzoomert, wij Opzoomeren
Andere straten in de buurt volgden al gauw hun voorbeeld en 
het werkwoord Opzoomeren werd uitgevonden: Ik Opzoomer, jij 
Opzoomert, wij Opzoomeren! Het werkwoord staat inmiddels zelfs 
in de Dikke van Dale.

Opzoomervirus
In 1994, dus zo’n vijf à zes jaar later, werd Opzoomer Mee (nu een 
particuliere stichting) opgericht, een toegift op Opzoomerdag 28 
mei 1994, de eerste grote Rotterdamse Opzoomermanifestatie. 
De stad zag toen geel (dat was de actiekleur) en overal knapten 
Rotterdammers hun straten en pleinen op. Het smaakte naar meer! 
Opzoomer Mee moest zorgen dat het Opzoomervirus zich nog 
verder verspreidde in de stad en in leven werd gehouden. 

Neem een kijkje!
Het Opzoomeren heeft nu in een kleine 1.900 straten wortel 
geschoten, en inmiddels zetten Rotterdammers zich niet alleen in 
voor een schone, veilige en groene straat, maar ook voor burenhulp, 
eenzaamheidsbestrijding, het voorkomen van een taalachterstand 
bij kinderen, Nederlands spreken, gezondheid en nog veel meer. 
Kom alles over het Opzoomeren aan de weet, neem een kijkje in 
onze keetjes, in onze kijkdozen.

Museum Rotterdam
Rode Zand 26 
(achter het stadhuis)

Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag 
10.00 tot 17.00 uur
Zondag 11.00 t/m 17.00 uur

Toegang 
Gratis t/m 17 jaar
Gratis met Rotterdampas 
en Museumkaart.
50% korting als je 
Opzoomeren zegt bij de 
kassa. Je betaalt dan 4,50.
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De kijkdozen waren op 25 november ook te bewonderen op het 
ss Rotterdam tijdens 25 jaar Opzoomer Mee


