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Over Rotterdammers en hun straat

De Kletskous
Gek op Rotterdam
Landelijke Lief & Leedtop
Opzoomeren verovert musea
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Kletskous maakt
de tongen los
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Het Extra Zetje

Ten geleide
De Opzoomerfoto

'H

Als dit magazine op de mat ligt, is de nieuwe
Opzoomercampagne alweer volop aan de
gang. In honderden straten zijn buren van
diverse pluimage weer samen aan de slag
gegaan om hun straat mooier, vriendelijker,
groener, schoner en gezelliger te maken. Ook
de bekende keetjes van Opzoomer Mee tuffen
weer door de stad om straten te ondersteunen
met handige materialen.

et zal mijn benieuwen,’
lacht Fred terwijl zijn
hand in een grote sok
vol met kaarten verdwijnt en er een
kaartje uithaalt. ‘Even stil allemaal,’
zegt gastvrouw Cobie Bruggink
tegen haar buren die rondom een
grote tafel zitten te keuvelen. ‘We
gaan verder met de Kletskous!’ Fred
leest hardop de vraag voor die op
zijn kaartje staat: ‘Een grote hit uit
mijn jeugd was...’

betrekken bij activiteiten. Een schot in de
roos, zo blijkt in de Zanglijsterstraat.

Schot in
de roos
De Kletskous, dus. Een sok vol leuke
vragen voor een goed gesprek. Zoals
bijvoorbeeld: ‘Mijn eerste baantje was...’
of ‘Het mooiste gebouw van Rotterdam
vind ik...’ Een leuke en eenvoudige
straatactiviteit om elkaar als buren nog
beter te leren kennen. Voor veel straten is
het meteen een mooie gelegenheid om
iets nieuws te organiseren en daarmee
weer andere bewoners te betrekken bij
de straat en haar activiteiten. Eind vorig
jaar kregen straten waar veel ouderen
wonen de kans om de Kletskous eens in te
zetten in hun straat om meer ouderen te

Grappige kijkdozen

Terug naar Fred. Wat was die grote hit uit
zijn jeugd? ‘Naar de speeltuin,’ zegt hij
ineens resoluut. En hij begint enthousiast
te zingen. Af en toe, gaan pa en moe met
ons naar de speeltuin toe. Nog voor het
refrein zingt iedereen enthousiast mee.
Heeft mama een goede bui en is papa niet
te lui. Nou dan gaan we naar de speeltuin!,
klinkt het uit volle borst. Cobie schenkt
ondertussen wat te drinken in voor
iedereen.

Over het Exta Zetje

Dik tevreden

De Kletskous werd als Extra Zetje
het meest gekozen uit het speciale
keuzemenu. Andere mogelijkheden
waren: een virtuele wandeling door
Rotterdam onder leiding van Het
Gilde, Hits van Toen (muziekavond)
en de Proeverij (bereiden van
recepten van vroeger en deze
samen nuttigen). Met het Extra Zetje
maakten 124 Lief & Leedstraten
werk van het betrekken van meer
ouderen bij activiteiten in de straat
of de flat. Het programma werd
ontwikkeld in samenwerking met
bureau Healty'R van de gemeente
Rotterdam.

Die keetjes kom je trouwens niet alleen
tegen in het Rotterdamse straatbeeld.
Ook in twee musea, het Wereldmuseum
en Museum Rotterdam, zijn de keetjes te
bewonderen. In het Wereldmuseum vind je
een keet als onderdeel van de interactieve
kindertentoonstelling de Superstraat. In
Museum Rotterdam zijn de keetjes, in de vorm
van grappige kijkdozen, onderdeel van de
tentoonstelling Echt Rotterdams Erfgoed. In dit
magazine lees je er meer over.

Groene petjes
Zodra de groep is uitgezongen, vertelt
Fred spontaan over ‘zijn’ speeltuin van
vroeger: De Driehoek. ‘Mijn moeder
had allemaal groene petjes gemaakt.
Zo gingen wij op pad naar de opening
van de speeltuin. Een prachtig dag. De
speeltuin bestaat trouwens nog steeds.’
‘Ik ging altijd naar de speeltuin aan de
Lepelaarsingel,’ haakt iemand in. ‘Dan
kreeg ik een koordje met een houten
plankje. Daar stond je naam dan op. Was
dat bij jullie ook?' Een ander ging vaak
naar Plaswijck en weer iemand anders was
vaste klant in Diergaarde Blijdorp.

Naar de speeltuin

Volop Opzoomeren

Vier uur later is Cobie dik tevreden. ‘We
hebben elkaar op een andere manier
leren kennen. Met leuke, maar ook met
trieste verhalen. Ook waren er drie
bewoners die voor het eerst meededen
met een activiteit. We hebben ze meteen
uitgenodigd voor een volgende activiteit.’
En de Kletskous? ‘Die bewaren we en gaan
we zeker snel weer uit de kast halen.’

Madurodam
De keetjes in Museum Rotterdam zijn
overigens nog tot en met mei te zien. Maar
Jim van der Put, maker van de kijkdozen, heeft
al het idee om ze over te brengen naar een
nieuwe locatie: Madurodam in Den Haag.
Prima plek. Want ook in Den Haag hebben
ze het belang van goed contact met je buren
ontdekt. Zo vind je in dit magazine een verslag
van de allereerste landelijke Lief & Leedtop in
Rotterdam, over wat buren voor elkaar kunnen
betekenen als het gaat om zorg en burenhulp.
Acht steden, waaronder Maastricht en Den
Haag, gaven acte de presence.

Songfestival

Altijd leuk: nieuwe bewoners in je straat. Zeker als ze zo
schattig zijn als Deborah. In het Brekelsveld werd de geboorte
van dit nieuwe buurtmeisje gevierd met een smakelijke Lief & Leedtaart.

De Groene & Schone Roadshow
In maart en april trekt de Groene & Schone Roadshow van Opzoomer Mee
door Rotterdam. De roadshow biedt inspiratie om van je straat niet alleen
een groene en schone straat te maken, maar ook een koele straat en een
straat die wolkbreuken kan opvangen. Rotterdammers die hun handen uit
de mouwen steken kunnen tijdens de roadshow gelijk zaken doen.
Kijk op opzoomermee.nl/roadshow.

Ondertussen maakt de stad zich op voor het
Eurovisie Songfestival. Het evenement brengt
vast een flink aantal straten op het idee om een
eigen mini-songfestival te gaan organiseren.
Compleet met zang, dans, muziek... veel geluid
dus. Op de achterzijde van deze Opzoomer
vind je de rubriek: Wat zou jij doen? Hier kun
je met andere gangmakers in gesprek over het
thema 'Opzoomeren en geluid'.
'Opzoomer', het magazine dat meer
vertelt over het Opzoomeren.
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‘Gek op Rotterdam,
Rotterdammers en
Opzoomeren’

E

en echte
internationale
straat is het, de
Drievriendenstraat
in het Oude
Westen. De straat was
samen met de naastgelegen
Drievriendendwarsstraat
en Anna Paulownastraat
genomineerd als beste
Opzoomerstraat van
2019, maar haalde net
niet de finale. Piet
Slijkerman woont
al heel lang in de
Drievriendenstraat
en wil graag over zijn
straat en buurtje
vertellen.

‘Mijn buren komen van
overal. Kort geleden kwam
een jongen uit Oekraïne hier
wonen. We organiseerden
juist met buren een picknick
in de straat. Iedereen neemt
dan iets mee. Die jongen
had zijn ouders op bezoek.
Zij kwamen natuurlijk mee
naar de picknick en namen
een Oekraïense stamppot
mee. Iedereen wilde daar
wel van proeven. Nou, die jongen hoorde er meteen bij. Daar
hoef je dan verder niets meer aan te doen.

’Het was een mooie tijd'
Piet Slijkerman zit aan zijn grote houten tafel in de woonkamer.
Hij heeft het al vaak lente zien worden maar is nog altijd
actief en één van de gangmakers van de Drievriendenstraat.
Er staan op dit moment steigers voor zijn ramen. De huisbaas
schildert de buitenkant van de oude conciërgewoning en de
naastgelegen school waar nu ateliers gevestigd zijn. ‘Zo’n 45
jaar geleden ben ik vanuit Noord-Holland naar Rotterdam
gekomen. Ik was boer geweest, bakker en administrateur maar
ik wilde gaan studeren
in Rotterdam. Toen
ik afgestudeerd was,
kon ik aan de slag
als bestuursassistent
van wethouder van
der Ploeg. Het was in
die tijd niet makkelijk
om een woning te
vinden. Uiteindelijk
kwam ik hier terecht.
Een kluswoning. Het
was een mooie tijd. De straat was toen heel anders dan nu. Er
hingen de hele dag vrouwen uit het raam, er werd gepraat,
geroddeld, gelachen en ruzie gemaakt. Op de hoek zat de
kruidenierswinkel van Ab en Jopie. Een echt ontmoetingspunt.
Toen een deel van de straat en buurt gesloopt werd, ging dat
verloren. Er werden weer nieuwe woningen gebouwd maar
niemand kende elkaar meer.’

Piet Slijkerman uit de Drievriendenstraat
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Voor altijd drie vrienden
De Drievriendenstraat dateert uit 1865 en ligt vlakbij
Rotterdam Centraal. In de 19e eeuw werden straten
gebouwd door particuliere ondernemers. Zij gaven
meestal ook een naam aan de straat. In dit geval koos
de toenmalige hoofdinspecteur van het bouwen,
Adrianus van den Boom, ervoor om zijn vriendschap
met twee zeer goede vrienden voor altijd vast te leggen
op een straatnaambord. Een grappig detail is dat de
naastgelegen Drievriendendwarsstraat in 2013 werd
gered van sloop door drie andere vrienden. Zij kochten
de panden op en hebben de woningen gerenoveerd.

Ik zwaai wat af
Piet brengt koffie binnen in blauwe bloemenkopjes.
‘Zoals ik al vertelde ben ik boer geweest. Ik werk nog altijd
graag in mijn tuin. Daar komen ook andere tuinen van de
Drievriendendwarsstraat op
uit. Via die tuinen leerden
we elkaar kennen. Er werd
geklust, getuinierd er werden
schuttingen afgebroken en
iedereen mocht gereedschap
van mij lenen. Mijn schuurdeur
staat altijd open.’ Piet lacht:
‘Het meeste wordt netjes
teruggebracht. Er ontstond leuk
contact. We kregen het idee een keer een feest te organiseren.
Zo is alles begonnen.’
Met een grote lach op zijn gezicht zwaait Piet naar een
voorbijganger. ‘Ik zwaai wat af op zo’n dag. Er loopt hier elke
dag een buurman voorbij. Hij loopt met een rollator. Een keer
groette ik hem en hij zwaaide terug. Elke dag zwaaien we
nu naar elkaar. Op 1 januari hief hij twee in elkaar gevouwen
handen omhoog om me een goed nieuwjaar te wensen. Ik ben
blij als ik hem zie en hij is blij als hij mij ziet. Zo eenvoudig maar
ook zo belangrijk kan het zijn.’

Met elkaar communiceren lukt altijd wel
Een straatfeest, plantjesdag of andere activiteit wordt altijd
aangekondigd in de Drievriendenbode. Die schrijft Piet. Alle

Straatdiner in de Drievriendendwarsstraat

buren krijgen ‘m in de brievenbus. ’Wie mee wil doen aan
een activiteit, doet mee. Als iemand geen zin heeft, is dat ook
goed. We zijn niet zo van plannen en vergaderen. Er zijn actieve
bewoners die helpen. De één doet dit, de ander dat. Net wat
men wil of kan. Er wonen hier ook mensen die de Nederlandse
taal niet machtig zijn.
Dan is de voertaal
soms Engels. Maar
de ervaring leert dat
je, als je goedwillend
bent, altijd wel kunt
communiceren met
elkaar.’
‘Het Opzoomeren
betekent voor mij
kennen en gekend
worden. Dat is zo
ontzettend belangrijk.
Om in je sociale
leven ergens bij te horen. Daarom zeg ik altijd “Ik ben gek
op Rotterdam, op Rotterdammers en op Opzoomeren”. Het
Opzoomeren brengt dat 'sociale weefsel', zoals sommigen dat
nog van vroeger kennen, weer terug. Je gaat meer en beter met
je buren om en let een beetje op elkaar.’

Een appeltje schillen
Met mooie verhalen illustreert Piet wat hij bedoelt. ‘In de straat
hierachter woonde
een oudere
dame. Ik zag
haar regelmatig
vanuit het raam.
Ze begon op
een dag naar me
te zwaaien. Ik
zwaaide terug.
Ze zag dat ik op
klompen in de tuin
werkte en vroeg of ze sokken voor me mocht breien. Dat deed
ze. Het waren echte kunststukjes. Ze leidde een heel geregeld
leven. Elke dag om 3 uur schilde ze een appeltje. Later kreeg
ze een beroerte en moest ze verhuizen naar verpleeghuis
Antonius op de Nieuwe Binnenweg. Zo vaak als ik kon, bijna
dagelijks, ben ik om drie uur bij haar langsgegaan. Om een
appeltje voor haar te schillen. Een kwartiertje maar. Maar voor
haar zo belangrijk.’
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Landelijke Lief & Leedtop in Rotterdam

"Z

o! Je zit al aan de koffie!” Nog voordat de rest van de delegatie van
Maastricht de jassen heeft opgehangen, heeft één van hen een kop
koffie gescoord. “Ja, ik moet wel wakker blijven, het was veel te vroeg”,
reageert Geerte Courtens, opbouwwerkster in Maastricht. Met maar liefst
tien mensen zijn de Zuiderlingen verreweg de grootste delegatie op de eerste
landelijke Lief & Leedtop in de iconische Pauluskerk. Sommigen zijn die ochtend
om 5 uur opgestaan om op tijd in Rotterdam te zijn om de uitwisseling tussen
Lief & Leedsteden mee te maken.

De delegatie uit Maastricht

Onderzoeker Kees Fortuin en Lisette Halve uit de Van Malsenstraat

Goed nieuws in de trein

wordt gestimuleerd. In dit netwerk zitten naast bewoners
ook de opbouwwerker, de wijkagent en medewerkers van
de woningbouwcorporatie en de gemeente: “Ik deed zelf
altijd al een kaartje bij buren in de bus als er een kindje was
geboren. Toen
we hoorden
over Lief &
Leedstraten
was ik meteen
enthousiast.
Zelf woon ik
in een lastige
straat omdat
deze de vorm
Sofia Visser: '...trots dat we dit jaar ook een Lief & Leedkanjervan een ‘T’
verkiezing in Den Haag hebben.'
heeft en er
daardoor niet
echt loop in de straat zit. Ook wonen er veel ouderen.” Ze
heeft die ochtend bij de presentaties al verschillende nieuwe
ideeën opgedaan.

Dat laatste is niet iedereen gelukt, merkt presentatrice
Marjolein Heesters op. ,,De Amsterdammers zijn een beetje
laat, die mogen zo vooraan zitten.” Een voor een worden
de delegaties kort voorgesteld: Den Haag, Alblasserdam,
Amstelveen, Maastricht en natuurlijk de stad waar het allemaal
begon: Rotterdam. Ook Kamperland is aanwezig om zich te
oriënteren op Lief & Leed.
Linda Slootmakers vertelt hoe ze in Maastricht in de wijk De
Heeg begonnen zijn. “Mensen leven veel achter hun voordeur.
Daarom begonnen we vorig jaar, niet zonder succes, met Lief
& Leed. We doen het allemaal naar voorbeeld van Rotterdam.
Vanochtend in de trein hoorden we dat de zeventiende straat
zich heeft aangemeld. Ook hebben we een lokale prijs van
10.000 euro gewonnen voor Lief & Leed… dus we kunnen
nog even door.”
De andere delegaties vertellen elk hun eigen verhaal
over hun aanpak van Lief & Leed. Net als de zaal iets
van concentratie dreigt te verliezen komt Marja van
Katendrecht binnen als theatraal intermezzo, tot
grote hilariteit van alle aanwezigen. Als ze na een
daverend applaus
vertrokken is, gaan
de presentaties
verder, waarvan
Rotterdam de afsluiter is.

Workshops om tips te verzamelen

Om nog meer inspiratie op te doen worden
de delegaties na de lunch opgedeeld in drie
verschillende workshops. Geerte Courtens
gaat met een groep aan de slag om tips te
verzamelen om Lief & Leedstraten enthousiast
Lastige straat
te houden. Aan de bomvolle tafel blijkt deze
Tijdens de lunch, verzorgd door
vraag bij veel deelnemers te leven. In kleine
de Pauluskerk, wordt tussen de
groepjes gaan ze aan de slag om tips te
verschillende delegaties druk
verzamelen. Maastrichtenaar Rob Claessen zit
Geerte Courtens uit Maastricht ontvangt van Anda Noordhuis
gekletst. Zo bespreekt Marion
in een groepje waar ze het over een ding eens
het Rotterdamse Toppert-tasje.
Korteland uit Alblasserdam met
zijn: als veel mensen in een straat meedoen, dan
haar buurvrouw uit Maastricht
blijft het leven er wel in. De Maastrichtenaren
dat bepaalde buren makkelijker te benaderen zijn dan
zijn overigens onder de indruk van de verhalen van twee
anderen. Marion: “Als je meer mensen in je straat enthousiast
Rotterdamse gangmakers over hoe het hun straat met allerlei
maakt, dan gaat dat natuurlijk makkelijker”. Linda vertelt aan
lees verder op pagina 8
haar tafeltje dat Lief & Leed in De Heeg door het wijknetwerk
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vervolg van pagina 7
zijn handtekening. Als elke delegatie heeft getekend wordt
er een foto gemaakt die via Twitter meteen naar minister
Hugo de Jonge wordt gestuurd.

cultuurverschillen lukt om Lief & Leed te delen.
Even verderop op het orgelbalkon van de Pauluskerk is een
andere workshop bezig met de vraag hoe ze ouderen er het best
bij kunnen betrekken: “Breng iets mee als je aanbelt, dat praat
makkelijker”, “WhatsApp-les aan ouderen geven” en “Ouderen
met dezelfde interesses aan elkaar koppelen” komen voorbij.
Beneden in de kerkzaal draait het om de vraag hoe je mensen
nu kunt stimuleren om hulp te vragen en om hulp aan te bieden.
Niet iedereen doet dat even makkelijk. Uit Amsterdam komt de
suggestie om een live-prikbord te maken met een stand, waar
buren verschillende diensten aan elkaar kunnen aanbieden én
hulp kunnen vragen.

Reacties

Slotverklaring
Na de workshops is er een talkshow waar o.a. hoogleraar Anja
Machielse aan deelneemt. Machielse legt uit dat dagelijkse
contacten, hoe oppervlakkig ook, heel belangrijk en waardevol
zijn. Zwaaien bijvoorbeeld, een praatje
maken. Dat dagelijks contact zit wel
goed in Lief & Leedstraten. Daar is meer
aandacht voor elkaar. Een deelnemer
uit Kamperland vertelt
over zwaaistenen die
in deze gemeente
op schoolroutes
zijn geplaatst. Dat
zijn speciale tegels
bij bijvoorbeeld
ouderencomplexen.
De bedoeling is dat
kinderen en volwassenen
daar stoppen om even te
zwaaien naar de bewoners.
Om het belang van Lief &
Leed te benadrukken wordt,
zoals het hoort op een
echte top, een gezamenlijke
slotverklaring getekend. Rob
Claessen zet namens Maastricht

Onthulling van een Lief & Leedstraat in Amstelveen

Na afloop blijken de delegaties veel aan de top te hebben
gehad. Lisette Schraag uit Amstelveen: “We hebben in
drie maanden al tweeëntwintig Lief & Leedstraten in
Amstelveen. We kunnen alle ideeën en tips van deze top
goed gebruiken om de vaart erin te houden”. “Ik was
nieuwsgierig hoe straten in andere steden Lief & Leed
aanpakken en dat heb ik gehoord vandaag”, zegt Rieneke
Soumete uit Maastricht tijdens de afsluitende borrel. Coby
van Eijk uit Den Haag heeft gekletst met gangmakers uit
andere steden en vond dat geweldig. Hetty Huygen uit
Alblasserdam: “Dat zwaaien en contact maken met mijn
buren ga ik echt proberen. En ik denk dat ik een bankje
voor mijn huis ga neerzetten.” Brenda Hey en Angelique
Wijnberg zijn nog niet begonnen met Lief & Leed in hun
straat in Amsterdam. “We moeten nog beginnen… maar
wat leuk en inspirerend dat elke straat een eigen invulling
geeft aan Lief & Leed”.

Shakira van Steenis van de Stichting Lief en Leedstraten ondertekent de slotverklaring.
De Hofstad organiseert de volgende landelijke Lief & Leedtop.

De Lief & Leedsteden op een rij
Lief & Leed in Den Haag

De delegatie uit Maastricht proost op een geslaagde Top.

Maastricht
Lief & Leedstad sinds 2018
Aantal straten: 20
Wordt gestimuleerd door
St. Buurtnetwerk Like de Heeg

Amstelveen
Lief & Leedstad sinds 2019
Aantal straten: 23
Wordt gestimuleerd door
de gemeente Amstelveen

Rotterdam
Lief & Leedstad sinds 2014
Aantal straten: 724
Wordt gestimuleerd door
Stichting Opzoomer Mee

Amsterdam
Lief & Leedstad sinds 2019
Aantal straten: 11
Wordt gestimuleerd door
DOCK, Civic, Prisma en Doras

Den Haag
Lief & Leedstad sinds 2019
Aantal straten: 75
Wordt gestimuleerd door
Stichting Lief en Leedstraten

Alblasserdam
Lief & Leedstad sinds 2018
Aantal straten: 7
Wordt gestimuleerd door
Stichting Welzijn Alblasserdam

Bijzonder won met de actie een prijs
van tienduizend euro (Stadsgoud)

Bijzonder heeft een mooi Lief & Leedpotje
dat elke straat krijgt

Bijzonder besteedt veel aandacht aan
activeren van ouderen

Bijzonder had mooie eerste
uitwisseling tussen straten

Bijzonder organiseert dit voorjaar de
Haagse Lief & Leedkanjerverkiezing

Bijzonder in de Polderstraat
krijgen nieuwe buren een deurmat

10

Opzoomeren verovert Rotterdamse musea
Wereldmuseum

H

et Opzoomeren is overal. Je
vindt het momenteel terug in
twee Rotterdamse musea: het
Wereldmuseum en Museum Rotterdam.
’Na het zien van de tentoonstelling
besloot een bezoeker spontaan om een
straatborrel te gaan organiseren.’

Vorig jaar opende in het
wereldmuseum een vaste
tentoonstelling voor kinderen van
6 t/m 12 jaar: de Superstraat. Hier
ontdek je op interactieve wijze
hoe Rotterdamse buren met elkaar
verbonden zijn. De Superstraat
is geopend in het weekend en op woensdagmiddag.
www.wereldmuseum.nl

Jules Deelder, het ss Rotterdam en
Jeugdvakantieland zijn voorbeelden
van ‘Echt Rotterdams Erfgoed’. Sinds
- 004 4
vorig jaar hoort ook Opzoomer Mee
in dat rijtje thuis. Echt Rotterdams
Erfgoed is een initiatief van
Museum Rotterdam, waarmee zij de
veelzijdigheid van Rotterdammers en
hun bezigheden laat zien. ‘Een van de leukste onderdelen van ons
museum’, vindt curator Nicole van Dijk.

In het Wereldmuseum bedenken kinderen manieren om buren te leren kennen

dat hij vroeger heel actief meedeed’, lacht Nicole. ‘De man die
met hem was meegekomen, kende het Opzoomeren nog niet.
Na het zien van de tentoonstelling besloot hij spontaan om een
straatborrel te gaan organiseren.’ De kijkkeetjes zijn nog tot en
met mei te bewonderen. En
daarna? Jim heeft wel een
idee: ‘Misschien kunnen we
de keetjes in Madurodam
zetten.’

Geluksnummer 44
Als Rotterdammer kun je zelf doorgeven welke personen,
gemeenschappen of activiteiten
volgens jou ‘Echt Rotterdams
Erfgoed’ zijn. Er komen elk jaar
een heleboel ideeën binnen en
met 1.900 Opzoomerstraten werd
het Opzoomeren ook genoemd.
Een speciale raad van betrokken
Rotterdammers bepaalt welke
inzendingen het stempel 'Echt
Rotterdams Erfgoed' krijgen. In
2019, tijdens de 25ste verjaardag van Opzoomer Mee, kwam het
Opzoomeren officieel op de lijst. Op plek #0044 om precies te zijn.
Nicole: ‘Iedereen kent het Opzoomeren en wat het betekent voor
de stad. Dat dragen wij een warm hart toe.’

Museum Rotterdam
Museum Rotterdam heeft twee
locaties. Aan de Coolhaven 375 leer je
alles over Rotterdam tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Op de hoofdlocatie
aan het Rodezand 26 vind je onder
andere de wisselexpositie over
Echt Rotterdams Erfgoed. Tip! Als
je 'Opzoomeren' zegt aan de kassa krijg je 50 procent
korting op je toegangskaartje. Je betaalt dan 4,50.
www.museumrotterdam.nl

Ontdek de 		
Superstraat
Marlies van der Poel
(Mathenesserdijk) en de
kijkdozen van Opzoomer Mee

Kijkkeetjes
In de linkervleugel van Museum Rotterdam zie je voorbeelden
van Echt Rotterdams Erfgoed. Het Opzoomeren is niet te
missen. Er hangen grote foto’s van bekende Opzoomerstraten
en bijzondere kijkdozen vertellen het verhaal van het
Opzoomeren in de stad. Jim van der Put, grafisch vormgever
voor Opzoomer Mee, maakte de kijkdozen in de vorm van
de bekende Opzoomerkeetjes. ‘We konden bezoekers niet
letterlijk door de Opzoomerstraten laten lopen, dus kozen we
voor kijkdozen. De keetjes zijn een begrip in Rotterdam, je
ziet ze door de hele stad. Elke kijkdoos geeft een glimp van de
geschiedenis van het Opzoomeren. Kijk zelf maar’, zegt Jim.

Wat met de kijkkeetjes in
Museum Rotterdam in het
klein kan, kan in het Wereldmuseum in het groot: kijken in een
straat en de bezigheden van Rotterdammers ontdekken. Op de
begane grond van het Wereldmuseum vind je de interactieve
kindertentoonstelling: de Superstraat. De bewoners van de
Superstraat vertellen over zichzelf en hun manier van leven.
Daarna kun je zelf van alles doen, zoals rapmuziek maken,
kostuums voor het zomercarnaval ontwerpen, boodschappen
scannen in de Poolse supermarkt en inspiratie delen voor
burendag in de Opzoomerkeet.

Nostalgie
Bente van Dijk (10) is al twee keer naar de Superstraat geweest.
Vandaag is ze samen met haar ouders en zusje. ‘Ik was hier eerst
met school, maar toen was ik niet in elk huis van de Superstraat
geweest. Er is ook zoveel te ontdekken! Net was ik in het huis
van een meisje dat uit Syrië is gevlucht vanwege de oorlog. Dat
maakt wel indruk’, vertelt ze. Hoewel de tentoonstelling is

Keetje in Madurodam
Volgens Nicole komen er vaak
mensen speciaal voor het
Opzoomeren naar Museum
Rotterdam. ‘Eén meneer was
ooit betrokken bij het ontstaan
van het Opzoomeren in de
Opzoomerstraat. Hij vertelde
Jim van der Put bij 'zijn' keetjes

Bewoners van de Mathenesserdijk op bezoek in Museum Rotterdam

ingericht voor kinderen, vinden haar ouders de Superstraat ook
heel leuk. ‘We herkennen veel dingen vanuit het Opzoomeren’,
vertellen ze. De expositie herinnert veel oudere bezoekers
aan het Reispaleis, een populaire kindertentoonstelling in
het Wereldmuseum vroeger. Marriette Verschoor bezocht
samen met haar drie kinderen
de Superstraat. ‘Uit nostalgie’,
lacht ze. ‘Ik ging vroeger namelijk
naar het Reispaleis en werd heel
enthousiast dat het nu een beetje
terug is. Mijn kinderen en ik
vonden het super!’

Gangmaker Freddy
‘Met het Reispaleis reisde de
wereld naar Rotterdam, nu
woont de wereld in Rotterdam’, vertelt Marleen Rozenbrand,
coördinator educatie bij het Wereldmuseum. ‘Als je in
Rotterdam woont, hoef je de stad niet uit om de wereld te
ontdekken.’ In de Superstraat is ook een gangmaker te vinden:
Freddy. Samen met hem
kun je het
Opzoomeren
oefenen in de
Superstraat.'
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“B

Wat
zou jij
doen?

ier en Opzoomeren... gaat dat
eigenlijk samen? In mijn straat vindt
de 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?
(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.

Gulden middenweg ‘Kies net als onze straat voor de gulden
middenweg. Zelf drink ik uit principe geen alcohol, maar om bewoners
tegemoet te komen die wel houden van een drankje voor de
gezelligheid wordt er met mate iets geschonken tijdens ons kerstfeest
en onze nieuwjaarsborrel. Vergeet trouwens niet om een vergunning
aan te vragen als je alcohol gaat schenken.' Rechthuisstraat
Voor iedereen ‘Bier en Opzoomeren kan echt niet. Dan sluit je
bewoners uit die er niet mee in aanraking willen komen. Vanwege
het geloof, maar ook vanwege een eventuele verslaving. Het
principe ‘Opzoomeren is voor iedereen, dus geen alcohol’ hebben
we vanaf de eerste activiteit met succes gehanteerd en aan buren
uitgelegd. Dat lukt vast ook in jouw straat.’ Mathenesserdijk
Gaat om ontmoeten ‘Ik denk dat het wel kan maar met mate. In het
dagelijks leven wordt toch ook gedronken? Wel vind ik dat je als
gangmaker moet ingrijpen als er misbruik van wordt gemaakt. Maar
om nou te zeggen dat je niet naar een activiteit komt als er geen bier
is... het gaat toch om het ontmoeten!?’ Doradehof

In het volgende nummer: Geluid en Opzoomeren
'In mijn straat wordt drie keer per jaar een feest gehouden. Er is dan
van alles te doen. Opzoomeren heet dat. Ik vind dat prima, hoewel ik
er zelf niets mee heb en niet meedoe. Ze hebben alles netjes geregeld
tot een vergunning aan toe. Maar wat ik niet begrijp is dat op zo’n
Opzoomerdag de muziek loeihard moet staan, tot ’s avonds laat. Ik heb
er een paar keer wat van gezegd. Dan gaat het eventjes goed, maar een
half uur later staat de muziek weer op 10. Balen! Nou ben ik benieuwd
wat andere straten doen met muziek. Wat vinden zij normaal als het om
volume en tijden gaat?' (straatnaam bekend bij redactie)
Wat zou jij doen in deze straat?
Stuur je reactie 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.

Colofon: Opzoomer Mee • Schiedamsedijk 55a • 3011 EE Rotterdam • 010 213 10 55 • info@opzoomermee.nl • www.opzoomermee.nl
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