
De zomer staat voor de deur! Breng je dit jaar de 

vakantie voor een groot deel door  in je eigen straat? 

Bekijk dan deze poster met 30 ideetjes om daar samen 

met je buren een groot feest van te maken. Enthousiast? 

Natuurlijk helpt Opzoomer Mee je.  

Lees de folder die bij deze poster hoort 

en vul de aanmeldkaart in. Veel plezier!

1   Een voorleesmiddag

Wie heeft er mooie voorleesboeken? 
Wie kan er goed voorlezen? Zoek 
een lekker plekje in de straat, verza-
mel de buurkinderen, deel wat voor-
gepakt lekkers uit en lezen maar.  

5   Elastieken

Gebruik een elastiek van 8 meter. De uiteinden knoop je 
aan elkaar. Twee kids stappen in de lus en rekken deze 
uit. In het midden maakt iemand om de beurt 
voetkunstjes En.. springt er zonder vallen weer uit.

11  Buiten sporten is supercool

Organiseer een workout in de straat of op het plein. Goed voor 
je spieren en conditie. Muziekje erbij en starten maar.

9   Touwtje springen met z’n allen 

Bewegen is gezond en van touwtje springen krijg je een hele goede 
conditie. Wie kan het langst zonder onderbreking touwtje springen? 
Lukt het om helemaal synchroon te springen?

13   Straatconcert

Nodig een muzikant uit voor een concert in de straat. Wat is er mooier 
dan met de buren ademloos luisteren of uit volle borst meezingen.

12 
Zwoele 
zomer-
avond 
wandeling

Maak eens 
een fijne 
wandeling 
met de buren 
op zo’n mooie 
zomeravond. 
Neem
allemaal zelf 
iets lekkers 
mee voor 
onderweg of 
scoor ergens 
een ijsje. 
Richt een 
wandelclubje 
op.

3   Berenjacht

Bewoners worden uitgeno-
digd een beertje voor het 
raam te zetten. Wie de meeste 
beren heeft gespot ontvangt 
de hoofdprijs en voor ieder-
een is er een aardigheidje voor 
de moeite.

8   Weer een dagje regen

Geen probleem, er kunnen alvast lampionnen worden 
geknutseld voor Halloween. Bij mooi weer kan je dat ook 
buiten doen natuurlijk aan een grote knutseltafel.

15  Poëzie-middag in de straat

Lekker in een fijne stoel op je stoepje, aan de hand van op-
drachten, gedichten schrijven. Helemaal op je eigen manier 
en in je eigen taal.  Natuurlijk draag je ze voor aan de buren.

2   Straatcircus

Eerst even oefenen natuurlijk en 
dan de voorstelling. Hooggeëerd  
publiek daar komen ze: de 
jongleurs, de hoelahoepkunste-
naars, de huisdieren die kunstjes 
kunnen vertonen en de clown. 
Applaus na afloop van alle buren.

10   Straatvlog maken

Maak filmpjes over jouw straat. Film je 
lievelingsbuurman, neem een straatrap op 
of film het alledaagse leven in de straat.

-

7   Stoepkrijtkunst 

Maak een mooie stoepkrijttekening. 
Een deskundige jury bekijkt de tekeningen 
en maakt de winnaars bekend. 

6   Spelparcours

Ieder kind krijgt een strip-
penkaart. Bij verschillende 
buren voor de deur kan je 
een spel doen. Blik gooien, 
spijkerpoepen, touwtje 
springen, aardappelrace 
of touwtrekken. Een volle 
kaart betekent een ijsje.

Zomer in 
mijn straat
De lucht is weer eens kobaltblauw. 
Voorzichtig draai ik op mijn fiets de 
straat in. Mijn straatje. Buren hebben 
de stoep een beetje ingericht met 
banken, kussens, tafeltjes en kleurrijke 
bloembakken. Oudere buren drinken 
koffie of thee bij elkaar en bespreken 
de toestand. Er is altijd wel een toe-
stand te bespreken. Ze zitten zorgvul-
dig op 1,5 meter afstand van elkaar 
maar wel binnen gehoorafstand om 
vooral niets te missen van het gesprek. 

de vier W’s
Elke dag zie ik zomerbruine koppen. 
Het staat ze goed. Buurvrouw An 
wenkt me voor een praatje. Zij weet 
alles van de vier W’s; wie of met wie, 
waarom, waar en wanneer. Gretig 
hangt iedereen altijd aan haar lippen.

felgekleurde rietjes
Aan de overkant zit Riet als een 
koningin op haar luie stoel. Riet is de 
tachtig gepasseerd maar straalt steeds 
meer vitaliteit en vrolijkheid uit. De 
buurkinderen weten zich welkom bij 
haar en worden verwend met limona-
de en koekjes. Met bungelende bruine 
benen en verhitte hoofden zuigen ze 
op felgekleurde rietjes die eigenlijk 
niet meer mogen. ‘Anders nog iets?’, 
informeert Riet lachend als ze de gla-
zen weghaalt. ‘Buurvrouw, als het Co-
ronavirus voorbij is, betalen we je met 
dikke knuffels’, zegt een van de jonge 
terrasgasten. Riet straalt. ‘Wil je ook 
een kopje koffie’, vraagt ze aan mij. 
Tegen Riet kan ik geen nee zeggen.

Stoepbingo
Die zondag gaan mijn buurkinderen 
alle deuren langs om prijsjes op te 
halen voor een stoepbingo. In de 
kelder heb ik nog wel een vaasje waar 
je, zeg maar, echt van moet houden. 
Ze stoppen het dankbaar in hun tas. 
‘Nummer 67’, klinkt het ’s middags 
door de microfoon. Ik spring uit mijn 
stoeltje. ‘Bingo!’ Even later sta ik met 
een bekend vaasje in mijn handen. 
‘Geinig ding’, roept An grijnzend vanaf 
de overkant. 
Het wordt een mooie zomer in mijn 
straat.

14 
Huisdieren 
op de foto

Vandaag worden  
buren met hun huis-
dier op de foto gezet 
eindigend met een 
straatportret met alle 
baasjes. Mail of app je 
foto naar Opzoomer 
Mee!

kijk verder op de achterkant >

tot eind september 2020

Gotham

4   Waterpret

30 graden! Tijd voor water-
spelletjes; een druipende 
spons overgooien naar elkaar, 
de lekkende flessenrace, een 
lepelrace met water of een 
waterspuitgevecht...



Gotham
23 
Onze straat got talent

Organiseer een editie van ‘Onze straat 
got talent’. Een onpartijdige jury be-
paalt wie er door mag naar de finale 
en wie uiteindelijk de winnaar wordt.

8  Klein vogeltje
10  Verhalenhuis op   
 Katendrecht
12  Bestaat alweer 26 jaar
16  Een vis
18  Niet dik maar...
19  Niet bestemd 
 voor je handen
23  Een zoete lekkernij
25  Daar was je steeds 
 je handen mee
27  Oude 
 Opzoomermascotte

1 Lidwoord
4  Gebied in Rotterdam
6  Zet je tegen de gevel
7 Voorzetsel
9  Mooiste stad van Nederland
10  Daar zoeken 
 veel kinderen naar
11  Straten die regelmatig vegen
13  Ben je voor de buren
14  Doet bijna elke straat

15  Minister van �nancien
17  Mogen we elkaar 
 voorlopig niet geven
20  Verplicht in
 openbaar vervoer
21  Moet je elke dag eten
22  Een boom
24  Leerzaam en leuk 
 om te doen
26 Roep je bij een volle kaart
28  Spaans gerecht met vis
29  Voorzetsel

2 Kan je hier volop vinden
3  Een wereldwijde epidemie
5 De Opzoomerstraat van 2019
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*	 Hou het nieuws in de gaten en volg de adviezen van het RIVM op: geen hand geven,

 handen wassen, anderhalve meter, thuisblijven bij verkoudheid of griep, enzovoorts. 

*	 Zorg dat bewoners anderhalve meter afstand van elkaar houden. 

 Maak deze spelregel met borden of krijttekeningen zo nodig zichtbaar op straat

*  Vraag bewoners om zelf eigen eten en drinken mee te nemen of werk met 

 voorverpakt eten en drinken. Doe voorzichtig met barbecues en straatdiners. 

 Voorkom dat ze een bron van besmetting kunnen zijn.

*	 Zorg voor desinfecterende gel en keukenpapier om handen, maar ook gereedschap, 

 materialen e.d. schoon te maken.

*	 Zorg voor één of meer gastvrouwen of – heren die bewoners welkom heten en 

 mensen attenderen op anderhalve meter en andere spelregels.

*	 Bereid je activiteit goed voor en check of je niet onbedoeld oploopjes 

 en drukte uitlokt.

17   Verveel je rot-dag
Vandaag wil je even niets. Prima toch.   
    

25 
Balkon- of 
stoepbingo

Op het balkon of 
voor de deur op 
een stoel wordt er 
geluisterd naar de 
nummers die wor-
den omgeroepen. 
Rijtje horizontaal of 
volle kaart. Bingo!

16   Stoepranden

De even- tegen de oneven kant. Lukt het om 
de bal tegen de stoeprand te gooien en hem 
terug te laten kaatsen zodat je hem kunt van-
gen? Voor jong en oud.

18 
Rommelmarkt 
voor je eigen deur

Vaasjes, jurkjes, speelgoed; geef 
jouw spullen een tweede kans. 
Neem na afloop alles wat over is 
mee naar huis of doe het netjes 
in een vuilcontainer.

19   Badmintoncompetitie

Een sportactiviteit met je buren. 
Organiseer een echte badmintoncompetitie. 
Maak een indeling op basis van leeftijd.

22  Schat zoeken

De organisator geeft aanwijzingen op de 
StraatWhatsApp. In groepjes wordt gezocht 
naar een schat. Waar zou de schat verstopt 
zijn? Een spannende middag voor jong en 
oud.    

20   Silent Disco

Dansen met een koptelefoon op je hoofd. Op je balkon. 
De buren dansen op hun eigen balkon. Een stil feestje. 
Of nee, niet helemaal want meezingen mag!

24
Hoelahoep 
workshop

Voor deze workshop heb 
je iemand nodig die goed 
kan hoelahoepen en een 
paar hoepels. Oefenen 
maar. Leuk, gezond en je 
wordt er heel vrolijk van. 

27 
Balkon- of stoepgym

Ook op en rond je stoel kan je 
bewegen. Bewegen is gezond en 
gezellig. Is er een fysiotherapeut of 
gymleraar in de buurt? 
Alle ouderen verzamelen!

28   
Jeu de Boules

Maak je eigen jeu de 
boules baan in het 
plantsoen of op het 
binnenterrein, met een 
Frans muziekje erbij.
Vier de zomer!

Colofon: Opzoomer Mee • Schiedamsedijk 55a • 3011 EE Rotterdam • 010 2131055 • info@opzoomermee.nl • www.opzoomermee.nl

21   Modeshow

Wie wonen er allemaal in de straat? 
Organiseer een modeshow. Laat 
zien wie je bent of waar je vandaan 
komt. Wie op de foto wil, wordt 
gekiekt.

tot eind 
september 

2020

*

75 ijsjes

Wij hebben alvast een kruiswoord-
puzzel gemaakt ter inspiratie.
Los hem op, en stuur hem (uiterlijk 
1 augustus) naar Opzoomer Mee 
(adresgegevens zie onderaan)

Je maakt dan kans op 75 gratis 
ijsjes voor je straat!

29   Vliegers maken

En als het eens niet zulk mooi weer 
is, wordt er aan de kinderen 
materiaal uitgedeeld om zelf een 
vlieger te maken. Als het buiten 
droog is en er staat een lekker 
windje kan je kijken welke vlieger 
het hoogst komt.

26  en als het dan regent...

...dan ligt er een kruiswoordpuzzel 
in de bus. Aan de slag en als 
de puzzel is opgelost kan 
deze worden ingeleverd 
bij de organisator en is 
er kans op een leuk prijsje. 
Maak gratis een 
toepasselijke 
kruiswoordpuzzel op
www.woordzoekers.org/
kruiswoordpuzzel-maken/

30   
Bowlen met flessen

Vul plastic flessen met water. 
Zet ze neer zoals de kegels bij 
een bowlingbaan. Met drie 
kleine ballen in drie beurten 
mag iedereen proberen ze 
omver te kegelen.


