
Opzoomertekenaar Leo de Veld
De lockdown in mijn straat

Uitbetaalpunten onmisbare schakel
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Over Rotterdammers en hun straat
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Opzoomeren, dat is toch af en toe zorgen 
dat het een vrolijke boel is in je straat? Twee 
buurmannen die beginnen met het ophangen 
van slingers en vlaggen aan de gevels. Een 
buurjongen die zijn dj-set op zijn stoepje zet en 
een gezellig muziekje draait. Openzwaaiende 
deuren waaruit bewoners een voor een 
zelfgemaakte hapjes naar mooi gedekte 
tafels brengen in een autovrije straat. Vrolijk 
lachende kinderen die zich vermaken met het 
speelgoed uit het Opzoomerkeetje. 

Kopje suiker 
Jaar in jaar uit organiseren honderden 
Rotterdamse straten een of meer 
straatactiviteiten. Bijvoorbeeld een straatfeest, 
zoals in bovenstaand voorbeeld. Een mooie 
manier om elkaar als buren weer eens te 
ontmoeten en beter te leren kennen. En zodra 
je elkaar als buren een beetje kent, stap je in 
het vervolg eerder op elkaar af. Voor kleine of 
grote zaken. Voor het bekende kopje suiker. 
Om een pleister te halen voor het buurmeisje 
dat van haar fiets is gevallen. Of om een 
pannetje soep te brengen bij de buurman die 
kwakkelt met zijn gezondheid. 

Andere koek
En toen werd het maart 2020. De lockdown. 
Niks geen straatfeestjes of straatontbijtjes.  
Weg vrolijkheid. Dit was andere koek. Nu waren 
bewoners pas echt op elkaar aangewezen. 
Maar zie... nu het er echt op aankwam, werd 
goed duidelijk hoe sterk Opzoomerstraten 
zijn dankzij hun eigen straatactiviteiten. Een 
niet te stuiten stroom aan burenhulp en 
betrokkenheid kwam los in de stad. 

Optimisme en vertrouwen 
Elke straat kan daarin zo zijn eigen verhaal 
vertellen. Dit magazine bevat vijf brieven 
van gangmakers die beschrijven hoe zij 
de lockdown en dit bijzondere jaar in hun 
eigen straat hebben beleefd. Stuk voor stuk 
ontroerende verhalen. Maar je proeft in 
de verhalen vooral ook het optimisme en 
vertrouwen in de toekomst. Want corona krijgt 
een Opzoomerstraat niet klein, maar maakt het 
uiteindelijk alleen maar sterker. 

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

eo de Veld is altijd aan het 
tekenen. Als peuter klom 
hij al voor dag en dauw uit 

zijn bed om meteen naar zijn setje 
kleurpotloden te grijpen. Stilletjes 
sloop hij dan naar zijn bureau bij 
het raam met uitzicht op de Jan 
Porcellistraat. Met zijn vingertjes 
trok hij het rolgordijn ietsje omhoog 
voor wat licht en ging vervolgens aan 
de slag. ‘Een tekening is goed als 
je er het plezier van de tekenaar in 
terugziet.’ 

L

Knuffelende huisjes 
Met datzelfde plezier is hij inmiddels al vijftien jaar de vaste 
tekenaar van de folders, posters, filmpjes en ander materiaal 
van Opzoomer Mee. ‘Het begon met een logo maken voor 
een nieuwe Opzoomercampagne. Goeie Buren, heette die. 

Of ik daar iets voor kon verzinnen. Dat werden 
twee knuffelende huisjes,’ vertelt Leo telefonisch 
vanuit Tsjechië. Van het een kwam het ander 
en inmiddels is zijn tekenkunst onlosmakelijk 
verbonden met de Opzoomercampagne. Zodra 
zijn tekeningen overal in de stad opduiken, weet je 
genoeg: Rotterdam gaat weer Opzoomeren! 

Boheems Paradijs 
Daar, 900 kilometer verwijderd van Rotterdam, heeft hij een 
‘tweede thuis’ in het Boheems Paradijs, een berggebied vol 
bossen, kastelen, burchten en fraai gevormde kalkrotsen. Want 
hoeveel hij ook houdt van Rotterdam, dat vind je allemaal niet 
in de grote stad. ‘Ik heb me hier samen met mijn moeder van 
90 ingegraven om de tweede coronagolf uit te zitten, legt hij 

uit. ‘Hier hebben we alle ruimte, er zijn bijna geen 
mensen en ik kan een oogje op haar 

houden. Maar ik denk dat ze 
rond nieuwjaar toch wel 
weer graag naar haar huisje 

in IJsselmonde wil.’ 

Peperbussen 
Waar Leo wel een beetje 
van baalt, is dat hij nu niet 
met eigen ogen zijn laatste 
creatie kan bewonderen. 
Overal in de stad staan nu 
zogenoemde peperbussen 
waarop reuzegroot de 
tekening te zien is die hij 
maakte voor ‘Doe wat liefs 

voor je buren in december’. ‘En? En? Hangen ze al? Zien ze er 
goed uit?’, vraagt hij meteen. ‘Het is gek. Meestal duurt het 
jaren voor ik mijn eigen tekeningen zelf kan waarderen. Maar 
bij deze was ik meteen tevreden over het eindresultaat. Ik hoop 
dat heel Rotterdam er ook een beetje blij van wordt, want dat 
is de bedoeling.’ 

Parodie 
Het had trouwens maar weinig gescheeld of Leo was in zijn 
studententijd op de Kunstacademie voorgoed zijn plezier in 
het tekenen kwijtgeraakt. ‘Dat was geen leuke tijd. Ik wilde 
alleen maar strips tekenen, grappen maken. Dus alles wat 
ik daar maakte werd al snel een parodie op kunst. Was ik 
uren bezig aan een schilderij, was alles wat de docente zei: 
‘aardig hoor’. Toen ik het doek vervolgens helemaal zwart had 
geschilderd zei ze: Oh, wat verrassend.’ Nee, daar heb ik niet 
veel geleerd.’ 

Zwerftocht 
Met alleen een middelbareschooldiploma op zak ging Leo 
op zwerftocht door de wereld van film, muziek en televisie. 
‘Superleuk en leerzaam, maar het tekenen bleef toch het 
meeste trekken. Vroeger wilde ik ook nog beroemd worden. 
Nu doe ik alleen nog maar dingen die ik echt leuk vind.’ Het 
tekenen over Opzoomeren blijft voor Leo een onuitputtelijke 
bron van inspiratie. Alles wat hij gemaakt heeft, bewaart hij 
zorgvuldig. ‘Het Opzoomeren past goed bij mij. Het is altijd 
positief, fris, niet belerend en het plezier staat voorop.’ 

2.500 lieve straten
Meldden we in de vorige OPZOOMER nog dat er 2.000 straten meedoen 

aan de Opzoomercampagne, nu dan het nieuws dat er 2.500 straten 
meedoen. Een all-time record! Nog nooit hebben er zoveel straten in een 
jaar geOpzoomerd. Ruim 650(!) meer dan vorig jaar. De coronacrisis is de 

oorzaak. Rotterdammers leefden meer dan ooit in hun straat. Meer dan ooit 
was er oog voor elkaar en meer dan ooit werd de straat groener gemaakt.

Filmpjes geven impressie
‘Doe wat Liefs voor je buren in december’ was de laatste actie van 2020. 

Die actie, o.a. gepromoot met die mooie peperbussen (zie foto boven), trok 
1.481 straten. Ook een record! Nog nooit hebben zoveel straten meegedaan 

aan een Opzoomeractie. Op opzoomermee.nl staan filmpjes die een 
impressie geven van de lieve acties die massaal hebben plaatsgevonden.

Opzoomertekenaar Leo de Veld Ten geleide

Niet te stuiten

Leo heeft drie van zijn favoriete Opzoomertekeningen 
uit het archief gehaald. Laat weten welke tekening jij het 
leukst vindt en stuur een duidelijke foto van jezelf mee. 
Uit alle inzendingen kiest Leo drie foto’s waarvan hij een 
stripfiguur maakt. Kijk op opzoomermee.nl/leo

Jij als stipfiguur!
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‘Daar zit je dan. In je uppie. In een straat waar je eigenlijk ‘Daar zit je dan. In je uppie. In een straat waar je eigenlijk 
niemand kent. Midden in een pandemie waarvan de omvang en niemand kent. Midden in een pandemie waarvan de omvang en 
gevolgen op dat moment niet te overzien zijn. In februari was ik gevolgen op dat moment niet te overzien zijn. In februari was ik 
met mijn katten Mees en Ming vanuit Rotterdam Noord verhuisd met mijn katten Mees en Ming vanuit Rotterdam Noord verhuisd 
naar de Groenendaal in hartje Rotterdam. Een paar weken later naar de Groenendaal in hartje Rotterdam. Een paar weken later 
was de stad in lockdown, en zat iedereen min of meer opgesloten was de stad in lockdown, en zat iedereen min of meer opgesloten 
achter zijn voordeur.achter zijn voordeur.

Luisterend oor
Die periode heeft voor mij, en ik 
denk voor heel veel mensen, duidelijk 
gemaakt wat echt belangrijk is. Dat 
het fijn is als er mensen vlakbij zijn 
bij wie je terecht kunt en op wie je 
kunt rekenen, voor praktische hulp, 
een luisterend oor, of gewoon een 
gezellig praatje voor wat afleiding. 
Zelf heb ik door mijn werk in de 
stad een grote vriendenkring en 
veel contacten. Maar de lockdown 
maakte wel duidelijk hoe lastig 
het kan zijn en hoe alleen je je kunt 
voelen als je al die contacten niet hebt of als ze ineens wegvallen.  

Oude dame
In de vorige buurt waar ik woonde, kreeg ik van de supermarkt 
ooit bij sluitingstijd een gratis bos tulpen. Omdat mijn katten niet 
van bloemen kunnen afblijven, besloot ik de bloemen weg te geven 

aan een voorbijganger. Het was een oude dame uit de buurt. Ze 
woonde alleen en vlakbij, vertelde ze. We raakten verder aan 
de praat en vonden het leuk om vaker samen af te spreken voor 
een wandelingetje door de buurt. Zo zijn we ook een keer naar 
dierentuin Blijdorp geweest.

Kleine moeite
Misschien had ik deze oude dame ook wel in 
mijn achterhoofd, toen ik in mijn nieuwe straat 
in actie kwam. Want ook hier zijn misschien 
wel buren die je met kleine moeite enorm kunt 
helpen, bedacht ik. Toen heb ik in mijn portiek 
een briefje opgehangen om hulp te bieden als 
iemand dat tijdens de lockdown nodig had. 
Mijn telefoonnummer stond erbij. Al snel kreeg 
ik via WhatsApp aardige berichtjes terug. 
Samengevat: Wat lief dat je dat vraagt. Hulp 
is niet nodig. Maar fijn dat je het aanbiedt en 
uiteraard helpen wij jou ook als dat nodig is.  

Toen we in de zomer weer meer mochten, besloot ik 
bij buren te polsen of zij het leuk zouden vinden de 

straat te vergroenen. Inmiddels kende ik door mijn nieuwsgierige 
katten ook buren iets verderop in mijn straat. Daardoor had ik al 
snel een clubje enthousiaste buren bij elkaar die samen met mij 
de eerste geveltuinen aanlegden. Een gezellige en productieve 
zomerse avond volgde. 

Courgettes en munt
Nu we elkaar door de lockdown en het aanleggen 
van geveltuinen beter hebben leren kennen, zijn er 
allerlei nieuwe ideeën ontstaan voor de straat. We zeiden al meteen 
dat we na corona een keer met elkaar moeten borrelen. Ook willen 
we een deel van het grasveld dat nu vooral door hondenbezitters 
wordt bezocht, veranderen in een groene ontmoetingsplek, 
bijvoorbeeld door er een straatmoestuin van te maken waar 
je met elkaar je eigen courgettes en munt kunt verbouwen. 
Volgend jaar willen we ook samen met de winkeliers nog meer 
geveltuinen gaan aanleggen.  

Lokale kunstenaars
Maar nu eerst de winter door, ik merk dat veel mensen zich (nog) 
somber(der) voelen in deze tijd. Goed voor elkaar zorgen is dan ook 
belangrijk. In januari gaan mijn compagnon Geert van Emden (Kongsi) 
en ik daarom wenskaarten rondbrengen in de wijk Hoogkwartier. We 
vragen jonge lokale kunstenaars de kaarten te ontwerpen. Het idee 
is dat wijkbewoners elkaar een mooie wens voor 2021 sturen met 
daarbij hun contactgegevens. Samen met WMO Radar verzamel ik 
de kaarten en brengen we ze naar wijkgenoten die extra liefde en 
steun kunnen gebruiken. Door contactgegevens te delen, hoop ik dat 
wijkgenoten meer met elkaar in contact komen en elkaar met kleine 
dingen kunnen helpen. Want zeker in deze bizarre tijden heb ik wel 
gemerkt hoe enorm waardevol je buren zijn. Niet voor niets geldt nog 
steeds: een goede buur, is beter dan een verre vriend.’

Kelly LeeuwisKelly Leeuwis

De lockdown in 
mijn straat

Brieven van Opzoomeraars

'Daar zit je dan in je uppie'

‘De Herman Costerstraat Opzoomert al heel wat jaartjes. In ieder geval al sinds ik er ‘De Herman Costerstraat Opzoomert al heel wat jaartjes. In ieder geval al sinds ik er 
veertien jaar geleden ben komen wonen. Twee jaar geleden heb ik het gangmakersstokje veertien jaar geleden ben komen wonen. Twee jaar geleden heb ik het gangmakersstokje 
overgenomen van mijn buren. Ik vond het eigenlijk een vrij logische stap. Ik praat graag en overgenomen van mijn buren. Ik vond het eigenlijk een vrij logische stap. Ik praat graag en 
stap makkelijk op iedereen af, en er zat ook een stukje eigenbelang bij. De straatactiviteiten stap makkelijk op iedereen af, en er zat ook een stukje eigenbelang bij. De straatactiviteiten 
die we normaalgesproken elk jaar organiseren, vinden altijd plaats op het plein voor mijn die we normaalgesproken elk jaar organiseren, vinden altijd plaats op het plein voor mijn 
huis. Daar spelen ook mijn vier kinderen. Dus eigenlijk is het niet meer dan normaal om mijn huis. Daar spelen ook mijn vier kinderen. Dus eigenlijk is het niet meer dan normaal om mijn 
steentje bij te dragen en daar tijd en energie in te steken. steentje bij te dragen en daar tijd en energie in te steken. 

Simpele recept
Samen eten, samen drinken en tegelijkertijd elkaar als buren ontmoeten. Dat is eigenlijk 
al jaren het simpele recept van de acties van onze straat. Het is de beste manier om buren 
bij elkaar te krijgen en het is elke keer weer waardevol. Bij elk straatdiner blijkt dat je een 
heleboel dingen niet weet van elkaar. Je hebt tijdens zo’n dag echt de mogelijkheid om elkaar 
beter te leren kennen en te horen waar iedereen mee bezig is. Wat de buren voor hobby’s 
hebben, maar ook waar ze zich zorgen over maken, bijvoorbeeld over een zieke in het 
gezin of in de familie. 

'Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder'

lees verder op pagina 7
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'We houden de 
moed erin!'

‘Het afgelopen jaar is heel anders gelopen dan wij als straat gepland hadden. ‘Het afgelopen jaar is heel anders gelopen dan wij als straat gepland hadden. 
Corona gooide bij bijna alles roet in het eten. De gebruikelijke dingen, zoals Corona gooide bij bijna alles roet in het eten. De gebruikelijke dingen, zoals 
de verjaardagskaart voor elke jarige bewoner, ging gelukkig gewoon door. de verjaardagskaart voor elke jarige bewoner, ging gelukkig gewoon door. 
Ook het bloemetje voor buren tijdens speciale gelegenheden, een behaald Ook het bloemetje voor buren tijdens speciale gelegenheden, een behaald 
diploma of jubileum, bleef onveranderd. Maar grotere activiteiten zoals de diploma of jubileum, bleef onveranderd. Maar grotere activiteiten zoals de 
veegdagen, het samen opknappen van de bloembakken, de buurtbingo, de veegdagen, het samen opknappen van de bloembakken, de buurtbingo, de 
Halloweenoptocht, het paaseieren zoeken... het kon allemaal niet doorgaan. Halloweenoptocht, het paaseieren zoeken... het kon allemaal niet doorgaan. 
Dan merk je pas hoeveel je eigenlijk als buren met elkaar doet. Dan merk je pas hoeveel je eigenlijk als buren met elkaar doet. 

Creatieve oplossing 
Toch bleek er voor alles wel een creatieve oplossing te verzinnen. Het 
vegen ging nu in kleine groepjes, wel helaas zonder het samen koffiedrinken. 
De paashaas heeft uit zichzelf een rondje door de buurt gemaakt om 
traktaties uit te delen aan de jeugd. Onze paasboom in de straat, gemaakt van 
kunsttakken, werd een wensboom waarin iedereen wat liefs kon schrijven. 
De jaarlijkse high-tea voor de ouderen hebben we uiteindelijk huis-aan-huis 
verzorgd. Bij alle 65-plussers werd koffie, thee en iets lekkers aan huis gebracht. 
Een goede gelegenheid om op anderhalve meter afstand even bij te praten en 
te horen hoe het met iedereen gaat. 

Piets Pleintje 
Toen onze oudste mannelijke bewoner 89 
jaar werd, hebben we met een aantal bewoners 
een verjaardagslied gezongen vanaf het trottoir 
terwijl de buurman veilig in de deuropening bleef 
staan. Ook onze oudste bewoner die meehelpt met 
het schoonvegen en schoonhouden van de buurt 
heeft een aangepast feestmoment gehad toen het 
pleintje voor zijn deur (dat hij altijd keurig netjes 
houdt) een nieuwe naam kreeg namelijk “Piets 
Pleintje”. Hij was blij verrast. 

Ondanks alles blijven de bewoners in ons buurtje de moed erin houden. We helpen elkaar 
door soms voor een buurman te koken of door iemand te helpen met boodschappen. Maar 
ook gewoon af en toe een praatje maken is belangrijk. Met regelmaat brengen we bij een 
ouder echtpaar en een alleenstaande buurman warm eten langs. Er zijn meer bewoners in 

vervolg pagina 5

Heftige tijd
We hebben door de straatactiviteiten een heel leuke straat gekregen met alleen maar betrokken buren. Als de kinderen op het pleintje spelen, is er 
altijd wel een ander die een oogje in het zeil houdt. En als je het niet redt om op tijd thuis te zijn, hoef je maar te appen en een buur haalt je kind 
van school. Dit jaar, door corona, konden we als straat jammer genoeg (maar begrijpelijk) niet met z’n allen bij elkaar komen voor een straatdiner. 
Tegelijkertijd maakt dit jaar extra duidelijk waarom dat samen eten, drinken en praten met elkaar zo waardevol is. Er zijn dit jaar een aantal buren 
flink ziek geweest van het virus. Herstellen deden ze thuis. Dat was best een heftige tijd in onze straat, maar we stonden er wel voor elkaar. Er is 
gekookt, eten langs gebracht, er zijn boodschappen gehaald, beterschapskaartjes bezorgd en op nog tal van manieren is er hulp en steun geboden. 
Via de burenapp, waar vijfentwintig buren aan meedoen, konden we makkelijk dat soort zaken regelen en afstemmen met elkaar. En het mooiste... 
gelukkig is iedereen weer opgeknapt. 

Pannen chocolademelk
Normaalgesproken vieren we in december altijd feest in onze straat. Dan zetten we pannen met warme chocolademelk op het 
plein, is er muziek en na afloop een presentje voor de kinderen als aandenken: een mooie manier om met elkaar het jaar af te 
sluiten. Hopelijk lukt zoiets volgend jaar weer. Maar we gaan er ook in de decembermaand voor 
zorgen dat niemand er alleen voor staat in onze straat. We gaan voor iedereen die alleen 

is of die het extra zwaar heeft gehad iets leuks doen. Een mooie wenskaart, 
een bloemetje of een lief pakketje met kleine attenties. Zo doen we dat 

in de Herman Costerstraat.’

Sultan BaglikolSultan Baglikol

'Naar elkaar
blijven omzien'

Ik behoor tot de oude garde in onze straat. 45 Jaar geleden ben Ik behoor tot de oude garde in onze straat. 45 Jaar geleden ben 
ik hier komen wonen. Er zijn 2 bewoners, waaronder Willem, ik hier komen wonen. Er zijn 2 bewoners, waaronder Willem, 
die er nog langer wonen dan ik. De Beatrijsstraat loopt met een die er nog langer wonen dan ik. De Beatrijsstraat loopt met een 
boog van en naar de Graaf Florisstraat in de wijk Middelland. boog van en naar de Graaf Florisstraat in de wijk Middelland. 
De straat bestaat eigenlijk uit 3 straatjes met, qua architectuur, De straat bestaat eigenlijk uit 3 straatjes met, qua architectuur, 
diverse soorten woningen. In het eerste deel van de straat is de diverse soorten woningen. In het eerste deel van de straat is de 
stoep vrij smal en zijn de huizen vormgegeven in de in Rotterdam stoep vrij smal en zijn de huizen vormgegeven in de in Rotterdam 
veel voorkomende bouwstijl uit het begin van de jaren 20 van de veel voorkomende bouwstijl uit het begin van de jaren 20 van de 
vorige eeuw, terwijl in het middendeel de stoep vrij breed is met vorige eeuw, terwijl in het middendeel de stoep vrij breed is met 
enkele herenhuizen en een aantal boven/ en benedenwoningen.enkele herenhuizen en een aantal boven/ en benedenwoningen.
In het laatste deel zitten ook herenhuizen met voortuinen.In het laatste deel zitten ook herenhuizen met voortuinen.
Ik vind dat de Beatrijsstraat qua bewonersgroep een afspiegeling Ik vind dat de Beatrijsstraat qua bewonersgroep een afspiegeling 
is van de bevolking van Rotterdam.is van de bevolking van Rotterdam.

Verjonging
De laatste jaren zijn er meer jonge mensen in de straat komen 
wonen. Onze straat is populair onder woningzoekenden. Al jaren 
wordt er in de straat geOpzoomerd en het zal niet anders zijn 
dan in veel andere straten, dat het vaak dezelfde bewoners 
zijn die het initiatief nemen. Gelukkig is er altijd hulp genoeg 
tijdens de activiteiten, zijn er enthousiaste reacties en zie ik nu 

ook verjonging in de groep van 
bewoners, die activiteiten willen 
organiseren. 

Buurtapps
Via 1 van de 3 buurtapps waar bewoners van de Beatrijsstraat, 
de Frank van Borselenstraat en de Persijnstraat zich voor 
kunnen aanmelden, wordt ook het een en ander rond de 
organisatie van activiteiten afgestemd. Bijvoorbeeld: Welke 
plannen zijn er dit jaar rondom Halloween, en vragen we dit jaar 
een kerstboom aan? Ook minder leuke gebeurtenissen, zoals 
het overlijden van de bloemist die 25 jaar op de hoek van de 
Middellandstraat en de Witte van Haemstedestraat een kraam 
had, wordt d.m.v. de app onder de aandacht gebracht.

Onzekerheid
De actie om ´Wat liefś  te doen voor je buren kwam dit voorjaar 
op het juiste moment. De coronacrisis hakte er behoorlijk in. Het 
leek of je elkaar veel minder zag, wat bij iedereen onzekerheid 
of zorg veroorzaakte. Daarnaast konden we het groen in 
de straat niet onderhouden omdat er een begin zou worden 

lees verder op pagina 8
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Ons wooncomplex aan de Grote Hagen in IJsselmonde, De Ons wooncomplex aan de Grote Hagen in IJsselmonde, De 
Plussenburgh, bestaat uit 104 huurappartementen voor ouderen. En Plussenburgh, bestaat uit 104 huurappartementen voor ouderen. En 
het mooie is, we hebben aardig wat actieve bewoners die een handje het mooie is, we hebben aardig wat actieve bewoners die een handje 
helpen om er een fijne plek van te maken voor iedereen. Dat doen we helpen om er een fijne plek van te maken voor iedereen. Dat doen we 
en regelen we allemaal zelf. Want welke leeftijd je ook hebt, veel kun je en regelen we allemaal zelf. Want welke leeftijd je ook hebt, veel kun je 
natuurlijk nog zelf doen. Zo zijn er bewoners die het zwerfvuil rondom natuurlijk nog zelf doen. Zo zijn er bewoners die het zwerfvuil rondom 
het gebouw en het parkje verwijderen. En als ze toch bezig zijn, vissen het gebouw en het parkje verwijderen. En als ze toch bezig zijn, vissen 
ze gelijk het plastic uit de grote vijver. In normale tijden zijn er ze gelijk het plastic uit de grote vijver. In normale tijden zijn er 
allerlei manieren om elkaar te ontmoeten. We drinken koffie met allerlei manieren om elkaar te ontmoeten. We drinken koffie met 
elkaar, er zijn kaartavonden, sjoelcompetities, creamiddagen, elkaar, er zijn kaartavonden, sjoelcompetities, creamiddagen, 
we spelen koersbal en nog veel meer. En als het zonnetje we spelen koersbal en nog veel meer. En als het zonnetje 
lekker schijnt, wordt er buiten jeu de boules gespeeld.  lekker schijnt, wordt er buiten jeu de boules gespeeld.  

Tamtam
Toen Rotterdam in maart in lockdown ging, kwam aan al 
onze activiteiten en ontmoetingen abrupt een einde. 
De voorschriften en adviezen van het RIVM namen 
bewoners goed in de acht. Heel logisch en verstandig 
gezien de leeftijd van de bewoners in onze flat. 
Maar dat betekende wel dat sommige buren, vooral 
de alleenstaanden, nog maar weinig contacten 
hadden en wat geïsoleerd raakten. Via de 
tamtam bleven we wel op de hoogte van het wel 
en wee van de meeste bewoners.  

Helpende hand
Er zijn in onze flat ook bewoners die meer op zichzelf zijn en niet of 
nauwelijks meedoen aan de activiteiten. Dan is het lastiger om ook bij 
hen een oogje in het zeil te houden. Toch proberen we zo goed mogelijk 

ook op hen te letten. Alle bewoners konden trouwens als dat nodig 
was een beroep doen op burenhulp. Dan doen buren bijvoorbeeld 
boodschappen voor elkaar. Zelf houd ik mijn buurman in de gaten 

en bied ik een helpende hand als dat nodig is. De meeste 
bewoners konden gelukkig ook familie, vrienden of andere 

hulp inschakelen.  

IJsjes 
In april heeft een groepje bewoners overal even 

aangebeld. We hebben gevraagd hoe het ging en 
vanwege het warme weer was er voor iedereen een 

lekker ijsje. De reacties die we kregen waren heel 
wisselend. Sommige buren namen het ijsje aan met 

de deur op een kier om daar vervolgens weer 
snel achter te verdwijnen. Anderen maakten 

juist een uitvoerig praatje en gaven aan 
dat ze het heel fijn vonden om even 
gezien en gehoord te worden. Ondanks 

de anderhalve meter afstand was er met 
iedereen even contact.  

het buurtje die alleen thuis zitten en echt eenzaam raken als niemand 
mag langskomen. Sommige bewoners zitten al maanden binnen. 
Voor hen ben je die hele week het enige aanspreekpunt. Het is voor 
hen fijn om te weten dat er nog iemand naar ze omkijkt en het is 
tegelijkertijd voor ons fijn om te weten dat ze niet ziek zijn. 

Nieuwe plannen 
We krijgen best vaak te horen dat bewoners blij zijn dat er nog 
iemand naar ze omkijkt en ze het gevoel geeft er nog bij te horen. 
We krijgen bedankjes of een kaartje. Dat is superleuk. Maar ik ben 
al blij als ik iets kan doen en mensen het fijn hebben in hun straat. 
Door de coronacrisis doen bewoners wel wat meer voor elkaar in 
de straat en leren we elkaar beter kennen. Zo ontstaan ook weer 
nieuwe plannen en acties. Er is nagedacht hoe we de kerstverlichting 
in de buurt met elkaar kunnen uitbreiden en verbinden! Normaal 
jakkert iedereen door en is het een jachtig bestaan. Nu ben je blij 
als iemand een praatje met je maakt, of je nou oud of jong bent. Je 
hebt meer tijd om goed om je heen te kijken. 

Fruitpakketjes 
Onze straat heeft met zelfbedachte acties waar het maar kon haar 
steentje bijgedragen om goed door de lockdown te komen. Zoals 
het uitdelen van fruitpakketjes. We kregen daarbij wat steun van 

Albert Heijn Keizerswaard. Ook 
waren er boeken voor de jeugd 
tijdens de Boekenweek en wat later 
een plantje met een kaartje 
voor elke bewoner om 
de moed erin 
te houden. 
Tijdens de 
feestdagen 
hadden we 
een aantal 
leuke acties voor 
de 65-plussers, 
voor de jeugd en voor alleenstaanden. De kerstman ging langs 
de deur om kinderen te verrassen en we hebben de kerstboom 
gevuld met leuke, lieve wensen en door kinderen zelf ingekleurde 
kleurplaten van kerstkransen. Op lantarenpalen hadden we in alle 
talen een bord met ‘fijne feestdagen’ opgehangen. Zo was het toch 
nog gezellig in ons buurtje. Wij komen sterker deze coronaperiode 
door.’ 

Marian de RooijMarian de Rooij

gemaakt met het vernieuwen van het riool.
Door de ´Wat liefś-actie moesten we elkaar weer opzoeken om 
een activiteit te bedenken en uit te voeren. Het wel en wee in de 
straat werd weer besproken en het werd duidelijk dat, hoewel 
we niet bij elkaar op de koffie komen en soms totaal andere 
ideeën hebben, er wel altijd zorg is voor elkaar. Het voelde goed 
om dat na zo’n lastige periode te horen en te zien in je straat.

Kleurrijke plantjes
Voor de ‘Wat liefs’-actie hebben we toen bewust kleurrijke 
plantjes voor bewoners gekocht. Die extra aandacht, iets liefs, 
kon eigenlijk iedereen wel gebruiken. Een toevallige voorbijganger 
die van ons ook een plantje kreeg, werd daar heel emotioneel 
van, wat ons weer raakte.
Door het Lief & Leed potje hoeven we niet met de pet rond. We 
brachten een boeketje naar een bewoner die 80 jaar oud werd 
en naar bewoners die ziek waren. Nieuwe bewoners worden 
verwelkomd met een brief waarin informatie wordt gegeven 
over de 3 buurtapps waarvoor men zich kan aanmelden en een 
kaart over het Lief & Leedpotje

Verbondenheid 
Momenteel - en dat zal zeker nog een aantal maanden duren 
- is de gemeente bezig met het vervangen van het riool. 

Tijdens de voorbereiding 
liepen de meningen van 
bewoners onderling 
en tussen bewoners 
en gemeente uiteen. 
Welke bomen willen we 
behouden of mogen 
ze worden gekapt? 
Komen er voldoende 
parkeerplekken voor 
auto’s terug? En gaan het 
zitbankje van bewoners 
en de zelfgemaakte 
plantenbakken niet verloren?
Hopelijk zullen we tevreden zijn met het eindresultaat.
Het is best een lastige tijd geweest, maar duidelijk was de 
verbondenheid van de bewoners met onze straten.

Mooi voorbeeld van die verbondenheid vind ik de kerstboom. 
Ondanks dat onze straat open ligt i.v.m. de vervanging van het 
riool hebben de bewoners ook dit jaar de kerstboom heel mooi 
opgetuigd.

Maike Chin A SenMaike Chin A Sen

vervolg pagina 7vervolg pagina 6 

'Iedereen kan rekenen op burenhulp' 
Omdat het contact met elkaar werd gemist en de coronamaatregelen 
werden versoepeld, hebben we in juni weer wat kleinschalige 
activiteiten georganiseerd. Natuurlijk werden daarbij de adviezen van 
het RIVM gevolgd. Op onze koffieochtenden kwamen meteen weer zo’n 
twintig bewoners af. En in de zomer organiseerden wij buiten weer jeu 
de boules-competitie en binnen in de zaal een Koersbalcompetitie. 
We hebben toen meteen ons terras opgevrolijkt met kussentjes en 
plantjes. De bewoners genoten van de activiteiten en hadden echt 
behoefte elkaar weer te ontmoeten. 

Lappenmand 
Zelf hebben mijn vrouw en ik ook kort in de lappenmand gezeten. We 
hadden geen hulp nodig maar ik heb van de vele kaartjes, bloemen, 
aardbeien met slagroom en ander lekkers van de buren wel genoten. 
Bewoners laten dan zien dat ze het waarderen dat je je zo inzet voor de 
flat. En houden we de moed er nog in? Ja natuurlijk. We geven niet op 
en proberen ondanks corona gewoon door te gaan met wat kan en mag. 

Eind september hebben we buiten nog een burendag kunnen 
organiseren. We hadden een patatkraam gehuurd en er was livemuziek. 
We hebben de bewoners verspreid over de uren laten komen zodat 
het voor iedereen veilig was. Met Sinterklaas hing er bij iedereen een 
banketstaaf aan de deur: met de warme groeten van de buren!’

Jan PlatteschorreJan Platteschorre
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Sylvia Stentler, Stadsdriehoek & Oude Westen
‘Mevrouw, hier heeft u een envelopje. Daar zit het geld in en 
een uitgavenoverzicht. Elke keer als u iets aanschaft, noteert u 
dat en kan de kassabon in de envelop.’ Sylvia Stentler vertelt 
hoe leuk het soms is om zo’n uitgavenoverzicht ingevuld terug 
te zien. ‘Vooral die van de Lief & Leedpotjes. 7 januari dhr Visser 
gebroken been, bloemen 6,95. 18 februari mevr Duarte kunstheup, 
handcrème en zeepje 5,40. En dan zo’n heel blaadje vol. Contant 
uitbetalen is er nu even niet bij. Sinds corona wordt het 
bedrag overgemaakt op de rekening van de gangmaker. Wel 
jammer dat het contact nu bijna alleen per mail of telefoon 
gaat, maar het is even niet anders. Dat gaat trouwens goed 
hoor. De meeste Opzoomeraars ken ik al lang. Voor nieuwe 
Opzoomeraars neem ik telefonisch alle tijd.’ 

Elk uitbetaalpunt int en archiveert de kennisgevingen, maakt 
toegekende bedragen over of betaalt soms contant uit. 
Daarnaast worden online de uitbetalingen bijgehouden. Sylvia 
werkt voor het Wijkorgaan Stadsdriehoek en de Aktiegroep 
het Oude Westen. 'Ik ken het Opzoomeren al heel lang. Ik ben 
een echte Rotterdamse en kan met iedereen makkelijk praten. 
Van hoog tot laag. Dat maakt me niet uit. Die contacten met 
bewoners vind ik zo leuk. Zo was er een mevrouw die altijd 
ontzettend zorgzaam was voor haar oude buurvrouw. Die 
heb ik op de mogelijkheid van een Lief & Leedpotje voor de 
straat geattendeerd. Daar was ze zo blij mee. Nu is het een hele 
actieve Opzoomeraar. Kijk, dat is natuurlijk prachtig.’ 

et jaar 2020 gaat met een 
record de boeken in: bijna 2.500 
Opzoomerstraten. Nog nooit 
deden zoveel straten mee aan de 

Opzoomercampagne. Zo’n mijlpaal betekent 
ook een record aan uitbetalingen. Gelukkig 
wordt Opzoomer Mee daarbij geholpen door 
42 uitbetaalpunten in de stad. Zij vormen een 
onmisbare schakel. Elke gangmaker krijgt, nadat 
Opzoomer Mee een aanvraag van een straat 
heeft goedgekeurd, een kennisgeving waarop 
een aantal spelregels en het toegekende bedrag 
vermeld staan. Deze ‘waardebon’ kan in de 
meeste wijken dicht bij huis verzilverd worden. 
In bijvoorbeeld een speeltuin, buurthuiskamer 
of zelfs een manege. Daar word je vriendelijk 
ontvangen door Rotterdammers als Sylvia 
Stentler, Jacomina van Andel, Gerard Lems, en 
Diana van Gool. Zij betalen uit maar er is vaak 
ook gelegenheid voor een praatje en advies.  

Uitbetaalpunten in de wijken

Onmisbare schakel in het Opzoomeren Stichting Wijkwijzer, Speeltuin Confetti, Thuis in West, Thuis Op Straat, Bewonersorganisatie 
Oud Mathenesse/Het Witte Dorp,  Het Buurtatelier Zwaerdecroon,  Speeltuinvereniging 
de Vaan, House of Hope, Niffo Galerie/ Recycle, Administratiekantoor Feijenoord/Kop van 
Zuid, Lets Ruilwinkel Feijenoord, Aktiegroep het Oude Westen, Wijkorgaan Stadsdriehoek, 
Buurtpost Wielewaal, Bewonerscomité BB Essenburgbuurt, Cultuurwerkplaats Tarwewijk, 
Bewonersvereniging Noordereiland, Bewonersorganisatie 110-Morgen, Lelie Zorggroep 
Hoogvlietactief, Dock Eigen Koers Hoogvliet, Stichting Santiny, Huurdersplatform 
Lombardijen, Bewonersvereniging Kralingen, Studio de Bakkerij, Wijkcoöperatie Noord 010, 
Bewonersorganisatie Provenierswijk, Bewonersorganisatie Ommoord, LR en PC Prinsemolen, 
Wijkpastoraat Crooswijk, Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat, Vitaal Pendrecht, Werkgroep 
Oud-Charlois, Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier, Bewonersorganisatie Overschie BOOS, 
Huis van de Wijk De Kristal, Huis van de Wijk ‘t Lage Land, Huis van de Wijk De Oriënt, Huis van 
de Wijk Zevenkamp, Huis van de Wijk Rendierhof

Allemaal bedankt!

Jacomina van Andel, Oud-Mathenesse/Het Witte Dorp
‘Vaak probeer ik bij het uitbetalen een aantal gangmakers 
op hetzelfde moment te vragen. Soms lukt dat en voor de 
gezelligheid heb ik er dan bijvoorbeeld een kopje koffie en wat 
lekkers bij. Het mooie is dat er een gesprek ontstaat als mensen 
elkaar ontmoeten. Opzoomeraars van verschillende straten die 
elkaar nog niet eerder zagen, leren elkaar kennen en wisselen 
ervaringen uit. Ze geven elkaar soms zelfs hun contactgegevens. 
Dan draag je als uitbetaaladres bij aan het verbinden van 
mensen en straten. Dat vind ik mooi. Na meer dan tien jaar 
uitbetaaladres geweest te zijn, ga ik er eind dit jaar mee 
stoppen. Gelukkig is er een jonge bewoner die het over gaat 
nemen hier in Oud-Mathenesse/Het Witte Dorp.’ 

Diana van Gool, Prinsenland
‘Een uitbetaalpunt voor Opzoomerstraten 
op een manege ligt misschien niet zo voor 
de hand, maar wij vonden het hartstikke 
leuk en verrassend toen we gevraagd 
werden. Inmiddels doen we het al zo’n 
jaar of twaalf. Wat wij natuurlijk ook 
prachtig vinden is dat Opzoomeraars 
uit de wijk Prinsenland die nog nooit 
eerder in de manege geweest 
waren hier zijn gaan paardrijden. 
Als Opzoomeraars hier komen 
betalen we uit maar maken we 
ook een praatje. Nu met Corona 
gaat het allemaal via de app. 
Wij worden als uitbetaaladres 
elk jaar bedankt met een 
aardigheidje. Maar de mensen 
bij Opzoomer Mee wil ik ook 
weleens bedanken. Ik noem ze 
mijn buddy’s. Ze bellen altijd 
direct terug en denken met 
je mee. Dat mag ook weleens 
gezegd. ‘  

Gerard Lems, Vreewijk
‘Uitbetaalpunt én Opzoomeraar van het eerste uur. Je kan 
echt wel zeggen dat ik een ervaringsdeskundige ben. In mijn 
straat, de Groene Zoom, Opzoomer ik al zo’n 15 jaar. Met 

kinderen brachten we kerststukjes naar de 
Daniël den Hoedkliniek. Moet je je 

voorstellen: we werden begeleid door 
zo’n dertig Harleys. Dat was machtig. 

Autocoureurs in de straat die ’s 
avonds op Studio Sport waren en 

zelfs het Korps Mariniers, niets 
was ons te gek. Toen Hans, die 
ons uitbetaaladres in Vreewijk 

bemande, vanwege zijn 
gezondheid moest stoppen, was 

het voor mij heel logisch om hem 
op te volgen. Ik houd van het 

contact met de mensen en 
vanuit mijn ervaring kan 

ik ook nog weleens een 
vraag beantwoorden. 
Echt, zolang ik het 
kan, blijf ik het doen!’   

Gerard Lems is uitbetaalpunt in Vreewijk en Opzoomert zelf al zo'n vijftien jaar in zijn eigen straat.Diana van Gool (rechts) is met veel plezier uitbetaalpunt in Prinsenland.

Jacomina van Andel

Sylvia Stentler

Omdat de manege gesloopt wordt voor woningbouw, 
verwelkomt Diana 'haar bewoners' volgend jaar 
vanuit volkstuinvereniging de Venhoeve.
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Lief & Leed 
trekt door 
het land

Een kleine 1.500 Lief 
& Leedstraten telt 
Nederland inmiddels. 
Sinds 2018 waaierde 

Lief & Leed uit naar 16 andere 
steden. Rotterdam heeft gezelschap 
gekregen van Groningen, Amsterdam 
Centrum, Amsterdam Noord, 
Haarlem (Schalkwijk), Utrecht, Gouda, 
Zoetermeer, Den Haag, Zuidplas, 
Dordrecht, Ridderkerk, Rijswijk, Den 
Haag, Alblasserdam, Maastricht (De 
Heeg) en Leidschendam-Voorburg. 
En meer steden lijken te volgen. 
Zo willen Aalsmeer en Capelle aan 
den IJssel ook starten met Lief & 
Leedstraten. Veel van die steden 
hebben inmiddels een eigen logo. Ze 
passeren op deze pagina de revue.

Lief & Leedpotje
Elke stad heeft een eigen manier 
van werken. Gemeenschappelijk is 
dat ze allen een Lief & Leedpotje ter 
beschikking stellen aan enthousiaste 
straten. Uit dat potje worden kleine 
attenties betaald voor bewoners 
die ziek zijn, er alleen voorstaan, 
enzovoorts. Maar ook bij lieve 
voorvallen zijn er attenties: zoals 
bij de geboorte van een baby, 50 
jaar getrouwd of eindelijk een 
schooldiploma behaald.

Landelijk netwerk
De Lief & Leedsteden hebben een 
WhatsApp groep. Ze houden elkaar 
op de hoogte van nieuwtjes en geven 
elkaar tips. In 2021 komen de steden 
via videobellen zo nu en dan bij 
elkaar om allerlei Lief & Leedkwesties 
te bespreken en elkaar te helpen.

 
 


