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In het najaar van 2020 schreven Rotterdammers uit zes 
verschillende Opzoomerstraten een brief. Hierin vertelden zij hoe 

ze dit bijzondere jaar en de lockdown in hun straat hebben beleefd.

Stuk voor stuk ontroerende verhalen. Maar je proeft in  
de verhalen ook het optimisme en vertrouwen in de toekomst. 

Want corona krijgt een Opzoomerstraat niet klein, maar maakt het 
uiteindelijk alleen maar sterker. 
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Kelly Leeuwis is net verhuisd naar de Groenendaal als 
Rotterdam in lockdown gaat.

Sultan Baglikol uit de Herman Costerstraat vertelt hoe 
eerdere straatactiviteiten nu het verschil maken.

Jocé Bloks en Saskia van den Broek uit de Rochussenstraat laten 
zien hoe je in moeilijke tijden simpel je buren opvrolijkt.

Marian de Rooij uit de Onzenoord zorgt dat niemand 
vergeten wordt in haar straat.

Maike Chin A Sen woont in de Beatrijsstraat. Corona 
heeft de onderlinge verbondenheid alleen maar sterker gemaakt.

Jan Platteschorre uit de Grote Hagen laat zien hoe in 'zijn' 
ouderencomplex bewoners niet opgeven, maar doorgaan!
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‘Daar zit je dan in je uppie. In een 
straat waar je eigenlijk niemand kent. 
Midden in een pandemie waarvan de 
omvang en gevolgen op dat moment 
niet te overzien zijn. In februari 2020 
was ik met mijn katten Mees en Ming 
vanuit Rotterdam Noord verhuisd naar 
de Groenendaal in hartje Rotterdam. 
Een paar weken later was de stad 
in lockdown, en zat iedereen min of meer 
opgesloten achter zijn voordeur.

Luisterend oor
Die periode heeft voor mij 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  praatje voor wat 
afleiding. Zelf heb ik door mijn werk in de stad een grote 

vriendenkring. Maar de lockdown maakte wel duidelijk 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 een gratis bos tulpen. Omdat mijn katten niet 
van bloemen kunnen afblijven, besloot ik ze weg te geven aan 
een voorbijganger. Het was een oude dame uit de buurt. Ze 
woonde alleen. We raakten 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 aan te bieden als iemand dat 
tijdens de lockdown nodig had. Mijn telefoonnummer stond 
erbij. Al snel kreeg ik via WhatsApp aardige berichtjes terug. 

'Daar zit je dan in je uppie'
Samengevat: Wat lief dat je dat vraagt. Hulp is niet nodig. Maar 
fijn dat je het aanbiedt en uiteraard helpen wij jou ook. 

Nieuwsgierige katten
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 
dat samen met mij de eerste geveltuinen aanlegden. 

Lokale kunstenaars
Maar nu eerst de winter door, ik merk dat veel mensen zich 
nog somberder voelen. Goed voor elkaar zorgen is dan ook 
belangrijk. In januari gaan mijn compagnon Geert van Emden 
(Kongsi) en ik wenskaarten van jonge lokale kunstenaars 
rondbrengen in de wijk. Het idee is dat bewoners elkaar een 
mooie wens 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. Zeker 
in deze bizarre tijden heb ik gemerkt hoe waardevol buren zijn.’

Kelly Leeuwis
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'Alleen samen kom je verder'
‘De Herman Costerstraat Opzoomert 
al veertien jaar. Twee jaar geleden heb 
ik het gangmakersstokje overgenomen 
van mijn buren. Ik praat graag en 
stap makkelijk op iedereen af. De 
straatactiviteiten vinden plaats op het 
plein voor 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. 
Simpel 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. 

Betrokken buren
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. 

Heftige tiid
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. 

Sultan Baglikol
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'Van tevoren hadden we niet kunnen 
bedenken dat onze buren zo verrast en 
blij zouden zijn met een kleine attentie. 

Het was half april en we waren een maand in de eerste 
coronagolf. Iedereen was bezorgd en we zagen elkaar 
nauwelijks meer op straat. ‘Ons’ Erasmus MC, aan de overkant 
van de straat, was elke avond in het nieuws met verontrustend 
commentaar van journalisten. Daarbij was het ook nog 
ontzettend mooi weer. Normaal zouden we allang iets gezelligs 
bedacht hebben zoals een lenteontbijt, paaseieren zoeken 
of een middagje tuintjes opfrissen. Maar dat was nu allemaal 
niet mogelijk. Jammer genoeg, want heel graag wilden we 
juist onze zorgen met elkaar delen en even van wat vrolijkheid 
genieten. 

“Voor mij? Van wie? Wat leuk!”
Daarom kwamen we in actie, wat meer mensen in die tijd 
hebben gedaan. We kochten tulpen bij een noodlijdende 
kweker. Al die tulpen hebben we op de fiets geladen en huis 

'Kleine moeite, groot succes'
aan huis afgeleverd. Op afstand, maar met een brede glimlach! 
Dat was echt heerlijk om te doen! Al die mensen, die bij ons in 
het hartje van de grote stad wonen en heel wat gewend zijn, 
waren zo blij verrast met deze kleine geste! Iedereen die heel 
voorzichtig de deur opende: “Voor mij? Van wie? Wat leuk!” 
Dagen later kregen we nog bedankjes via de buurtmail. Het 
was een kleine moeite maar een groot succes!  

Dapper mens
Tja, en je zou nu maar een belangrijk jubileum te vieren 
hebben, omdat je al 55 jaar of meer met de allerliefste bent 
getrouwd. En dan niet kunnen uitpakken met een leuk feestje 

met iedereen die je lief is… Dan is het extra leuk 
om namens alle buren een mooi boeketje af te 
leveren! Of de oude buurvrouw die nu moet 
wachten op haar heupoperatie. Die altijd heel 
sportief was, maar inmiddels al veel te lang met die 
ellendige rollator door het leven moet. Zo’n dapper 
mens neem je toch even mee voor een kopje 
koffie? Het is nu extra fijn dat we de mogelijkheid 
hebben om dit te doen. Ook zonder corona is het 
belangrijk om te laten weten dat de ander gezien 
wordt, dat we meeleven met leuke en moeilijke 
dingen. 

Wereldstad
Natuurlijk vinden we het jammer dat we geen 
Halloween hebben gevierd en dat de feestdagen 
anders waren. Maar we weten elkaar te vinden. Hoe 
bijzonder is dat in deze wereldstad! We laten elkaar 
met rust, maar zeker niet aan het lot over!’

Saskia van den Broek en Jocé Bloks
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'We houden de moed erin!'
‘Het afgelopen jaar is heel anders 
gelopen dan wij hadden gepland. Corona 
gooide bij bijna alles roet in het eten. De 
kleine dingen, zoals de verjaardagskaart 
voor elke jarige bewoner, gingen gelukkig 
door. Ook het bloemetje voor buren bij 
speciale gelegenheden, een diploma 
of jubileum, bleef onveranderd. Maar 
grotere straatactiviteiten... het kon 
allemaal niet doorgaan. Dan merk je pas 
hoeveel je 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. 

Piets Pleintje 
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 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.'

Marian de Rooij
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'Ik behoor tot de oude garde. 45 jaar 
geleden ben ik hier komen wonen. Er 
zijn 2 bewoners die er nog langer wonen 
dan ik. Ik vind dat de Beatrijsstraat qua 
bewonersgroep een afspiegeling is van 
de bevolking van Rotterdam.

Verjonging
Al jaren wordt er in de straat geOpzoomerd. Gelukkig is er altijd 
hulp genoeg tijdens de activiteiten, zijn er enthousiaste reacties 
en zie ik nu ook verjonging in de groep die activiteiten wil 
organiseren.  Via de buurtapp waar bewoners 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.

'Naar elkaar blijven omzien'
Onzekerheid
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 gemaakt met het vernieuwen 
van het riool.

Voor een plantjesactie in de straat hebben we elkaar weer 
opgezocht om de activiteit uit te werken 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 andere ideeën hebben, er wel altijd zorg is voor elkaar. 
Dat voelde goed na zo’n lastige periode.

Kleurrijke plantjes
Die extra aandacht tijdens de plantjesactie kon eigenlijk 
iedereen wel gebruiken. Een toevallige voorbijganger die van 
ons ook een plantje kreeg, werd daar heel emotioneel van, wat 
ons weer raakte.
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 ons Lief & Leedpotje.

Verbondenheid 
Momenteel  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 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.

Maike Chin A Sen
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'Op elkaar kunnen rekenen'
'Ons wooncomplex bestaat uit 104 
huurappartementen voor ouderen. We 
hebben aardig wat actieve bewoners die 
een handje helpen om er een fijne plek 
van te maken voor iedereen. Dat doen 
we en regelen we allemaal zelf. Zo zijn 
er bewoners die het zwerfvuil rondom 
het gebouw en het parkje verwijderen. In 
normale tijden zijn er allerlei manieren 
om elkaar te ontmoeten. 

Tamtam
Toen Rotterdam in maart in lockdown ging, kwam aan al onze 
activiteiten en ontmoetingen abrupt een einde. 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 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.  

Omdat het contact met elkaar werd gemist en de 
coronamaatregelen werden versoepeld, hebben we in 
juni weer wat kleinschalige activiteiten georganiseerd. Op 
onze koffieochtenden kwamen meteen weer zo’n twintig 
bewoners af. En in de zomer organiseerden wij buiten weer 
een 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. 

Jan Platteschorre
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Andere Opzoomerstraten in actie tijdens de lockdown


