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Over Rotterdammers en hun straat

Onzichtbare krachten
Herinneringen aan Koos Hooijmaijers
Thuis in de straat
Burgemeester Aboutaleb
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Ten geleide

Productieteam Opzoomer Mee

Onzichtbare
krachten
achter het
Opzoomeren

N

aar welk onderdeel van het
Opzoomeren je ook kijkt, het
spoor leidt altijd terug naar het
bevlogen productieteam van
Opzoomer Mee. Toch is de kans groot dat
je geen idee hebt wie Nurdan, Martin en
Jelle zijn. Ze staan namelijk zelf niet graag
in de schijnwerpers, die richten ze veel
liever op jou!

Wat het
productieteam
allemaal voor z’n
rekening neemt?
Oh, die lijst is lang!
Wat niet eigenlijk?!
Ze voeren alle
aanvragen in, zorgen
voor de uitbetalingen,
produceren de
grote evenementen
van A tot Z, zijn
verantwoordelijk voor
de inkoop en regelen elk
jaar voor honderden straten een
kerstboom. Tussendoor helpen
ze collega’s uit de brand met
computerzaken, zetten
ze dit magazine en
ander PR-middelen
in elkaar en
beantwoorden
ze dagelijks
tientallen
berichten

Martin

Steentjes
De stoel wordt naar achteren geschoven.
Een statige man uit de Opzoomerstraat komt
overeind en neemt tijdens een rumoerige
bewonersbijeenkomst in het Nieuwe Westen
het woord. ‘We kunnen nu wel mopperen
op alles en iedereen,’ zegt hij rustig maar
beslist. ‘Op de overheid, op de gemeentelijke
diensten… maar wat als we als buren ook eens
zelf wat doen? We kopen wat bezems en gaan
aan de slag!’
Jelle

Startschot
Zelf wist hij het uiteraard niet, maar met die
paar zinnen gaf bewoner Koos Hooijmaijers
in augustus 1989 het startschot voor het
Opzoomeren, een beweging van inmiddels
2.200 Rotterdamse straten. Het blijft bijzonder
hoe één mens en één gebeurtenis zoveel
effect kunnen hebben op zoveel mensen, op
een stad. Want wat als Koos Hooijmaijers die
avond had besloten om niet zijn mond open
te trekken of er gewoon voor had gekozen om
thuis lekker een boek te lezen?

van bewoners. En zijn de batterijen op? Dan haast een van
hen zich snel naar de winkel. Martin lacht: “Het productieteam
is het duizenddingendoekje van Opzoomer Mee. Het ene
moment hollen we achter een minister aan, dan zitten we weer
enveloppen te vouwen. Een dag verloopt hier altijd anders dan
verwacht. Een ander zou er gek van worden, maar wij vinden
het leuk.”

Rotsblok

Adrenalinekick
Normaal werkt het drietal samen op de benedenverdieping
van het kantoor aan de Schiedamsedijk , maar door de
coronamaatregelen zijn ze daar nu om de beurt. Dat is een stuk
saaier volgens Jelle: “Ik mis de humor die ik met Nurdan en
Martin deel en de gekke liedjes die we opzetten. Via WhatsApp
is dat toch minder grappig. En ik mis de adrenaline. In een
normaal jaar kan je mij soms als een gek door het pand zien
vliegen, nu kom ik zelfs aan achterstallige klusjes toe.”

Energiebron
Gelukkig maakt het contact met bewoners veel goed! “De
meeste Opzoomeraars staan positief, enthousiast en energiek
in het leven. Ik word altijd blij van die gangmakers aan de lijn.
En zij hopelijk ook een beetje van ons.”, zegt Martin. Nurdan:
“We hebben vooral weer veel zin in de grote evenementen,
zoals de Opzoomer Awards op 23 juni. Maar we hebben niets te
klagen hoor. Vorig jaar hebben er toch maar mooi 2.200 straten
geOpzoomerd. Dat geeft ons ook veel energie!”
Het mag duidelijk zijn dat het productieteam onmisbaar is
voor het Opzoomeren en de bewonersinitiatieven. Dus als
je volgende keer naar de straatkerstboom kijkt, een keertje
binnenstapt of rondloopt op een evenement van Opzoomer
Mee, dan weet jij welke handen daar flink (en met veel liefde)
voor hebben gewapperd!

KEETJES KIJKEN IN DE SUPERSTRAAT
Opzoomerkeetjes. Ze rijden weer door de stad! Vol benodigdheden voor
als je gaat Opzoomeren in je straat. Diezelfde keetjes zijn nu als kijkdozen
te bewonderen in de Superstraat, een interactieve kindertentoonstelling
in het Wereldmuseum aan de Willemskade. Samen tonen de keetjes de
geschiedenis en toekomst van het Opzoomeren. Komt dat zien!

Opzoomer Awards in theater Zuidplein
Rotterdam telt liefst 2.200 Opzoomerstraten. Daar gebeurt
van alles. Zoals samen zorgen voor een groene en schone
straat. En zorgen voor een goed onderling
contact met alle buren. De Opzoomer Awards
zetten deze straten op donderdag 23 juni in de
schijnwerpers. In het splinternieuwe theater
Zuidplein worden die avond Opzoomer Awards
uitgereikt. Wil je er live bij zijn? Neem contact
op met Opzoomer Mee. 010 213 10 55
Meer weten? opzoomermee.nl/awards

In de woorden van burgmeester Aboutaleb
is dat zo’n moment waarop een steen - in dit
geval wellicht een rotsblok – de stroming
van een rivier verandert. Begin dit jaar sprak
Aboutaleb met Opzoomeraars uit OudMathenesse. En ook daar zag hij allerlei
steentjes, zo merkte hij op. Zoals Benjamin
Sabotinov die een oogje houdt op een oudere
buurman en hem vervolgens in contact brengt
met de jongeren die regelmatig in het portiek
rondhangen. Nu hij de jongeren beter kent, is
de man niet meer bang en heeft hij meer rust.

Achter de horizon
Dit magazine barst van de steentjes. Zoals
het verhaal van de Essenburgstraat, waar een
getraumatiseerde oud-militair liefdevol wordt
opgenomen door de buren. Stapje voor stapje
knapt hij op en vindt hij zelfs een nieuwe
baan. Een beschadigde militair... dan denk je
automatisch aan die andere oorlog, zo vlakbij
achter de horizon. Iets waar je zo weinig aan
kunt veranderen. Wees een steentje! Help je
buren waar dat kan… ook al wonen ze een
stukje verder dan het portiek naast je.

'Opzoomer', het magazine dat meer
vertelt over het Opzoomeren.
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Het motortje van de Opzoomerstraat

Herinneringen aan
Koos Hooijmaijers

H

et is augustus 1989 als
de bewoners van de
Opzoomerstraat in het
Nieuwe Westen bij elkaar
komen om te praten
over de groeiende
criminaliteit, overlast
van garages en
verloedering in hun
straat. De emoties
vliegen door de zaal.
De avond eindigt
met: ‘De gemeente
doet niets, we gaan
het zelf wel doen’. De
bewoners houden woord.
ledere donderdagavond
gaan ze met elkaar de
straat vegen. Ze maken
spandoeken en delen bezems
uit. Naast elke deur verschijnt een
zogenaamd Opzoomerbolletje. Bewoner
Koos Hooijmaijers is, met hulp van
zoon Chris, het motortje in de straat en
daarmee één van de grondleggers van
het Opzoomeren in Rotterdam. Op 14
februari is Koos Hooijmaijers op 93 jarige
leeftijd overleden.

De Opzoomerstraat in 1994 met oud-burgemeester Bram Peper.

Lente 2021. Plantjesdag in de Opzoomerstraat, waar Koos Hooijmaijers nog in het zonnetje werd gezet.

Hup aan de slag
‘Meneer Hooijmaijers hield er de vaart in toen we met
Opzoomeren begonnen’, vertelt Emile van Rinsum, ér was
toen nog geen budget om Opzoomerbolletjes, die
lampjes, te kopen of plantjes en bezems. Dat
duurde maar. Meneer Hooijmaijers hield niet van
'dralen', dus dan schoot hij het gewoon voor of
hij haalde zelf bezems bij de Makro. ‘Hup,
Aan de slag!’
Emile werkte in die tijd als projectleider
Sociaal Beheer bij de bewonersorganisatie
Actiegroep het Nieuwe Westen en kan
zich die begintijd van het Opzoomeren
(dat werkwoord werd in die tijd door hem
bedacht) nog goed voor de geest halen.
‘Hij kon ook wat brommerig zijn
soms. Zeker als het allemaal te langzaam
liep naar zijn zin. En in het begin had hij
wat achterdocht tegen de 'jongens en
meiden' van de Actiegroep, want tja, een
actiegroep... Maar we wisten langzamerhand
toch zijn sympathie te winnen. Hij zag ook
wel dat we gewoon met hart en ziel heel hard
werkten aan de buurt en de Opzoomerstraat.
Zo kon meneer Hooijmaijers niet zonder ons
en wij niet zonder meneer Hooijmaijers. Je
moest hem wel mee hebben, en had je hem mee
dan had je hem ook mee. Bij een praatje was het altijd goed om
over 'zijn' schildjes te beginnen. De firma Hooijmaijers maakte
'wapenschildjes' voor o.a. de marine. Hij was erg trots op zijn
zaak!‘

Opzoomerbollen voor de hele stad
‘Toen meer straten in Rotterdam het voorbeeld van de
Opzoomerstraat gingen volgen, stond het magazijn van het
bedrijf van de familie Hooijmaijers vol met Opzoomerbolletjes,
de lampjes die bewoners naast de deuren hingen.’ Ingrid Heijst
was destijds coördinerend opbouwwerker bij de Actiegroep
het Nieuwe Westen. ‘ De Vereniging Buurtgroep Opzoomer, in
het begin voorgefinancierd door mijnheer Hooijmaijers kocht
grote voorraden van die lampjes in en uiteindelijk nam de
hele stad ze bij hem af. Zo leek het in ieder geval. Hij had ook
allerlei andere spullen, zoals een partytent, een barbecue en
tuingereedschap. De hele buurt mocht van alles bij hem lenen.
Hij stond altijd voor iedereen klaar.

Mijnheer Hooijmaijers wilde een klein stukje grond ‘annexeren’ achter de
Opzoomerkamer , een soort buurthuiskamer, en inrichten als veilig speelplekje
voor kinderen. De gemeente had geld beschikbaar gesteld voor de inrichting. Maar
voordat het stukje grond ook echt beschikbaar kwam… Dat duurde lang, erg lang. Het
woord opgeven stond niet in zijn woordenboek. Na twee jaar was het dan eindelijk
rond en kon het plan worden afgestoft en uitgevoerd. Wat een teleurstelling, en dat
is heel zacht uitgedrukt, toen bleek dat het gereserveerde geld na al die tijd was
teruggevloeid naar de algemene middelen. Dan kon hij mopperen hoor. Maar hij was
wel een lieve mopperkont.‘

Geraniums
‘Ja, ik denk ook aan geraniums als ik aan mijnheer Hooijmaijers denk.’
Ciska Hardenbol, bewoonster van de Opzoomerstraat, herinnert zich de
plantjesdagen in de straat heel goed. ‘Mijnheer
Hooijmaijers was echt de plantjesman van de
straat. Als we een groendag organiseerden,
bestelde hij steevast de geraniums. We maakten
de bakjes aan de gevel weer schoon en daar gingen
de planten in. Soms dacht ik “ Hè, weer die geraniums,
kunnen we nu niet een andere plant proberen”. Maar
ja, die geraniums waren wel erg sterk. We hebben
weleens andere bloeiers geprobeerd maar die leefden
niet lang. En dan werden het, tot grote vreugde van
mijnheer Hooijmaijers, toch weer geraniums. “Heb ik
het niet gezegd?”, klonk het dan, en hij bestelde ze weer. Ze bloeiden de hele zomer
en soms nog daarna. Als het zonnetje ging schijnen, kwam hij naar buiten en veegde
hij, bijna dagelijks, de stoep tot het door zijn gezondheid echt niet meer kon.
Hij kon zich ongelooflijk ergeren aan straatvuil. Dat verbloemde hij dan
niet. Hij sprak iemand er gerust op aan. Maar hij maakte vooral gezellige
praatjes met de buren op de stoep.’

Mooie herinnering
‘Dan kwam ik thuis en dan waren de twee struiken voor mijn gevel
weer helemaal mooi gesnoeid. Ik heb niet zulke groene vingers
en dat wist mijnheer Hooijmaijers. Zo lief. “Meissie”, zei hij dan
“nu is het netjes en kunnen ze er weer even tegenaan.” Bij zijn
bedrijf stonden grote braamstruiken. Hij maakte zelf bramenjam
en bracht dan een potje langs. Mijnheer Hooijmaijers was
voor mij het hart van onze straat.’ Merlijn Tax woont ook in de
Opzoomerstraat. In het huis waar eerder haar oma woonde.
’Mijn oma was ook betrokken bij de allereerste Opzoomeracties
in de straat en kon goed met mijnheer Hooijmaijers opschieten.
Op een dag bracht hij me een droogbloemetje, dat hij ooit van
mijn oma had gekregen. Dat had hij al die jaren bewaard. Ik
heb het ingelijst. Nu mijnheer Hooijmaijers is overleden, is het
een extra dierbare herinnering.’
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“Samen een fijn leven opbouwen”

Thuis in
de straat
I

edereen is bijzonder en toch lijken sommige
mensen dat net iets meer te zijn dan anderen.
In dit artikel vertelt een aantal Opzoomeraars
en professionals over hoe ze proberen de
straat voor iedereen een thuis te laten zijn. Ook
voor die extra bijzondere buren. Aandacht,
wat praktische hulp, een straatactiviteit en een
praatje kunnen daarbij helpen.

Thuis in de straat en Lief & Leed
De Volmarijnstraat, de Amethiststraat, de Ravenswaerde
en de Essenburgstraat zijn Opzoomerstraten. Drie
van deze straten doen ook mee aan de bekende Lief
& Leedactie die Opzoomer Mee in 2013 startte en
waaraan inmiddels een kleine 1.000 Rotterdamse straten
meedoen.

Straatontbijt in de Volmarijnstraat

Zijn vader had een elektriciteitszaak en verkocht de eerste tv’s.
De liefde voor techniek heeft Frans met de paplepel ingegoten
gekregen. Hij moest op de daken aan de antennes draaien en
zijn vader riep dan van beneden of de TV goed beeld gaf. Bij
onze straatfeesten deed hij natuurlijk ook de techniek. Ook
toen hij dovig werd bleef hij dat doen. Daar genoot hij van. Een
verstokte vrijgezel die teruggetrokken leefde, dat was hij. Een
apart figuur, maar hij hoorde er helemaal bij. Maar op een dag
werd hij vermist en na wat speurwerk bleek hij in het ziekenhuis te liggen. Van zijn fiets gevallen. Hij had een gebroken
heup en zijn geheugen was weg’’.

Niet vergeten
“Onze straat, de Volmarijnstraat, was zijn familie”, vervolgt
Nelleke Anezoulakis: “Frans zong mee in het buurtkoor, met
kerst kreeg hij een kerststol en op zijn zeventigste verjaardag
hebben we hem in het zonnetje gezet. De buren hielden
een oogje in het zeil”. Nu Frans door zijn
ongeluk niet meer in de Volmarijnstraat
in Middelland kan wonen, zegt ze: “We
vergeten hem niet, we bezoeken hem
om de beurt’’.

Iets meer bijzonder
Hoe zorg je dat ook zij zich thuis
voelen in de straat? Jolanda van DijkPieper, medewerkster wijkteam ouderen
in het Nieuwe Westen, komt dagelijks
veel ouderen met problemen tegen,
waaronder veel eenzame ouderen. Er

Lenie Kottier uit de Essenburgstraat: 'Voor twee
tienermoeders die hier kwamen wonen, zijn spullen
ingezameld. Ledikantjes, wandelwagens en andere
dingen die van pas komen. Dat is toch mooi dat je dat
als buren voor elkaar kan doen.'

In deze straten besteden bewoners extra aandacht
aan elkaar en is er burenhulp als dat nodig is. Al deze
straten hebben ook een Lief & Leedpotje van jaarlijks 150
euro. Dit potje, dat beheerd wordt door enkele actieve
bewoners, gangmakers geheten, wordt gebruikt voor
kleine attenties. Bijvoorbeeld voor de buur die ziek is,
voor buren die een baby hebben gekregen of om iemand
een hart onder de riem te steken.
Het Lief & Leedpotje is een soort katalysator. Het helpt
om contacten tussen buren op gang te brengen en leidt
vaak tot spontane burenhulp. De Lief & Leedactie van
Opzoomer Mee is inmiddels door 35 andere gemeentes in
Nederland overgenomen.
Meer informatie: liefenleedstraat.nl

is volgens haar vaak niet veel nodig om je thuis te voelen in de
straat. Een beetje aandacht, een praatje, een kleine attentie,
wat praktische hulp… ze gelooft daar heilig in. Ze vertelt
over Jannie die in haar straat een oudere bewoonster met
beginnende geheugenproblemen in de gaten hield. Toen de
buurvrouw warrig werd en ‘s avonds op straat zwierf, de post
zich opstapelde en medicijnen rondslingerden, trok Jannie
bij Jolanda aan de bel. Nu zorgt een wijkverpleegkundige
dat de buurvrouw op tijd de medicijnen inneemt. Ze krijgt
ook hulp om haar administratie bij te houden en het huis
schoon te houden. En de huisarts heeft haar verwezen naar de
geheugenpoli. “Nu kan ze veilig blijven wonen in haar eigen
huis, dankzij Jannie die als betrokken buurvrouw natuurlijk een
oogje in het zeil blijft houden”.

Een praatje, een zwaai en wat hulp
Ook Gerrit Hitzerd die al 40 jaar met zijn vrouw
in de Amethiststraat in het Kleiwegkwartier
woont, onderstreept het belang van
aandacht en burenhulp. Hij is blind en
inmiddels op leeftijd. “Ik kan alles,
behalve zien dan. Vroeger was ik
flexibeler, maar op onze leeftijd
gaan veel dingen toch lastiger.
Toen de coronapandemie
uitbrak, kregen we een
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hebben gehad. We organiseren zelf allerlei
activiteiten en hebben daar veel plezier van. Een
tosti- of erwtensoepavond… altijd betrekken we
de NAH’ers erbij. We horen als bewoners echt bij
elkaar, er is geen verschil.”

lief briefje van onze nieuwe buurvrouw, Iris, in de bus. Als we
hulp nodig hadden, dan konden we haar bellen. We vroegen
of ze misschien wat boodschappen voor ons kon doen. Maar
Iris werd zelf ziek. Toen heeft ze geregeld, en dat vind ik erg
mooi, dat haar vader die boodschappen deed.” Inmiddels is Iris
weer beter en weer volop bezig met burenhulp. “Laatst heeft
ze een mooie geveltuin aangelegd. Ook andere bewoners
kijken naar ons om. Straks komt een andere buurvrouw wat
boodschappen brengen. Dit is een fijne straat. Altijd is er wel
een praatje, een zwaai en wat hulp als de nood aan de man is”.

Erik Hoeflaak, manager van de Wijk van de Toekomst
van Woonstad Rotterdam, reageert enthousiast op de
voorbeelden. “We willen bouwen aan een fijn leven voor
onze huurders in Rotterdam. Dat kunnen we niet
alleen. We hebben partners nodig en natuurlijk ook
veel betrokken bewoners zoals in de voorbeelden.
Zo kunnen we voor iedereen het maatwerk en
dat beetje extra aandacht leveren dat nodig is.”
Hedwig van den Nieuwenhuizen die voor diverse
woningbouwcorporaties heeft gewerkt, valt hem
bij. “Een straat komt pas tot leven, krijgt
een ziel, als bewoners actief worden.
Opzoomer Mee stimuleert dat
bijvoorbeeld met haar Lief & Leedactie.
Bewoners ontdekken dan wat er leeft
Alfons ten Velde

Volmarijnstraat

Een straat met een ziel

in hun straat, gaan signaleren en zorgen voor onderlinge
verbindingen door elkaar aandacht te geven en te helpen.
Dat is goud waard.”

•

•
•

•

•
•

Goede buren zijn onvervangbaar. In 2013,
kort voor de start van de Lief & Leedstraten,
schreef ik op verzoek van Opzoomer Mee
een rapport waarin belangrijke kenmerken
van burenhulp werden vermeld:

•

Laten zien dat je er als buren toe doet. Aan de
Hoekersingel doen ze dat onder andere door buren
af en toe te verrassen met een attentie.

Van wanten weten
Een beetje aandacht en elkaar helpen… in sommige
straten wordt daar veel werk van gemaakt.
Zoals in de Ravenswaerde, een 55+ complex
in IJsselmonde. Ria van de Griend: “Op de
eerste en tweede verdieping van onze flat
zijn appartementen voor jonge mensen
met NAH, niet-aangeboren hersenletsel,
bijvoorbeeld doordat ze een ongeluk

'Opzoomerstraten zijn gastvrije zones'
Sommige mensen ervaren meer
obstakels en beperkingen dan
anderen. Frans, Gerrit die blind is, de
bewoonster met geheugenproblemen,
jonge mensen met niet aangeboren
hersenletsel, de ex-militair met een
post traumatische stress stoornis,
vaak weten de buren ervan, vaak is
er ook onderling contact. Zo kun je
iets voor elkaar betekenen. Je straat
wordt je thuis. Hoe vinden buren
elkaar als de problemen net wat
heftiger zijn? Hieronder een aantal
onderzoeksresultaten.

Ook in de Essenburgstraat in Middelland weet
men van wanten. Lenie Kottier: “Die jongen
had een hond en is als militair uitgezonden geweest. Hij
kwam terug met een post-traumatische stress
stoornis, met PTSS. Mensen die daar last
van hebben, verliezen vaak alles en
iedereen die ze lief hebben. We hadden
gehoord dat hij in onze straat kwam
wonen. Behalve zijn hond, waarmee
hij onafscheidelijk is, had hij helemaal
niks, geen huisraad of wat dan ook.
We hebben toen van alles ingezameld.

Buren zijn er bijna altijd, er is altijd wel
iemand thuis en vooral bij ouderen
kunnen ze acute hulp bieden (soms
zelfs binnen de minuut).
Het gaat vaak om licht contact, maar
soms ook om meer.
Bij buren vraag en krijg je meer hulp
dan bij vrienden, in het voorbijgaan,
zomaar.
Het gaat twee kanten op. Soms kun jij
iets voor je buren betekenen en soms
betekenen zij iets voor jou.
Je kunt de intensiteit van de relatie
met je buren zelf invullen.
Van het een komt het ander. En soms
is er trouwens ook geen vervolg.
Elkaar al kennen helpt als je hulp
nodig hebt

In 2010 had 63% van de Rotterdammers
wekelijks contact met de buren. Dat

Nederland 58% wekelijks contact met de
buren. Dat was in 2012 nog 66%. Het is
mogelijk dat de coronacrisis het aantal
contacten weer wat groter heeft gemaakt.

Sjorren helpt niet

contact kan van alles zijn – groeten, een
praatje, een bakkie doen. . Maar als het
gaat om ‘hulp bieden’ betreft het meestal
huishoudelijke hulp (81% van de gevallen)
en begeleiding of administratie. In 19%
van de gevallen gaat het om lichamelijke
verzorging. Intussen is er een opvolger
van dit onderzoek. In 2019 had over heel

Buren vinden elkaar vaak als de
professionele zorg dat niet kan. Mare
Knibbe en Klasien Horstman, twee
wetenschappers van de universiteit van
Maastricht, hebben onderzocht hoe
dat kan. Ze komen tot de conclusie dat
je niet moet proberen om buren iets af
te dwingen om jouw eigen doelen als
professional te bereiken.
Sjorren helpt niet,
burencontact is veel
flexibeler. Toch kun je
vanuit professionele
organisaties wel
meehelpen om ‘gastvrije
zones’ te ontwikkelen.

Ontmoetingsactiviteit voor alle bewoners in de
Ravenswaerde.

Kastjes, vloerbedekking, handdoeken…
het was hartverwarmend om te zien wat
iedereen bracht. Hij is opgenomen in onze
straat, we maken praatjes met hem en hij
helpt nu weleens, al is het schoorvoetend,
bij straatactiviteiten. Het is mooi dat je elkaar kunt helpen. O
ja…hij heeft inmiddels ook een baan.”

Er toe doen en van waarde
Alfons ten Velde is senior beleidsadviseur welzijn bij de
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de
gemeente Rotterdam. Onder die afdeling valt
ook informele zorg, zorg die bewoners aan
elkaar geven. “Rotterdam vindt het belangrijk
dat iedere Rotterdammer optimaal kan
meedoen in de samenleving. We
willen een samenleving zijn voor
en met iedereen. En dat begint
natuurlijk al in je directe omgeving,
in je straat. Daar moet je je thuis
kunnen voelen.” Hij vindt dat de
voorbeelden aantonen hoe attente
bewoners door wat extra aandacht
iedereen in de straat de kans geven
om mee te kunnen doen: “Buren
zien je, laten je weten dat je ertoe
doet, dat je van waarde bent.”

Opzoomerstraten zijn van die gastvrije
zones. Gangmakers organiseren
straatacties. Daarbij ontstaat er contact,
zodat buren elkaar steeds beter kunnen
vinden. Dat wordt een positieve spiraal, het
verband in de straat wordt sterker, de sfeer
wordt vertrouwder. Binnen zo’n vertrouwd
verband hebben mensen als Frans of
de vrouw met geheugenproblemen een
goede plek. Daar zitten ook buren in die
juist met zo iemand weer iets hebben.
Buren zijn voor elkaar geen etiket of
een stempeltje. Ze zijn personen met
verschillende kanten, positief en negatief.
Buren hebben met elkaar
dingen meegemaakt,
soms al van kinds af aan.
Je buurman is voor jou
geen aso, hoewel anderen
dat misschien wel vinden.
Maar hij heeft je wel eens
geholpen toen je je auto
niet aan de praat kreeg,

van het een kwam het ander en nu kunnen
jullie goed met elkaar overweg.
Gwen van
Eijk, een
andere
onderzoeker,
waarschuwt
ook dat er
een verschil
is tussen
hoe mensen
over andere
mensen
praten en hoe ze in de praktijk met elkaar
omgaan. Ook als ze verschillend tegen
de wereld aankijken kunnen ze elkaar als
buren vinden. In een actieve straat kunnen
dus bijzondere verbindingen ontstaan. Niet
iedereen zit er hetzelfde in, maar de straat
als geheel is gastvrij.
Kees Fortuin
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Burgemeester Aboutaleb over Opzoomeraars

‘Een steentje kan de
stroom van de rivier
veranderen’

'D

at vind ik nou een heel
mooi voorbeeld van Lief
& Leed’, burgemeester
Aboutaleb knikt bewonderend naar
Benjamin Sabotinov, ‘zo’n jonge
gast als jij die bij z’n oude buurman
gaat kijken hoe het met hem gaat.
Het mooie is dat je dan ook, als
hij vertelt wat angstig te zijn, een
vervolgactie onderneemt en een
gesprek organiseert tussen deze
man en de jongeren die bij hem in
het portiek chillen.’

Moniek Atmoredjo uit de Galjootstraat vertelt over de
groenactie in haar straat en wat zo’n kleine Opzoomeractie
losmaakt. ‘Het is eigenlijk zo eenvoudig. Als je buiten bezig
bent, met plantjes in de weer, komen er vanzelf praatjes
met bewoners en leer je de buren beter kennen. We maken
met elkaar de straat mooier. Er zijn echt bewoners die wat
willen doen, maar er worden ook wel problemen ervaren.
Woonoverlast door overbewoning of vuil naast de container
plaatsen bijvoorbeeld.

Het kan weer
De burgemeester is eind januari te gast in het huis van de
wijk De Inloop in Oud-Mathenesse in Delfshaven. Hij gaat in
gesprek met Opzoomeraars zoals Benjamin. ‘Ik lijk de leraar
wel en jullie mijn klas. Zo meteen ga ik nog sommen opgeven.’
grapt hij bij binnenkomst als hij de indeling van de ruimte ziet.
Het is allemaal nog beperkt, er past maar een selectie van tien
Opzoomeraars in de zaal aan tafeltjes die op ruime afstand van
elkaar staan. Maar de aanwezigen zijn
blij dat het weer kan, zo bij elkaar
zijn. En de burgemeester komt
nu eenmaal niet elke dag
op bezoek.

Een zware boodschappentas
Als Benjamin Sabotinov
over zijn oude buurman
vertelt, die bang was

elkaar houden we de dijk schoon. Echt een
behoorlijke groep buren doet mee.
Maar we hebben ook boomspiegels
beplant, een kerstboom versierd
en binnenkort openen we een
minibieb. Dan gaan we in de zomer
in hangmatten liggen lezen.’ Aicha
Raqibi van de Schiedamseweg Beneden
lacht en overhandigt de burgemeester
een fotocollage van de
schoonmaakbende. Die
wil hij maar wat graag
meenemen. ‘Als het mag
hoor. Dat zal wethouder
Karremans leuk vinden om
te zien. Daar wordt hij blij
van.’ Er zijn meer foto’s en
mooie verhalen. Die mogen
bewoners mailen. ‘Morgen zit ik meer dan tien uur in het
vliegtuig naar Colombia, dan heb ik toch niets te doen. Kan ik
alles goed bekijken.’

Steuntjes in de rug voor Opzoomeraars
De burgemeester wil dit soort signalen ook graag horen.
’De afgelopen tijd is er natuurlijk veel gehandhaafd op de
coronaregels. We hopen dat in de toekomst weer meer te

voor de jongeren in zijn portiek, en daarom niet naar buiten
durfde, knikt de burgmeester. ‘Het is zo’n goed voorbeeld,
hoe je het contact legt tussen die jongeren en de oudere man.
Een andere benadering dan alleen mopperen kan het verschil
maken. Als een bewoner op leeftijd zo’n jongen vraagt of hij
misschien een zware boodschappentas naar boven wil tillen,
durf ik te beweren dat hij dat met plezier zal doen, omdat hij
gevraagd wordt iets voor een ander te betekenen.’

Geveltuin van 18 meter
Alle aanwezige bewoners willen graag iets vertellen over hun
straat: een schoonmaakbende, een geveltuin van 18 meter,
een balkondisco, lieve attenties voor buren, activiteiten
voor ouderen en een minibibliotheek passeren de
revue. Vol enthousiasme vertellen ze en burgemeester
Aboutaleb luistert aandachtig. ‘Wij doen zoveel
burgemeester. We hebben een schoonmaakbende, met
Benjamin Sabotinov

kunnen doen op andere
zaken zoals het aanbieden
van huisvuil. Daarmee,
en met goede informatie,
geven we de
schoonmaakbendes
bijvoorbeeld een steuntje in de rug.’
Dat is mooi. En over steuntjes gesproken,
de Opzoomeraars kunnen er nog wel meer
gebruiken, geven ze aan. Van het recht
leggen van hobbelige bestrating tot
het plaatsen van meer vuilnisbakken.
Een idee voor welkomsttasjes voor
nieuwe buren lijkt de aanwezigen
wel wat. De stadsmarinier voor OudMathenesse die de burgemeester
begeleidt,
Avril Schreurs,
schrijft het allemaal op en de
burgemeester geeft aan dat er de
komende periode echt veel aandacht
voor de wijk zal zijn.

Zingen
In Oud-Mathenesse wonen veel ouderen. Een oogje in het
zeil, een helpende hand of een gezellige activiteit, ze worden
niet vergeten. Nel Goudswaard woont in de Professor Poelsflat
met overwegend oudere bewoners. ‘Een zangeres, een
bingo of een lekkere lunch. We organiseren geregeld een
Opzoomeractiviteit. In de gemeenschappelijke ruimte hebben
mensen dan plezier met elkaar. Er wordt
gekletst, gezongen en gelachen. Ja, corona
gooide weleens roet in het
eten. Maar we hebben
alweer plannen.’

Het steentje en de rivier
Met verhalen over hun straat, met foto’s en vooral door een aanstekelijk enthousiasme
hebben de aanwezigen het Opzoomeren een gezicht gegeven deze middag.
Karel Sant van het uitbetaaladres voor Opzoomer Mee, Mathenesse aan de
Maas, heeft wat feiten onder elkaar gezet en vertelt dat er in 2021 in OudMathenesse 54 Opzoomeractiviteiten zijn georganiseerd voor een
gemiddeld bedrag van zo’n 175 euro. Burgmeester Aboutaleb is onder de
indruk. ‘In het dorp waar ik vandaan kom, is een mooi gezegde’, vertelt hij.
‘Er zijn altijd wat stenen in een rivier die de stroom van het water bepalen. Je
hoeft maar één steen op te pakken en te verplaatsen om de stroming te
veranderen. Daar moet ik aan denken bij het Opzoomeren. Het gaat maar
om beperkte bedragen, om kleine stimulansen en straatactiviteiten, maar
ze kunnen verandering in gang zetten. In de straat en ook in de stad. Ik
ben altijd weer onder de indruk van de veerkracht van onze stad.’
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Liefs uit...

Nieuw
Lekkerland
Jan Simons, voorzitter van de L. & N. Smit’s Stichting, is de
enthousiaste kartrekker van de Lief & Leedstraten in NieuwLekkerland. Deze stichting is een brede welzijnsinstelling voor
de kernen Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk opgericht in 1885
door Leendert en Neeltje Smit. Na een wervelende start telt
Nieuw-Lekkerland inmiddels al 50 Lief & Leedstraten.

Jan vertelt dat de stichting In 2019 verschillende partijen bij
elkaar heeft gehaald rond het thema eenzaamheid. ’Uit cijfers
van de GGD bleek dat ook in ons relatief kleine en sociale dorp
8% van de ca. 9.500 inwoners ernstig eenzaam is. Van die cijfers
schrokken we enorm.’

Straatambassadeurs
‘Toen is het initiatief ontstaan voor een Lief & Leedaanpak met
straatambassadeurs. Eigenlijk waren er al een paar bewoners
op deze manier actief in hun straat. We zijn enthousiast
gaan werven. De gemeente Molenlanden, waar NieuwLekkerland deel van uitmaakt, steunde dit initiatief en
omdat het in Nieuw-Lekkerland nu zo succesvol is, heeft
de gemeente het voornemen om het in alle kernen uit
te rollen. Lief & Leedstraten passen heel mooi in het
actieplan ‘Eén tegen eenzaamheid’ van de gemeente.

Aan de lantarenpalen
‘We hebben voor Lief & Leedstraten een bordje
“buurtattentie” ontwikkeld met de tekst: “Hier
hebben we oog voor elkaar”. Deze bordjes hangen
we aan de lantaarnpalen om aandacht te trekken.
In december konden wij de 50e lief & Leedstraat
inschrijven: de Jupiterstraat waar Linda Goudswaard
de straatambassadeur is. Twee keer per jaar
proberen we een bijeenkomst in te plannen met
de straatambassadeurs om uit te wisselen. Ik praat
steeds over ‘we’, want we doen het samen, het
bestuur van de stichting en al die enthousiaste
straatambassadeurs. Dit jaar hopen we nog
minimaal 25 Lief & Leedstraten te werven.

Colofon: Opzoomer Mee • Schiedamsedijk 55a • 3011 EE Rotterdam • opzoomermee.nl

'Liefs uit…’ zet een
stad of dorp met Lief
& Leedstraten in de
schijnwerpers. Dit keer
Nieuw-Lekkerland.
Daar schieten de
Lief & Leedstraten
als paddenstoelen
uit de grond. Er zijn
er inmiddels 50 en
hopelijk komt daar
nog een flink aantal
bij. Gezien het succes
kunnen ook straten
in omliggende
dorpskernen
binnenkort aanhaken
bij deze Lief &
Leedbeweging.

