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Over Rotterdammers en hun straat
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Tringgg. In december 2007 gaat in alle 
vroegte in een huisje aan de Benedenrijweg 
de telefoon. Nietsvermoedend neemt 
Annemiek op. ‘Goeie morgen,’ zegt een deftig 
sprekende dame. ‘Het Koninklijk Huis wenst 
de heer Janssens, directeur-bestuurder van 
Opzoomer Mee, te spreken. Dit naar aanleiding 
van zijn uitnodiging aan prinses Máxima.’

Blote Niksie
‘Sorry, maar Johan kan nu erg lastig aan de 
telefoon komen,’ zegt Annemiek een beetje 
verontschuldigend. Boven klinkt het vrolijke 
gespetter van de douche. ‘Laat hem toch maar 
even aan de lijn komen’, klinkt het vanuit paleis 
Huis ten Bosch. Lang verhaal kort: in z’n Blote 
Niksie voerde Johan Janssens vervolgens een 
gesprek met ene jonkvrouw ‘Van Hier Tot 
Gunder’. Zij vertelde hem dat prinses Máxima 
graag aanwezig is bij de uitreiking van de 
Opzoomer Awards in januari 2008. 

Doei Doei
Het is een anekdote die Johan op 23 juni zelf 
aan een volle zaal vertelde tijdens de uitreiking 
van de Opzoomer Awards van 2022. Daar, in 
theater Zuidplein, zwaaide hij na 27 jaar af als 
directeur-bestuurder van Opzoomer Mee. Een 
man die liever niet op de voorgrond treedt, 
mailtjes steevast afsluit met ‘doei doei’ en 
bij het Opzoomeren altijd het belang en het 
uitgangspunt van bewoners voorop stelt.

Schatkist
Máxima was deze keer niet aanwezig bij de 
Opzoomer Awards. Wie er wel waren: tal van 
straten die laten zien dat je met je buren elke 
uitdaging aan kan. Om het even of het gaat om 
onderlinge zorg, het tegengaan van zwerfafval, 
de klimaattransitie en welke uitdagingen er in 
de toekomst ook zullen zijn. Een schatkist voor 
de stad. 

Opzoomer Mee gaat verder zonder Johan. 
Maar net als in een echte Opzoomerstraat 
staan er altijd gangmakers op die het stokje 
overnemen. Zoals de nieuwe directeur-
bestuurder Janet Vos. 'Die snapt het helemaal. 
Dus ik heb geen zorgen,' aldus Johan. Dus: doei 
doei. Wij gaan door in de straat!

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

at was het een gezellige en 
inspirerende avond zeg.’ 

Fatiha Oumansour van de Wilgenplaslaan 
heeft het Opzoomercafé voor 
Hillegersberg-Schiebroek in het Huis van 
de Wijk aan de Teldersweg bezocht. Kamla 
Bacha uit de Blécourstraat is het roerend 
met haar eens. ‘Zo leuk ook om nieuwe 
mensen te leren kennen uit de buurt en 
allerlei ideeën voor Opzoomeractiviteiten 
op te doen.’ Fatiha en Kamla zijn niet 
de enigen die met veel plezier een 
Opzoomercafé bezocht hebben.

Het kon weer. Andere Opzoomeraars 
ontmoeten. Na twee jaar 
corona, waarin deze 
bijeenkomsten niet 
mogelijk waren, werd 
één ding al snel duidelijk: 
Opzoomeraars vonden 
het erg fijn om elkaar weer 
te zien. Om na de koffie 
met taart of het ijsje ‘op 

de zeepkist’ te vertellen over de plantjes in 
hun straat, de bezoekjes aan ouderen in 

coronatijd of het maandelijkse vegen. 
Vol aandacht werd er geluisterd naar de 
leuke anekdotes van buurtgenoten. 

Even op de website kijken
‘Weet je wat helemaal leuk is? Onze 

regenton. Als het nodig is, kunnen we 
onze geveltuinen nu begieten met 

regenwater. Op de bovenkant van 
de ton hebben we plantjes gezet. 

Het ziet er echt heel fleurig uit.’ 
Astrid Carron uit het Nieuwe 

Westen vertelt vol enthousiasme over haar straat. Over die 
regentonnen willen de aanwezigen wel meer horen. ‘Ja hoor, 
zo’n ton kan een straat krijgen via Opzoomer Mee. Dan moet je 
wel gezamenlijk groen 
hebben. Kijk maar op de 
website.’ 
‘En weet je waar we ook 
trots op kunnen zijn?’, 
roept iemand tussen 
alles en iedereen door 
uit de zaal, ‘Op ons 
uitbetaaladres. Frieda 
Vogel van speeltuin 
Confetti.’  Er klinkt een 
applaus dat Frieda, die voorin de zaal zit, lachend in ontvangst 

neemt. 

Dikke sokken
Verhalen delen, een energiezuinige-bingo met 

prijzen als dikke sokken en radiatorfolie, een quiz, 
kennismaken met medewerkers van Woonstad, 

met de wijknetwerker of de wijktuinman. 
Het waren volle avonden. Natalie Hellings, 
wijknetwerker in Feijenoord, heeft genoten. 
‘Wat een geweldige avond en wat mooi dat 
er zoveel verschillende bewoners waren.’

Duimen omhoog
Geen valse bingo en toch een liedje zingen. 

Aan het einde van het Opzoomercafé in Middelland klonk uit 
volle borst Ala Presi, werden heupen gedraaid en werd ritmisch 
geklapt. En gingen duimen omhoog. Tot de volgende keer.

Ten geleide

Doei Doei
Vrolijke bijeenkomsten in de stad

Inspirerende 
Opzoomercafés
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Helaas moet Opzoomer Mee per 1 september haar vertrouwde 
stekkie aan de Schiedamsedijk 55a verlaten. Maar er komt een 
mooi thuis voor terug: de Pupillenstaat 56. Dit voormalige 
pand van bewonersorganisatie Het Nieuwe Westen ligt op 
een steenworp afstand van de Opzoomerstraat: de plek waar 
het Opzoomeren is geboren. Maar eerst moet het nog flink 
worden verbouwd. Tot die tijd (medio februari 2023) trekt 
Opzoomer Mee in bij de BSW (Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam) 
aan de Sportlaan 77 in IJsselmonde. We blijven bereikbaar via 
(010) 213 10 55 en info@opzoomermee.nl.

100 JAAR TIDEMANSTRAAT
De Albregt-Engelmanstraat, de Rechthuisstraat en de Cornelis 
Heinricksestraat wonnen 23 juni een Opzoomer Award (zie pagina 4). De 
Tidemanstraat was in 2019 de grote winnaar.  Door de coronapandemie 
kon de bijbehorende straatprijs lange tijd niet worden verzilverd. 
Op zaterdag 11 juni werd dit dubbel en dwars ingehaald met een 
straatfeest vanwege het 100-jarig bestaan van de straat. Ook minister en 
buurtbewoner Carola Schouten (inzetje) feestte gezellig mee.

Verhuisbericht Opzoomer Mee
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Uitslag Opzoomer Awards
Lief en Creatief
1  Rechthuisstraat
2  Hordijk
3  Ons Dorp (Schipholstraat, Welschapstraat)

Groen en Schoon
1  Albregt-Engelmanstraat
2  Zwarte Paardenstraat
3  Ja�adwarsstraat

42,4%
40,4%
17,2%

Uitslag

Uitslag

53%
29,7%
17,3%

Aanstormend Talent
1  Cornelis Heinricksestraat
2  Buziaustraat
3  Leo Lashleylaan

Geen stemming. De oude en 
nieuwe directeur van 
Opzoomer Mee waren de 
deskundige jury.

Foto’s en �lmpjes: opzoomermee.nl/awards

Terwijl de muzikanten van De Nazaten – 
aangekondigd als de leukste band van 

Rotterdam - het ene na het andere tropische 
deuntje de zaal in slingeren, loopt 

de spanning voelbaar op. Het 
publiek is een mix van bewoners, 
ambtenaren, politici, welzijnswerkers 

en andere Opzoomerdeskundigen. Met 
stemkastjes bepalen zij vanavond welke 

straten er met een Opzoomer Award 
naar huis gaan. ‘Je stemkastje moet je 

niet mee naar huis nemen,’ is vooraf 
gewaarschuwd. ‘Want je kan er echt 
niet je televisie mee bedienen.’

Angstvallig leeg
Maar wacht eens even… de zaal is op 

de eerste rijen nog angstvallig leeg. Wat is 
er aan de hand? Presentator Conny Anders 

geeft op het podium het verlossende antwoord: 
‘Voor deze verkiezing hebben we natuurlijk straten 
nodig. Dus… daar zijn ze!’ En daar komt een vrolijke stoet 
enthousiaste Rotterdammers lachend en zwaaiend het 
podium op gemarcheerd. Stuk voor stuk wonen ze in een 
van de genomineerde straten. Vanavond staan zij volop in de 
schijnwerpers!
Met grote straatnaamborden in de hand zoeken ze een 
plekje op de voorste rijen. Het is zover: tijd om te stemmen! 
Te beginnen met de verkiezing van de Liefste en Creatiefste 
straat. Daarvoor zijn genomineerd de Hordijk, Ons Dorp en de 
Rechthuisstraat. 

‘Nu nog meer
zin om te
Opzoomeren’

Bolderkar langs de deuren
In een kort filmpje vertellen de bewoners hoe zij op creatieve 
wijze lief en leed met elkaar delen en iedereen daarbij 
betrekken. Ook is er telkens een ‘pitcher’ die een minuut de 
tijd krijgt om een straat nog eens extra in het zonnetje te 
zetten. Er komen prachtige voorbeelden van burenaandacht 
voorbij. Zoals de online-bingo die Ons Dorp startte tijdens 
corona. Dagelijks werden er op een vaste tijd via facebook een 
aantal bingocijfers getrokken. Zo werd in deze moeilijke tijd 
op vrolijke wijze het contact onderhouden. ‘Daar hebben ze 
goed over nagedacht,’ klinkt het instemmend. Op de Hordijk 
gaan buren sinds corona jaarlijks 
met een bolderkar langs de 
deuren met een aardigheidje. 
Om iedereen even te spreken 
en te zien. ‘Wat een inzet. Het 
wordt lastig een winnaar kiezen,’ 
fluistert iemand.

Slingers ophangen
De stemkastjes worden 
tevoorschijn gehaald en… met 
een miniem verschil komt de Rechthuisstraat als winnaar uit de 
bus. In dit straatje hebben buren tijd en aandacht voor elkaar. 
Hier zou iedereen wel willen wonen, vindt het publiek. De 
eerste plek had bewoner Lex Goeman echt niet verwacht. ‘Mijn 
favoriet was de Hordijk. Zo knap dat zij met weinig middelen 
een dijk van een kilometer Opzoomeren. Zodra we thuis zijn 
gaan we de slingers ophangen in de straat om het te vieren.’
De verkiezingsavond is ook het moment dat Johan 
Janssens afzwaait als directeur-bestuurder van Opzoomer 

Mee (zie pagina 6). Hij geeft het estafettestokje door aan 
Janet Vos. Samen bezochten zij per fiets drie beginnende 
Opzoomerstraten die in aanmerking komen voor de award 
Aanstormend Talent’. De prijs valt in de schoot van de Cornelis 
Heinricksestraat waar de bewoners een inzamelingsactie 
hielden om de honderdste verjaardag van bewoner Ans 
Huisman te vieren. ‘Ik ga nooit meer in een jury zitten,’ verzucht 
Johan. ‘Ze verdienen het eigenlijk alle drie.’

Spektakelstraat
De oh’s en ah’s vanuit de zaal zijn niet van de lucht als het 
filmpje met de genomineerden voor de award Groen en 
Schoon wordt gestart. De Albregt–Engelmanstraat komt in 
beeld. Het is een ‘spektakelstraat’ zoals pitcher John Verkerke 
van Stadsbeheer het even later verwoordt. ‘Het is een groene 
long van de stad. Helemaal door bewoners zelf gedaan.’ Met 
de tientallen fraai beschilderde kunststof kingsize-vaten vol 
uitbundig en gevarieerd groen is de straat een lust voor het 
oog. De straat wint dan ook met overmacht deze award. 
De award, een fraai kunststofbeeldje krijgt een 
ereplekje in het groen, 
beloven de gangmakers.
Ook is er veel lof voor de 
Zwarte Paardenstraat die in een 
drukke en stenige binnenstad 
de boel schoon en groen 
houden en de Jaffadwarsstraat 
waar letterlijk alles wordt 
benut om de straat te vergroenen. Van 
vogelkooi tot stoeltjes en lege blikken.

Nog meer zin in Opzoomeren
Nadat alle straten door de fotograaf uitgebreid op de kiek 
zijn gezet, zet de band het slotmuziekje in en kan er worden 
nagepraat. Over alle verhalen en over de uitslag. Bewoner 
Jeroen Bleijs (Tidemanstraat): ‘Mooi om te zien hoe al die 
straten de aanwezige creativiteit aanwenden om hun straat 
beter, mooier en gezelliger te maken.’ Bewoner Karine Bérard 
(Hofdijk): ‘Prachtig hoeveel mensen voor elkaar bezig zijn in de 
stad. Deze avond voelt als een hoogtepunt. Ik heb zin om nog 
meer te Opzoomeren in mijn straat.’

Sowieso een winnaar
Buurtcoach en pitcher Amanda Janssen zoekt ondertussen 
naar een verklaring waarom Ons Dorp ‘slechts’ een derde plek 
behaalde in de categorie Lief & Creatief. ‘Misschien zaten er 
te weinig mensen uit Overschie in de zaal,’ zucht ze. Woorden 
van troost komen er van sociaal onderzoeker Kees Fortuin. Zijn 
stem ging naar Ons Dorp. ‘Zo knap hoe er in een buurtje waar 
lang niet iedereen het makkelijk heeft samen zoveel bereikt 
wordt. En dan betrekken ze ook nog even de  bewoners uit de 

nieuwbouw bij het Opzoomeren. Ik zeg: petje af.’
Oud-raadslid Harm de Oude vat de avond mooi 

samen: ‘Het gaat er eigenlijk niet om wie 
er wint. Het gaat erom dat straten en 

bewoners elkaar ontmoeten. Dat er veel 
plezier is en dat actieve 
bewoners erkenning 
krijgen voor wat ze doen. 

Als je Opzoomert, ben je 
sowieso een winnaar.’

otterdammers die zelden op Zuid komen, 
hadden donderdag 23 juni een belangrijke 
reden om toch de Maas over te steken. 

Daar, in het splinternieuwe theater Zuidplein, werden 
Opzoomer Awards uitgereikt aan straten in de categorieën 
Lief & Creatief, Groen & Schoon en Aanstormend Talent. ‘Ik 
heb na deze avond nog meer zin om te Opzoomeren.’

Opzoomer Awards

R

'Doei doei doei, wij gaan door in de straat' . Het duo 
Sanne en Joyce schreven een loflied over Johan Janssens.

Cornelis Heinricksestraat

Albregt-Engelmanstraat

Rechthuisstraat
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orig jaar bereikte het Opzoomeren een record met ruim 
tweeduizend deelnemende straten. Na bijna dertig 
jaar neemt Johan Janssens op dit hoogtepunt afscheid 

als directeur-bestuurder van Stichting Opzoomer Mee. Een 
welverdiende toevalstreffer! Aan de hand van zes typische Johan-
uitspraken blikken we met hem terug op de voorbijgevlogen jaren. 

'Er moet altijd een
kers op de taart'

V

Uitzwaai interview Johan Janssens

“Er moet altijd 
een kers 

op de taart”

“Als je maar lang 
genoeg gewoon blijft,

 word je vanzelf 
bijzonder”

“Het geld 
moet naar 

de bewoners”

“Ik ben geboren
als

Opbouwwerker”
AKTIE!

“Er moet altijd 
een kers 

op de taart”

“Als je maar lang 
genoeg gewoon blijft,

 word je vanzelf 
bijzonder”

“Het geld 
moet naar 

de bewoners”

“Ik ben geboren
als

Opbouwwerker”
AKTIE!

Met Johan Janssens 
als directeur-
bestuurder groeide 
het Opzoomeren 
tot een fenomeen 
dat je niet meer kan 
wegdenken uit de 
stad. Het is onderdeel 
van het Rotterdamse 
DNA en erfgoed. Of 
zoals Johan zelf zegt: 

“Het hoort in de categorie Erasmusbrug en Euromast. Daar 
discussieer je ook niet over. Ze zijn er gewoon.” 

Waan van de dag
Maar waag het niet die indrukwekkende prestatie aan hem 
toe te schrijven. Dan heb je het Opzoomeren volgens Johan 
niet begrepen: “Ik wil er niet te veel credits voor krijgen. Het 
Opzoomeren is afhankelijk van Rotterdammers die in hun straat 
de handen uit de mouwen steken, niet van een individu. Ik ben 
trots dat we dertig jaar de waan van de dag hebben overleefd 
en dat het Opzoomeren in essentie zichzelf is gebleven. Het 
was leuk om dat bootje drijvend te houden. Dat doet me 
denken aan die reclame van een verzekeringsmaatschappij. Als 
je maar lang genoeg gewoon blijft…”

Na een studie aan 
de Sociale Academie 
werkte Johan twaalf 
jaar als opbouwwerker 
in Oud-Mathenese 
en Het Witte Dorp. 
Daar leerde hij 
hoe je effectieve 
buurtcampagnes voert. 
“Een campagne is een 
bepaalde manier van 
werken om doorbraken 

te forceren”, legt hij uit. “Die samenbundeling van energie in 
een korte tijd vind ik mooi.” 

Opzoomerdag 28 mei 1994
Johans talent voor campagnes bleek bepalend 

voor zowel zijn levensloop als die van Opzoomer 
Mee. Hij werd gevraagd als campagnevoerder 
voor de Opzoomerdag op 28 mei 1994. Het 
was een doorslaand succes: twintigduizend 

Rotterdammers knapten die dag straten en 
pleinen op. Daarna kreeg Johan de leiding over 
Opzoomer Mee. “Het leek me heel gaaf om het 
Opzoomeren met een bureau als Opzoomer 
Mee verder tot ontwikkeling te brengen, maar 
ik heb er nooit voor gekozen om directeur-
bestuurder te worden. In de vaart van het 
succes kwam ik toevallig in die rol terecht.”

Jaarrekening op een kladje
Die rol maakte hij zich eigen zonder zijn basis te 
verliezen. ”Ik ben geboren als opbouwwerker. 
Dat zie je terug in hoe ik als directeur ben. Ik 
houd van lef tonen en risico’s nemen, denk 
vanuit de bewoners en zit altijd op de inhoud.” 
Natuurlijk werd Johan soms met de neus op 
de feiten gedrukt: “De eerste keer dat ik de 
administratie aan de accountant gaf, vroeg hij 
me om de jaarrekening. Ik stond met mijn mond 
vol tanden. Ik wist niet wat het verschil was. Die 
lieve man heeft me toen nog geholpen om de 
jaarrekening op een kladje te maken.” 

De man die het Opzoomeren 
verankerd kreeg in het DNA 
van Rotterdam kwam zelf ter 
wereld in het Groningse stadje 
Appingedam, als “nummer vier 
van de zes”. Johans verhuizing 
naar de havenstad danken we aan 
vader Janssens. Die was dominee en werd hier naartoe 
geroepen. Zo groeide Johan op als Rotterdammer.

Hoe Johan Rotterdammer werd

Wist je dat Johan Stichting Opzoomer 
Mee zelf heeft opgericht in 1997? In de 
jaren ervoor was Opzoomer Mee een 
samenwerkingsproject van de dienst 
Gemeentewerken en het Rotterdams 
Instituut Bewonersondersteuning, met 
Johan als projectleider. Daarna werd de 
organisatie zelfstandig en Johan directeur-
bestuurder van de stichting. 

In het Opzoomerbegin

Johan (links) legt in het bijzijn van 
burgemeester Bram Peper het 
Opzoomeren uit aan premier Wim Kok.

Ouderwets campagnevoeren in de 
stad in 1996 (foto) en Johan in het 
campagnebusje van Goeie Morgen! (1999)

1

2

24 januari 2008: het Opzoomergala met Máxima. De enige keer dat Johan een pak aan deed naar zijn werk.
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Het pand van 
Opzoomer Mee aan 
de Schiedamsedijk 55a 
was tot de verbouwing 
een paar jaar geleden 
goed voor veel 
grappig bedoelde 
opmerkingen over 
de bestemming 
van het geld. Dat 
stopte de stichting 

duidelijk niet in het pand. Het kantoor van de directeur was 
een getimmerd hok naast de ingang. “We hebben jarenlang 
een kantoorinrichting gehad die oogde als een goedbedoelde 
Opzoomeractie”, grinnikt Johan. “Het was rommelig en klein en 
had een hoog doe-het-zelf-gehalte. Maar dat was ook wel mijn 
filosofie. Het geld moet naar de bewoners.”

Miljoen losgepeuterd
In de beginjaren wilde 
iedereen graag investeren in 
het Opzoomeren. Johan deed 
toen samen met zijn collega’s 
Remy van Wageningen en Wim 
Lakmaker al het werk voor 
de hele stad. “Remy was heel 
belangrijk in de uitvoering van 
de campagnes en Wim kon 
uitstekend met geld overweg. Ik 

zie hem nog binnenkomen met de woorden ‘Volgens mij heb 
ik net een miljoen losgepeuterd!’ Met z’n drieën hebben we de 
eerste jaren het Opzoomeren opgebouwd.”

“De aarde is 
in 7 dagen geschapen, 

dus wij kunnen 
het wel in een dag”

“Een goed plan 
verdient het

om uitgevoerd 
te worden”

“Als je twee 
seconden 

voorsprong hebt,
win je ook”

“Er moet altijd 
een kers 

op de taart”

“Als je maar lang 
genoeg gewoon blijft,

 word je vanzelf 
bijzonder”

“Het geld 
moet naar 

de bewoners”

“Ik ben geboren
als

Opbouwwerker”
AKTIE!

Terwijl het aantal 
Opzoomerstraten 
toenam, groeide het 
team van Opzoomer 
Mee. Een team waar 
Johan veel vertrouwen 
in heeft, hoewel hij 
er ook bekend om 
staat zich overal mee 
te bemoeien. Vooral 
aan de campagnes en 

draaiboeken gaf hij graag nog een twist. “Ik ben vrij ambitieus 
en niet snel tevreden. Het kan altijd nog mooier en beter. Er 
móét een kers op de taart! Of een stukje mango, of wat dan 
ook.”

Soms een beetje gek
Dat zie je ook terug in de communicatie en aanpak van 
Opzoomer Mee, van de grote evenementen tot de straatacties. 
Enthousiasmerend, ludiek en soms een beetje gek, maar altijd 
herkenbaar, begrijpelijk en doeltreffend. “We willen het hart 
van de Rotterdammers raken in plaats van het beleid”, zegt 
Johan. “We maken steeds de verbinding van de 
straat naar de stad, zodat de mensen het 
terechte gevoel krijgen dat ze door 
hun bijdrage de stad verder helpen. 
Daar slagen we gelukkig goed in.” 

Met aanpakken en 
doorgaan zijn de 
jaren voor Johan 
voorbij gevlogen. Een 
grootse campagne 
werd soms binnen 
twee weken van A 
tot Z gerealiseerd. 
Diverse acties kwamen 
voorbij in het landelijke 
achtuurjournaal. Toch 

was het niet alleen maar feest. Het overlijden van collega’s 
Remy en Wim waren dieptepunten voor de organisatie, maar 
ook politieke en maatschappelijke invloeden hadden grote 
impact. Zo viel door de kredietcrisis een derde van het budget 
weg. “Ik weet nog dat ik ’s ochtends naar een overleg ging waar 
bepaald werd of ik twee, drie of vier mensen moest ontslaan”, 
herinnert Johan zich. “Uiteindelijk mocht iedereen blijven. En 
een wethouder die vond dat we meer moesten opleveren, 
werd later een van de voorvechters van het Opzoomeren.”

Het jeugdige van 'opa'
Rotterdam was volgens Johan vroeger de opbouwwerkstad 
van Nederland en Opzoomer Mee was gebaseerd op 
samenwerking met het opbouwwerk. Tussen 2010 en 
2014 veranderde er veel in Rotterdam. Opbouwwerkers 
verdwenen en buurthuizen werden gesloten. “Toen stonden 
we opeens in ons eentje. We zoeken daarom samenwerking 

met wijkpartners, maar die klap zijn we nog steeds niet te 
boven.” Over zijn werk zegt Johan verder: “Toch ben ik nooit 

in de buurt van een burn-out of zo gekomen. Ik ben zelfs 
nauwelijks ziek geweest. Eigenlijk voelt het nog steeds alsof 
ik net begonnen ben. Ik voel me niet oud en mijn karakter is 
nog steeds impulsief, ja, dat is het jeugdige van ‘opa’."

Tegenwoordig wordt 
Opzoomer Mee 
door steeds meer 
instellingen gevraagd 
om samen te werken. 
“Van energie-armoede 
tot meer bewegen 
tot mensen met een 
beperking”, somt 
Johan op. “Het is 
vaak moeilijk om van 

problemen chocola 
te maken. De stad wordt ingewikkelder. Het is en blijft de 
kracht van Opzoomer Mee om steeds weer bij de bewoners te 
beginnen, dan ontstaan er goede plannen. Het Opzoomeren is 
een schatkist voor Rotterdam” 

Het exporteren van sommige items uit de ‘schatkist’ is een 
voorbeeld van wat Johan een goed plan leek. “Dat staat nog 
op een beginpunt. Of het straatgericht werken verder wordt 
ontwikkeld gaan we zien, maar het is natuurlijk wel kicken dat 
het Lief & Leedconcept al in 35 steden wordt uitgevoerd!” 

Buscampertje naar Frankrijk
Bijna dertig jaar lang stond Johans werkzame leven in het 
teken van Opzoomer Mee, van de Rotterdammers en hun 
straten. Johan: “Ik heb het met veel plezier gedaan, maar de 
lege agenda smaakt naar meer. Ik kijk ernaar uit om straks met 
mijn vriendin Annemiek te skaten en met het buscampertje 
naar Frankrijk te gaan. We zijn al 31 jaar samen en nog steeds 
verliefd, dus dat komt wel goed. Ik blijf natuurlijk ook actief in 
de stad. Als pensionado moet ik mezelf opnieuw uitvinden. 
Ik denk dat Opzoomer Mee dat onder leiding van de nieuwe 
directeur-bestuurder ook moet doen. Daarin moeten we elkaar 
niet voor de voeten lopen, dus ik stop echt. Juist omdat ik 
zoveel om Opzoomer Mee geef, doe ik de deur dicht.” 

Wat Johan tenslotte nog wil meegeven aan de Opzoomeraars? 
“Gewoon doorgaan en laat je niet gek maken. Al die 
ogenschijnlijk kleine activiteiten zijn heel belangrijk voor de 
stad. Rotterdammers maken Rotterdam! Zij maken de stad 
leefbaar. Ambtenaren piekeren zich suf over eenzaamheid, 
Opzoomeraars doen het gewoon vanuit betrokkenheid en het 
hart op de goede plek. Ja, gewoon doorgaan!”

Samen met zijn vriendin Annemiek woont Johan al 25 
jaar in Ridderkerk. “In de beginjaren was het Opzoomeren 
zo populair dat ik in de supermarkt werd aangesproken 
over aanvragen en kwesties met buren. Het was dus wel 
prettig om wat afstand tussen wonen en werk te krijgen. 
Ik heb elke dag de waterbus genomen. Die stopt bij mij 
thuis voor de deur en bij Opzoomer Mee ook. Alsof die 
boot speciaal voor mij gemaakt is!” 

Het was 'meant to be'

In Johans kantoortje vind je 
tastbare herinneringen aan 
dertig jaar Opzoomer Mee, 
zoals het glas van Máxima. 
Johan: “In 2008 was zij te 
gast bij een Opzoomerverkiezing op de Spido. Ik had 
nog nooit meegemaakt dat een zaal binnen twee tellen 
een sprookjesachtige wereld werd. Zij bracht die sfeer, 
haar uitstraling zat in die zaal. Om er iets aan over te 
houden hebben we haar glas bewaard. Volgens mij was 
dat gewoon een glas van iemand anders met lippenstift, 
maar dat maakte niet uit. Dat glas is sindsdien vijf keer 
gebroken. Dan pakken we gewoon een nieuwe en vraag 
ik een collega om een afdruk met haar lippen te maken.”  

Het glas van Máxima

Afscheid in Opzoomerstijl

Een grote afscheidsreceptie 
past niet bij Johan. Een speciaal 
momentje tijdens de uitreiking van 
de Opzoomer Awards wel. Op 23 
juni gaf hij het estafettestokje 
op symbolische wijze over aan 
Janet Vos, de nieuwe directeur-
bestuurder.

Tweemaal 
onderscheiden

Johan heeft twee 
onderscheidingen gekregen 
van de gemeente 
Rotterdam voor 
zijn werk voor 
Opzoomer Mee: 
de Eramusspeld 
(2005) en de 
Rotterdammert 
(2019). 

“Er moet altijd 
een kers 

op de taart”

“Als je maar lang 
genoeg gewoon blijft,

 word je vanzelf 
bijzonder”

“Het geld 
moet naar 

de bewoners”

“Ik ben geboren
als

Opbouwwerker”
AKTIE!

3

4

5

6

Johan Janssens met gangmaker Lisette Halve uit de Van Malsenstraat.

Pand Opzoomer Mee in 1999
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asilicum, bramen, calendula, 
in een straat of op een 
binnenterrein kun je zoveel 

meer doen dan alleen plantjes planten. 
Je eigen kruiden en groente kweken 
bijvoorbeeld. In Rotterdam zijn veel 
mooie plekken waar buurtbewoners 
en vrijwilligers al van alles doen, zoals 
de Voedseltuin aan de Keilewerf. Een 
groepje actieve bewoners met groene 
vingers bracht een bezoek en liet zich 
inspireren. ‘Wie weet kan ik buren 
enthousiast maken over wat we hier 
vandaag zien.’

Zand uit de koopgoot
‘Kom een beetje om me heen staan’, zegt Tineke van der 
Burg van de Voedseltuin. ‘Dan ga ik jullie vertellen over het 
ontstaan van de Voedseltuin.’ De bewoners hebben net koffie 
gehad en wandelen nu de zonovergoten tuin in. ‘Dit was de 
fruithaven, hier stonden pakhuizen en werden de goederen 
uit schepen geladen. De schepen kwamen echt tot aan die 
hekken en er zitten nog steeds bedrijven uit die periode. Zo’n 
26 jaar geleden hebben ze alles dichtgegooid met zand van 
de koopgoot, wordt gezegd. Met dit stuk grond gebeurde 
niet zoveel. Aan de andere kant van de weg kwam de eerste 
voedselbank van Nederland.’ Tineke wijst om zich heen. ‘En nu 
verbouwen wij hier dus groente en fruit voor mensen uit de 
buurt.’

Zelfbeheer
Het is erg warm om de kas in 
te gaan. Maar Gerda Snoek 
uit de Sijpesteinstraat in 
de Beverwaard waagt een 
kijkje. Ze is vol lof. ‘Het 
is hier zo geweldig 
allemaal. We zijn met 
onze eigen straat 

ook al goed bezig hoor. Dat is zo belangrijk, dat je uit je raam 
kijkt en blij wordt van al het groen dat je ziet. We doen alles in 
zelfbeheer. Net als hier dus maar we hebben nog geen groente 
en kruiden. Dat lijkt mij wel heel erg leuk om te doen. Wie weet 
kan ik buren enthousiast maken over wat we hier vandaag 
zien.’

Een hele grote moestuin 
‘Sjaak Sies, een van de initiatiefnemers van de Voedselbank 
liet altijd zijn hond uit op dit terrein en dacht: waarom gaan 
we hier geen hele grote moestuin beginnen?’, vertelt Tineke 
verder. ‘Met dat idee stapte hij naar de gemeente en daar 
vonden ze het ook een goed plan. Zo kwam er weer wat leven 

in het gebied van de voormalige Keileweg. ’En zo 
ontstond dus ook de Voedseltuin, een gebied van 

zo’n 7000 vierkante meter, waar inmiddels van 
alles groeit en bloeit en een heleboel 
vrijwilligers actief zijn. Het gebied aan 

de Keilewerf trok steeds meer creatieve 
bedrijven, architecten en kunstenaars die 

ook de Voedseltuin omarmden. En het is 
echt een community geworden, waar je 

ook gezellig kan zitten en wat eten. ‘Uit 
eigen tuin natuurlijk’, zegt Tineke.

B

Opzoomeraars met groene vingers

Een appelboompje in de straat
Ernesta Venetiaan, bewoner uit de Huygensstraat in Spangen 
geniet. ‘Kijk, die frambozen en bessen en al die fruitboompjes. 
In de straat hebben wij wel wat groen’, vertelt ze. ‘Daar heb 
ik ook bloemetjes en wat kruiden geplant. Lavendel en 
geraniums. De straat fleurt er echt van op. Een appelboompje 
zoals ze hier hebben, lijkt me ook wel heel erg leuk voor in onze 
straat. Alleen de gemeente doet het onderhoud van het groen 
bij ons, dus ik weet niet zeker of dat dan zomaar kan. Maar dat 
ga ik gewoon eens vragen.’ 

Paarse bloemetjes in de thee
Tineke vervolgt de wandeling met de bewoners 
en laat zien hoe de gewassen zijn aangelegd. ‘We 
hebben allemaal cirkels gemaakt die je van bovenaf 
goed kunt zien. Daar telen we alles in. Tuinbonen, 
aubergines, dropplant, allemaal soorten kruiden, maar 
ook aalbessen en frambozen. Hier groeien er een paar. 
Pluk maar hoor, als je wilt.’ Een van de bewoners probeert er 
eentje, maar die is nog een beetje zuur. Net niet helemaal het 
goede seizoen nog. Even verderop groeit calendula. ‘Dat kun 
je heel goed gebruiken ter verzachting bij huidirritatie of als je 
verbrand bent door de zon’, licht Tineke toe. ‘Oh en dit hier is 
Verbena’. Ze wijst naar piepkleine paarse bloemetjes die ze ook 

laat ruiken. Heerlijk. ‘Dat kun je door eten doen maar ook door de thee. 
Daar gaat het lekker van ruiken.’

Echt een stadsmens
Sara de Lange woont in de 
Eucalyptushof in Schiebroek. ‘Ik 
ben hier gekomen om inspiratie 
op te doen. Vorig jaar hebben 
wij een geveltuin aangelegd. 
Ik ben wel echt een stadsmens 
en dan merk je toch wel dat je 
kennis soms wat tekort schiet. 
Er is zo veel dat ik nog niet weet. 
Gelukkig heb ik hier al heel wat 
opgepikt. Vooral over de moestuin en het milieuvriendelijke. Want dat 
spreekt me ook heel erg aan: groen inzetten om het milieu wat beter 
te maken.’ 

Strippenkaart
‘We hebben inmiddels tussen de 60 en 80 vrijwilligers per jaar. Die 
vinden het fijn om ergens aan te kunnen bijdragen en iets met elkaar 
te doen. Voorheen ging alle oogst rechtstreeks naar de Voedselbank 
hiertegenover. Toch werkte dat niet zo goed, want het verpakken 
van de verse groene was best lastig. Nu hebben we een soort 
strippenkaart/tegoedbon bedacht waarmee mensen uit de buurt zelf 
kunnen ‘betalen’ voor groente. Verder hebben 
we een winkeltje op de Mathenesserweg 
en twee uitdeelpunten in de stad.’ 
Tineke wordt hartelijk bedankt en 
met een heleboel plannen en 
vol inspiratie vertrekken de 
bewoners.

Op bezoek bij de 
groene parels van
de stad

Aalbessen proeven in de moestuin

Dit jaar hebben honderden Rotterdamse straten een 
bijdrage aangevraagd om het groen te onderhouden en 
nieuw groen aan te leggen. Als extraatje organiseerde 
Opzoomer Mee op 11 juni twee excursies naar 
zogenoemde groene parels. Gangmakers konden hier 
van alles horen, zien, ruiken en proeven. Bijvoorbeeld 
over eetbaar groen, biodiversiteit en geveltuinen. 
Daar kunnen gangmakers hun voordeel mee doen. De 
groenactie wordt georganiseerd in samenwerking met 
Rotterdam gaat voor Groen en Rotterdams Weerwoord.

Groen Opzoomeren
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Amsterdam

In Amsterdam Noord vind je steeds meer Lief & Leedstraten. 
De teller staat al op 55 straten. Desiree America is de 
enthousiaste projectleider in het gebied Oud Noord. Zij werkt 
bij welzijnsorganisatie Doras en staat deze straten met raad 
en daad terzijde. Ook welzijnsorganisaties Dock en CIVIC 
ondersteunen de Amsterdamse Lief & Leedstraten. 

Liefs uit...

'Liefs uit…’ zet een 
stad of dorp met Lief 
& Leedstraten in de 
schijnwerpers. Dit 
keer Amsterdam. 
Want ook in de 
hoofdstad hebben 
ze deze Rotterdamse 
uitvinding ontdekt 
en omarmd. In steeds 
meer straten staan 
gangmakers op om 
van hun straat een 
'thuis' voor alle buren 
te maken. 

‘Het begon met een excursie in Rotterdam, het afkijken van 
de kunst, en nu werkt het als een olievlek’, vertelt Desiree. ‘Er 
komen steeds vaker bewoners naar mij toe die van een andere 
straat hebben gehoord hoe hartelijk de buren daar voor elkaar 
zijn. Dat willen ze ook graag in hun eigen straat bereiken. 
Amsterdam Noord staat bekend om zijn diversiteit. Er wonen 
bewoners die er al vijf generaties wonen, mensen uit alle delen 
van de wereld, creatievelingen, jonge gezinnen, noem maar op. 
Ze wonen samen in een straat hier in het groenste stukje van 
Amsterdam.’

Een kleurrijke groep gangmakers
‘We hebben hier dus een kleurrijke groep gangmakers, 
leeftijd 19 tot 88, met wortels in twaalf verschillende 
culturen! Het leuke is dat Lief & Leed bij al die groepen 
leeft. Gangmakers kunnen op hun eigen manier 
beginnen om de mensen met elkaar te verbinden om van 
hun straat een ’thuis’ voor alle bewoners te maken.’

Vrolijke ontmoetingen
Desiree organiseert vrolijke ontmoetingen voor 
gangmakers van Lief & Leedstraten. ‘Half maart, toen het 
weer kon, hebben ze feest gevierd om elkaar te leren 
kennen en te inspireren met leuke ideeën, met lekkere 
hapjes, een pubquiz en een sneltekenaar. Er komt 
ook één keer per maand een koffieochtend in 
de rozentuin in het Noorderpark, om de mooiste 
ervaringen te delen. Ik vind het zo leuk dat er 
steeds meer Lief & Leedstraten komen! Niet alleen 
in Amsterdam, maar ook in meer dan dertig andere 
gemeenten in het land!’

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


