
Opzoomer-Ruilkastjes
Nu dat weer... inflatie

Bruisende wooncomplexen
Het regent tonnen
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Over Rotterdammers en hun straat
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Deze zomer steeg niet alleen de temperatuur 
tot grote hoogte. Ook de inflatie deed (en doet) 
veel Rotterdamse huishoudens flink puffen en 
zweten. Maar hoe moet dat nou eigenlijk met 
al die straatactiviteiten in de stad? Hoe zorg 
je nu alles duurder wordt toch voor een leuke 
spelletjesdag, burenborrel of klusdag? Wat zijn 
goede tips om het allemaal toch betaalbaar te 
houden?

Opzoomeren gebeurt trouwens niet alleen in 
‘gewone’ straten. Ook in 55+ flats en andere 
woonvoorzieningen voor ouderen weten 
ze van aanpakken. Het is daar minstens zo 
belangrijk om elkaar als buren te kennen en 
helpen waar dat kan. Hoe je dat kunt bereiken, 
vertellen de gangmakers van de Drakenburg, 
Waterkant, Kleyburg en Zonnetrap. Ze 
organiseren en doen daar werkelijk van alles 
om het leuk en gezellig te maken. 

Starthulp
Een simpel voorbeeld is af en toe samen eten 
in een leuk ingerichte gemeenschappelijke 
ruimte. Zo verlaag je figuurlijk de drempel van 
elke voordeur. Zeker als de gangmakers overal 
nog eventjes aanbellen: Eet u vanavond ook 
een hapje mee? Gezellig als u er ook bij bent. Als 
het aan de gemeente Rotterdam ligt, krijgen 
bewoners die dat ook voor elkaar willen krijgen 
in hun complex starthulp. Welzijnsorganisaties 
steken dan een handje toe om de boel in 
beweging te krijgen.  

Overstroming
Tijs van Ruth heeft beweging genoeg. 
De mailbox van zijn bedrijfje WaterLeider 
stroomde de afgelopen maanden haast over. 
Meer dan 200 Opzoomerstraten hebben bij 
hem een regenton aangevraagd waarmee 
voortaan het gezamenlijk groen in de straat 
kan worden bewaterd. Tijs en zijn collega’s 
werken zich (overigens met plezier) een slag in 
de rondte. Want zo’n regenton plaatsen… daar 
komt best nog wel wat bij kijken.

Oh ja, een vriendelijk verzoek: doe mee aan 
het lezersonderzoek (zie hiernaast). Dan ploft 
er binnenkort een nog betere Opzoomer op je 
mat of in je mailbox.

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

e verschijnen overal in de stad, de 
ruilkastjes van Opzoomer Mee! 

Je kunt er van alles in kwijt: boeken, eten, 
drinken, kleding of speelgoed. Handig, 
want jij kunt de zolder of je keukenkastjes 
opruimen én je helpt er je buren mee. Dat 
is toch win-win? Drie straten vertellen over 
hun Opzoomer-ruilkastje. ‘Ruilen vergroot 
de saamhorigheid in je straat.’

Aicha Raqibi van de Schiedamseweg 
Beneden runt sinds kort een 
succesvolle boekenbieb met haar 
Opzoomer-ruilkastje. “Lezen vergroot 
je wereld”, stelt ze. Ze kreeg gelijk! 
Het kastje staat eigenlijk altijd vol, 
want alle buren in de straat weten 
het ruilkastje inmiddels te vinden. 
Studenten doen er studieboeken in, 
andere buren weer kookboeken, of 
spannende kinderboeken. Verderop in 
de straat was Saskia Hak zo enthousiast 
dat er nog een Opzoomer-ruilkastje 
is bijgekomen. Nu voor planten en 
stekjes. “Er zijn zelfs plannen voor twee 
extra ruilkastjes voor boeken. Het is een 

mooi antwoord op het ontbreken van een bieb in de buurt. We 
moeten anders helemaal naar de grote bieb aan de Blaak.”

Vers fruit en groenten
Aan Nico Peters van de Portlandstraat kun je beter vragen wat 
er niet in ‘zijn’ kastje zit. Eten, drinken, badschuim, nagellak 
en ook corona-zelftesten. Nico werkt bij de Voedselbank 

en komt dagelijks veel armoede tegen. ‘Ik vind het dan ook 
logisch om spullen die je over hebt met elkaar als buren te 
delen of te ruilen. Zeker in deze tijd nu alles steeds duurder 
wordt.” Demelza Fortes uit de Blekerslaan vult samen met 
buurvrouwen Cora en Diana zelf regelmatig het ruilkastje bij. 
“Verpakkingen zoals maandverband pak ik uit en daar maak 
ik kleinere pakketjes van. Zo kan ik meer mensen helpen.” Het 
raarste vonden ze dat iemand tijdens de hete zomer vers fruit 
en groenten in het kastje had gedaan. Dat had achter het glas 
lekker liggen dampen. “Het vloog bijna het kastje uit!”

Zwaan-kleef-aaneffect
De ruilkastjes leiden tot allerlei leuke gesprekjes, hebben de 
straten gemerkt. ‘Het heeft echt een zwaan-kleef-aaneffect en 
je leert weer nieuwe gezichten kennen.’ Het heeft zelfs effect 
buiten de straat. De vriendinnen van Demelza wonen elders 
in Rotterdam en willen nu ook een Opzoomer-ruilkastje in hun 
straat. Nico uit de Portlandstraat geeft ze groot gelijk: ‘Je ziet 
dat zo’n ruilkastje de saamhorigheid in de straat vergroot. Het 

kastje wordt steeds weer aangevuld, ook door buren 
die er eerst iets uit hebben gehaald.’

Ten geleide

InflatieOpzoomer-
Ruilkastjes

Z

Taart voor 500ste Schoonmaakbende
Een mijlpaal! De Lenny Tristanostraat uit Zevenkamp is de 500ste straat in 
Rotterdam waar bewoners met elkaar een Schoonmaakbende zijn gestart. 
Ton Splinter meldde zijn straat aan: ‘Grappig. Toen ik nog werkzaam was 
bij de gemeente Rotterdam heb ik halverwege de jaren negentig nog 
meegeholpen met de organisatie van een groot buurtfeest voor alle 
Opzoomeraars op het Pijnackerplein. Mooi om te zien dat na al die jaren 
het Opzoomeren nog springlevend is in de stad.’ Eind oktober gaan de 
bewoners samen met Stadsbeheer het parkeerterrein schoonmaken.

23 straten hebben inmiddels een Opzoomer-
ruilkastje. Ze hebben er zelf een in elkaar 
getimmerd of een geschikt tweedehandskastje 
gekocht bij de kringloop. Veel straten hebben 
hun kastje verder versierd en beschilderd. 
Opzoomer Mee zorgt voor een bijdrage tot 
maximaal 250 euro.

Lenny Tristanostraat
Van ruilen komt saamhorigheid

Daar is ie weer... een kakelverse 
Opzoomer! Wil je een handje helpen om 
dit blad nog leuker en beter te maken? 
Doe dan mee met het lezersonderzoek. 
Het kost slechts een paar minuten tijd. Ga 
naar opzoomermee.nl/lezer of scan de 
QR-code. Je mag ons natuurlijk ook effe 
bellen! 010 213 10 55. 

Leuk magazine hè?

Blekerslaan

Portlandstraat

Schiedamseweg Beneden

Onder de deelnemers worden vijf leuke Opzoomer-verrassingspakketten verloot.



    54

‘Hebbie al een strippenkaart?’ Het buurjongetje schudt 
zijn hoofd. Patrick van der Ham veegt vanachter de 
suikerspinmachine nog wat slierten roze zoetigheid uit zijn 
haar en wijst naar een kraampje verderop. 
‘Daar kun je er een halen. Op de kaart zit 
een bon voor limonade, popcorn en je 
kan bij mij een suikerspin halen. Je krijgt 
er zelfs een lootje bij waarmee je een 
step kunt winnen. Dus goed bewaren hè!’ 
Op een drafje rent het knulletje naar het 
kraampje.
De strippenkaart is er gekomen om het 
straatfeest aan de Maldenburg dit jaar 
betaalbaar te houden, vertelt Patrick 
even later. ‘Alles is zo verschrikkelijk duur 
geworden. Op deze manier beperken 
we het aantal consumpties. Het was best 
spannend of we uit zouden komen met 
het budget.’  
Het is voor het eerst in twee jaar dat de 
Maldenburg weer uitpakt met een zomers 
straatfeest. Het werd duidelijk gemist. Het speelveldje waarop 
tal van activiteiten op het programma staan is stampens vol 
bewoners. Schminken, een kinderdisco, bloemstukjes maken, 
voetbal, darten, bingo… er is van alles te doen. 

Alles in de bonus
Hoe krijgen ze dat allemaal eigenlijk voor elkaar nu alles 
duurder wordt? Patrick: ‘Praat met de winkeliers in je buurt. Zo 
komen we bijvoorbeeld aan prijsjes voor de bingo. Ook gooide 

Nu dat weer... 

de supermarktmanager al onze aankopen in de bonus. Op de 
flyer zetten we dan hun logo en we bieden ook hulp aan als 
zij iets organiseren. Dan kunnen ze bijvoorbeeld onze tenten 

lenen. Ook andere Opzoomerstraten uit 
de buurt kunnen daarvoor bij ons terecht. 
We moeten elkaar immers helpen’

Hoe zit het eigenlijk in Hoek van 
Holland? Hebben ze daar ook last van 
inflatie? ‘Nou en of,’ beaamt Marianne 
uit de Radmarstraat. Maar om die reden 
stoppen met straatactiviteiten? ‘Geen 
denken aan!,’ zegt ze beslist. ‘Ieder 
jaar organiseren we wat met elkaar, 
bijvoorbeeld een groot straatdiner. Dan 
zitten we met elkaar aan een lange en 
vrolijk gedekte tafel.’ Het is niet alleen 
leuk en gezellig, het heeft een grotere 
betekenis voor de straat. ‘Ik merk na 
afloop van zo’n activiteit altijd dat de 

sfeer nog beter is geworden. Je groeit als 
buren dichter naar elkaar toe omdat je echt de tijd hebt om 
met elkaar bij te praten.’

Mag het een onsje meer?
Ook de Radmarstraat klopt aan bij de plaatselijke winkeliers. 
‘De kleine middenstander heeft het moeilijk, maar de 
consument ook. Samen moet je elkaar in deze tijd helpen. 
Mag er een onsje meer bij? vraag ik dan: het is voor onze 
straatactiviteit.’ Maar ook in de straat zelf wordt gezocht 

naar manieren om alles betaalbaar te houden. ‘We vragen 
bijvoorbeeld of iedereen eigen borden en bestek kan 
meenemen. Een flesje wijn, salades, een paar afbakbroden… 
als iedereen zijn kastjes uitruimt heb je zo een feestmaal 
bij elkaar.’ En vergeet ook het entertainment niet. Niks Lee 
Towers of Mart Hoogkamer… in elke straat is eigen talent te 
vinden. ‘Zo trad hier een buurman op die op zijn accordeon 
zeemansliederen speelde. Een jongen die een straat verderop 
woont kwam op zijn fiets langs en vond het zo gezellig dat hij 
spontaan zijn gitaar ging halen.’

Door naar Zevenkamp. Daar was het begin augustus een 
vrolijke boel op het speelveld aan de Gemshoorn. Een voetbal 
vliegt hoog door de lucht terwijl even verder, voorbij het groen, 
de metro vaart mindert voor halte Nieuw Verlaat. Er klinkt 
muziek, vrolijke kinderstemmen en onder een grote partytent 
is het fijn schuilen voor de brandende zon. 

Ninja’s en piraten
Naoual Azough heeft met haar buren een 
spelletjesdag op poten gezet voor de kinderen. 
‘Vooral voor de kinderen die niet op 
vakantie of nooit naar een pretpark 
gaan. Als je als buren samenwerkt, kun 
je er samen een hartstikke leuke dag 
van maken. Met de grote step uit het 
speelkeetje van Opzoomer Mee 
doen de kinderen een race. De 
Ninja’s tegen de Piraten. De 
spelregels worden ter plekke 
verzonnen maar de lol is er 
niet minder om.
Medewerkers van Gro-up 
Buurtwerk helpen vandaag 
een handje mee en maken nog even een rondje door de buurt 
om kinderen te wijzen op de activiteit. ‘Superfijn dat ze helpen 
en dat zou ook mijn tip zijn aan andere straten. Kijk altijd in je 
buurt of er organisaties zijn die je een handje kunnen helpen. 
In de partytent vallen de kinderen aan op het meegebrachte 
water en fruit: aardbeien, frambozen, kersen, perziken.

Daarnaast doet Naoual bij activiteiten ook graag een beroep 
op haar buren als ze iets in haar straat organiseert. Schminken, 
henna, een dansworkshop, dj’s, een rapgroep, een buurvrouw 
die de heerlijkste Surinaamse gerechten maakt. ‘Ik kijk altijd 
rond in mijn straat. Want iedereen heeft talent. Volwassenen, 
kinderen en vergeet vooral de jongeren niet. Ik regel dan 
een kleine attentie zodat ze de volgende keer hopelijk weer 
meehelpen’. Eigenlijk is Opzoomeren een goed middel tegen 

inflatie, door samen te werken en veel zelf te 
doen, kun je alles goedkoop houden.’

Zuinig met gemeenschapsgeld
Het zijn tips die Patrick van der Ham 

als muziek in de oren klinken. 
‘Ja, zelf doen is toch veel 

beter. Je hoeft ook niet 
alles in de winkel te kopen. 
Met een paar houten 
planken kun je het leukste 
speelgoed maken. De 

bouwtekeningen staan 
gewoon op internet. En wat 

ook een goed idee is: als 
een buur nou bijvoorbeeld 
iets bijzonders en lekkers 

kan koken… maak er dan meteen een workshop van tijdens je 
activiteit. Dat is ook gelijk een mooie manier om elkaar beter 
te leren kennen. Je bouwt door samen iets te koken gelijk een 
band met elkaar op.’

Het straatfeest aan de Maldenburg 
is inmiddels ten einde. Maar lang 
niet alles verdwijnt tijdens het 
opruimen in de vuilniszakken. 
‘Ben je mal,’ lacht Patrick. ‘Wat 
we nog kunnen hergebruiken 
of nog van pas kan komen, gaat 
naar onze opslag. Het blijft toch 
gemeenschapsgeld. Daar moet je 
zuinig mee omgaan.’

eb je dat weer! De 
afgelopen zomers was 
het soms flink puzzelen 

om met alle coronamaatregelen 
een straatactiviteit op 
poten te zetten. En nu dat 
eindelijk weer zonder 
problemen kan,  schieten 
door de inflatie overal de 
prijzen door het dak. Hoe 
houd je je straatactiviteit 
betaalbaar? Hoe pakken 
straten deze nieuwe 
uitdaging op?

Betaalbare straatactiviteiten

H
• Koop bij plaatselijke winkeliers (of koop aan 

het eind van de marktdag) en vraag korting
• Ga tijdig op zoek naar aanbiedingen voor 

je aankopen
• Zoek de talenten in je straat en betrek ze bij 

je activiteit
• Praat ook eens met andere actieve straten: 

hebben zij nog spullen te leen?
• Kijk of er buurtorganisaties zijn die kunnen 

meehelpen 
• Bewaar spullen voor een volgende 

straatactiviteit

Bespaartips voor je straatactiviteit

Naoual Azough (rechts) en  
Stephanie Lamsberg van Gro-Up

Straatdiner Radmarstraat

Collage straatfeest Madenburg. Tweede foto: Patrick van der Ham deelt suikerspinnen uit
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Bruisende
wooncomplexen
E

Gelukkig oud worden in Rotterdam

Aan de Slinge in Charlois staat een hoge zandkleurige 
woontoren: de Drakenburg. Het is een 55+ complex, 
hoewel die leeftijdsgrens ook een tijdje is losgelaten door 
verhuurder Vestia. In 2018 leidde dat tot flinke onrust. 
Door jongere bewoners veranderde de cultuur en bij een 
politie-inval werd in één van de appartementen de drug 
crystal meth gevonden. Straatwaarde: twee miljoen euro. 

'We vullen elkaar aan'
‘Dat heeft voor veel onrust gezorgd’, vertelt Opzoomeraar 
Maggie Goudriaan. Zelf woonde ze toen nog niet in de flat. Het 
etiket 55+ is inmiddels terug en de bewoners voelen zich weer 
veilig en vertrouwd. ‘Zelf ben ik door gezondheidsproblemen 
hier komen wonen en al een aantal jaar zet ik me met wat 
buren in voor de bewoners. Met veel plezier. We vullen elkaar 
aan.’ 

‘Tante, kom je even naast me zitten?’ Marto Sukartkromo 
klopt op de lege stoel naast haar. Haar man is nog niet zo 
lang geleden overleden en sinds anderhalf jaar woont ze in 
de Waterkant. Djae Kasban glimlacht. ‘We zijn hier als een 
familie. Iedereen heet tante of oom. Dat is gebruikelijk bij 
ons. De bewoners betekenen veel voor elkaar. Als iemand 
verdrietig is, gaan we langs. We maken gamelanmuziek, 

eten één of twee keer per week met elkaar, 
maken uitjes met een boot en elke dag zijn 
er activiteiten. Daar komen ook mensen 
van buiten op af. 

De Waterkant Opzoomert al vanaf het 
moment van oplevering in 2011. De 

gevel opfleuren, een barbecue, een 
feestdag… er gebeurt van alles. 

Sinds kort zijn we lid van 
de Schoonmaakbende. 

Een groepje 
bewoners houdt 
de omgeving 
schoon.’

erst Opzoomerde Maggie Goudriaan met haar straat. Nu doet ze dat 
al een aantal jaar met evenveel enthousiasme in het wooncomplex 
Drakenburg. Het is een plek geworden waar de oudere bewoners zich 

thuis voelen en waar van alles te doen en te beleven is. Ook in de Zonnetrap, 
Kleyburg en Waterkant bruist het. De gemeente Rotterdam ziet graag meer van 
deze ‘vitale woongemeenschappen’ in de stad ontstaan. Maar wat is eigenlijk 
hun geheim? ‘Je wilt toch graag iemand in de buurt hebben die om je geeft.’

Zingen in je moedertaal
Bewoonster Esther Heera is de drijvende kracht achter 
de activiteiten. Aan de muur hangt een rooster met wat 
er allemaal op het programma staat. Samen bewegen, 
denkspelletjes, gezelschapsspelen zoals sjoelen, marktbezoek, 
zingen, een warme maaltijd en elke ochtend koffiedrinken. De 
bewoners krijgen assistentie van Ezra Piare, de kleinzoon van 
Esther. Hij helpt met computerzaken en rijdt als het nodig is om 
boodschappen te halen.

‘We houden allemaal van 
hem’, zegt Esther. ‘Weet je, 
zo als Surinaamse mensen 
onder elkaar, dat voelt 
vertrouwd. Mensen zoeken 
als ze ouder zijn naar hun 
roots. Het kan fijn zijn om 
iets te zeggen of te zingen in 
je moedertaal, met elkaar de 
smaken van thuis te delen, en 
van mooie batikstoffen kleding te maken.’

Mevrouw Haniman is 71 jaar en ze is gelukkig in de Waterkant. 
‘We zijn samen. Ik voel me niet alleen. Sommige buren zijn 
vrienden, we hebben dezelfde interesses. Daarmee ga ik 

bijvoorbeeld wandelen.’ 
‘We helpen elkaar’, vult Jettie Pakoeh aan. 
‘Er is een mevrouw die kan moeilijk alleen 
naar buiten, dan gaan we samen op pad.’ 

Marto knikt. ‘Weet je, 
je wilt toch graag 
iemand in de 
buurt hebben 
die om je geeft.’

'Dit gun je meer Rotterdammers'
‘Uit de verhalen van de Opzoomeraars spreekt vooral veel plezier in het samen iets 
doen en de wens om iets te betekenen voor elkaar.’ 

‘Als je weet wie je buren zijn, is de stap om elkaars hulp te vragen of om samen een 
boodschap te doen minder groot. Een seniorencomplex zou een plek moeten zijn waar je 
graag wilt wonen en waar je, op je eigen manier, met anderen kunt samenleven. Dat blijkt 
ook uit de voorbeelden die bewoners geven.’

‘De gemeente gunt meer mensen een levendig en vitaal wooncomplex en heeft daarom 
aan de welzijnsorganisaties gevraagd om bewoners die iets willen doen voor hun complex 
tijdelijk te ondersteunen en zo weer meer leven in de brouwerij te brengen. Zij doen dat 
in samenwerking met de corporaties en uiteraard met de bewoners. Wat willen 
zij? Waar is behoefte aan? En hoe zien zij hun complex? Wat kan er beter? En 
wat gaat er juist al goed? Zo hoopt de gemeente dat er ieder jaar complexen bij 
komen waar bewoners met elkaar een vitale woongemeenschap vormen.’ 

Inge Klück, beleidsadviseur aanpak eenzaamheid  
gemeente Rotterdam

Drakenburg (Charlois)
80 woningen 
middeldure huur
55+ complex
Vestia
gemeenschappelijke ruimte
Opzoomert sinds 2019

Met ijs langs de deuren
In de Drakenburg wonen veel 80-plussers en de activiteiten 
in de gemeenschappelijke ruimte zijn erg welkom. ‘De dagen 
zijn vaak stil voor ouderen. Tijdens corona heb ik andere 
bewoners geholpen met beeldbellen via een tablet. Zo konden 
ze hun dierbaren toch zien en spreken. We organiseren twee 
keer in de week knutselmiddagen, af en toe een brunch, we 
onderhouden het groen en met dat warme weer hebben we 
ijsjes langsgebracht. Het doel is een vertrouwde en veilige plek 
creëren en bewoners bij elkaar brengen.’ Maggie heeft veel 
foto’s van activiteiten. ‘Het lukt als je bewoners persoonlijk 
benadert, een band opbouwt. En het is goed als er in een 
complex meerdere groepen of commissies gebruik kunnen 
maken van de gemeenschappelijke ruimte. Soms is er dan eerst 
wat gekibbel. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Er 
wonen nu eenmaal verschillende bewoners met verschillende 
interesses.’

De Waterkant (Delfshaven)
50 woningen
sociale huur
55+ complex 
Woonkompas
Gemeenschappelijke ruimte
Opzoomert sinds 2011
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'Er is hier geen keuken dus als 
we met elkaar eten dan is het 
improviseren geblazen.’ Lia de Bot 
is een enthousiaste verteller. ‘We 
hebben grote elektrische pannen en  
maken bijvoorbeeld mosselen of een 
captain’s dinner. Een sapje erbij, een 
lekker toetje en een kopje koffie met 
een bonbon na. Dat kan voor zo'n 
zes of zeven euro. Bewoners zouden 
vaker met elkaar willen eten, maar 
het is nogal een organisatie hoor.'

Paradepaardje
In 1977 ging de eerste spade de grond in voor de bouw van 
dit paradepaardje van de wijk Lombardijen: 55+ complex 
De Zonnetrap. Het is gebouwd als een woonheuvel met 
trapsgewijs gestapelde woningen. Fleurige bloemen sieren de 
balkons. Bewoners Lia de Bot, Bep van Heerik, Toos Buter, Ger 
Dooijes en Gon van Waardenburg besteden er veel tijd aan om 
er een fijne plek van te maken.

‘Maar dan heb je ook wat', lacht Gon, ‘elke ochtend kunnen 
bewoners met elkaar koffiedrinken, er is een hobbyclub, een 
zangavond, we klaverjassen, biljarten, sjoelen, quizzen en 
af en toe is er bingo of een muziekavond. Al die activiteiten 
organiseren we allemaal zelf.’ Lia wijst op de andere vier. ‘Wij 
trekken de kar. Maar veel bewoners helpen een handje mee 
als dat nodig is. Er zijn sjouwers, gastheren, gastvrouwen, 
opruimers… noem maar op. We hebben een Lief & Leedpotje 
en we houden met elkaar de woonomgeving schoon. Eigenlijk 
Opzoomeren we het hele jaar door.’

'Wat we hier allemaal doen? We 
kaarten, onderhouden het groen, 
sjoelen, darten, spelen jeu de 
boules en elke dag kunnen 
bewoners hier koffiedrinken. 
Guus zorgt voor de bediening 
en bij mooi weer gooien 
we het terras open. Als 
bewoners het willen kunnen 
ze er nog een lekkere 
tosti bij bestellen.’ Hans 
Boshuizen leunt achterover 
en grijnst naar Tonnie 
Rijken, Tineke Stouten en 
Guus Bruins. Ze vormen met 
elkaar het motortje van De 
Kleyburg, een kleinschalig 55+ 
complex in het Kleiwegkwartier. 
Aan de achterzijde kijken de 
woningen uit op een park met 
speelgelegenheid.

‘Iedereen kent elkaar en hier is 
burenhulp altijd wel voorhanden’, 
vertelt Tonnie. ‘Vooral naaste buren helpen elkaar als het nodig 
is. De meeste bewoners hier zijn ouder dan 80 jaar en de laatste 
tijd is er best veel verloop. Nieuwe bewoners zijn soms wat 
moeilijker te betrekken. We proberen het, maar het deelnemen 
aan activiteiten is natuurlijk niet verplicht. Iedereen krijgt van 
ons sowieso een verjaardagskaart.'

Dubbeltje lospeuteren
‘Het is dankzij Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, de 
huisbaas, maar toch vooral dankzij Guus, de penningmeester, 
dat het gelukt is om de gemeenschappelijke ruimte een facelift 
te geven met een nieuwe vloer en mooie gordijnen.’ zegt 
Tonnie. Guus knikt. 'Voor mezelf kan ik nog geen dubbeltje 

Gelukkig oud worden in Rotterdam

‘Goede buurtcontacten zijn onmisbaar om gelukkig oud te worden.’ Bijzonder hoogleraar 
Anja Machielse doet al lang onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen.

’Door samen te eten en door het organiseren of meedoen aan activiteiten leren ouderen 
andere bewoners kennen. Sommige bewoners vinden hierdoor mensen met dezelfde 
interesses en bouwen ook buiten de activiteiten een band op. Het levert dicht bij huis 
gezelligheid op. Een aantrekkelijke gemeenschappelijke ruimte draagt bij aan het thuisgevoel.’

Natuurlijk hebben niet alle bewoners evenveel behoefte aan contact. ’Maar er zijn ook bewoners 
die de drempel te hoog vinden. Als deze bewoners persoonlijk benaderd worden door de 

gangmakers, komen ze gemakkelijker naar de activiteiten. Soms speelt er iets in een complex. 
Dan is het fijn als bewoners zich verbonden voelen en problemen samen oplossen. Bewoners 

geven elkaar de ruimte zodat iedereen op een eigen manier gelukkig oud kan worden.’

Prof.dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar empowerment ouderen, Universiteit voor Humanistiek

‘Achter de Zonnetrap is 
een school voor speciaal 
voortgezet onderwijs. Met 
die kinderen hebben we 
zulk leuk contact’, vertelt 

Toos, ‘die helpen ons koffieschenken, ze assisteren ons bij het 
groenonderhoud en twee keer per week koken ze voor ons 
op school. Dan kunnen ouderen van hier bij hen een warme 
maaltijd eten. Het klikt hartstikke goed tussen die kinderen 
en de ouderen.’ Gon: ‘Nieuwe bewoners informeren we 
altijd over onze activiteiten en over de faciliteiten hier. Er zijn 
bijvoorbeeld drie logeerkamers, er is een wasserette en een 
fietsenstalling.’ ‘En we hebben Ger’, vult Lia aan, ‘onze eerste 
hulp bij computerperikelen. Want lang niet iedereen is even 
handig met die dingen.' Ger lacht bescheiden. 'Ja, dat is mijn 
specialiteit. Maar iedereen helpt elkaar hier op zijn eigen 
manier.’

Drukke agenda
'Tuurlijk zijn er ook bewoners die minder betrokken zijn’, zegt 
Lia, ‘nieuwe bewoners die jonger zijn, werken bijvoorbeeld 
nog. Of ze passen vaak op de kleinkinderen en hebben een 
drukke agenda. Dan zie je wel een generatieverschil.’ ‘Ja, dat 
is zo’, beaamt Toos, ‘terwijl de wat oudere bewoners juist 
genieten van alle levendigheid in de Zonnetrap. Het helpt 
eenzaamheid tegen te gaan. We hebben als gangmakers ook 
erg veel plezier met elkaar. Dat is misschien wel onze kracht. 
Wij houden gewoon veel van de Zonnetrap.’

Zonnetrap (IJsselmonde)
179 woningen
sociale huur
55+ complex
Havensteder
Gemeenschappelijke ruimte
Opzoomert sinds 2009

De Kleyburg
(Hillegersberg Schiebroek)  
70 woningen
sociale huur
55+ complex
SOR (St. Ouderenhuisvesting) 
Rotterdam)
Gemeenschappelijke ruimte
Opzoomert sinds 2018

lospeuteren, maar voor ons complex is het me gelukt heel wat 
geld bij elkaar te bedelen. Er wordt hier nu ook zo'n twee keer 
per week samen gegeten door een groep bewoners. Dat eten 
komt van buiten het complex.’
'Het is heel fijn wonen zo met elkaar’, zegt Hans. ‘Het 
belangrijkste is dat je een clubje ondernemende gangmakers 
hebt die anderen een zetje geven en enthousiast maken om 
mee te doen.’ 
Tineke knikt. ‘Door de kleinschaligheid van ons complex is het 
makkelijk om contact met anderen te onderhouden. En een 
fijne huisbaas, dat is ook een steun in de rug.’

'Gangmakers verlagen de drempel'
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lantenbakken, boomspiegels 
en geveltuintjes vol planten, 
bloemen en kruiden. 

Deze zomer stond het groen in veel 
Opzoomerstraten weer gezellig in bloei. 
Daar fleurt de boel van op! Maar hoe 
groen deze acties ook zijn, de plantjes 
hebben natuurlijk wel regelmatig water 
nodig. Vandaar een extra groene twist 
in de vorm van de Opzoomerton: een 
regenton voor de plantjes in de straat. 

“Waar wilt u de ton hebben, mevrouw?” vraagt 
Tijs van Ruth van het bedrijf WaterLeider. Voor de 
gelegenheid komt de baas zelf de Opzoomerton 
in de straat installeren. Gangmaker Coco van de 
Rietdijkstraat in Hoek van Holland wijst vrolijk naar 
de uitgekozen plek bij de geveltuin. Toevallig was 
het al haar wens om een regenton voor de straat te 
regelen, maar de investering is bijna tweehonderd 
euro. De regentonnenactie kwam dus als geroepen.

Opzoomeren in Rollator City
Coco is enthousiast: “Fantastisch dat Opzoomer Mee 
bijdraagt aan duurzame bewatering van het groen! 
Drinkwater geef ik niet graag aan planten. Dat is 
gewoon onnodig.” De regenton komt naast het ‘KUZhuis’, dat 
ze samen met een aantal andere kunstenaars runt. KUZ staat 
voor Kunstenaars aan Zee. “Ik noem Hoek van Holland soms 

liefkozend Rollator City. Er 
wonen hier veel ouderen”, 
vertelt Coco. “Veel voelen zich 
eenzaam. Daarom organiseren 
we workshops, kunnen 
mensen tijdschriften lenen 
en ben ik een jaar geleden 
gangmaker geworden in 
de straat. We doen aan veel 
Opzoomeracties mee en 

ruimen met z’n allen de straat op. Het wordt hier 
steeds schoner, gezelliger en groener!” 

Goed geregeld 
Ondertussen is Tijs druk met de installatie van de 
Opzoomerton. In deze straat is dat binnen een uurtje gepiept, 
want de ondergrond is al goed vlak. “De ton moet 100% 
waterpas staan, anders dondert hij om als hij vol is”, 
licht Tijs toe. Onderaan de regenton zit een kraantje. 
Er past wel 227 liter in de ton, dus daar kan je 
heel wat plantjes mee bewateren! Een speciale 
vulautomaat voorkomt dat de bak overstroomt. 
Als er meer regen valt dan past, stroomt het teveel 
aan water automatisch terug in de regenpijp.

Kinderslot
Even verderop wordt in de binnentuin 
van de Planciushof ook een Opzoomerton 
geïnstalleerd. In het verleden was er in dit 
appartementencomplex een kloof tussen de 
bewoners van de huur- en koopwoningen. 
“Daarom zijn we weer gaan Opzoomeren”, zegt 
gangmaker Klaas. “Het contact verbetert snel als 
er weer activiteiten zijn. Gemiddeld komt 55% 
van de genodigden opdagen. Ik heb begrepen 
dat dat best goed is!” Klaas kijkt toe hoe Tijs 
zijn gereedschapskist uitpakt en samen met 
zijn collega Elsbeth de regenpijp aansluit op 
de regenton van gerecycled plastic. Buurman 

Harry komt langs en geeft een duim omhoog: “Hartstikke 
goed dat het voortaan wordt opgevangen. Waarom zou je 
het verspillen?!” Als de ton een dik half uur later op de voet 
is geplaatst, gooit Tijs er ten slotte nog wat grind uit de tuin 
in. “Zo voorkomen we dat hij gaat wiebelen”, legt hij uit. Voor 
vertrek krijgt Klaas nog een demonstratie van het kinderslot op 
de deksel. “Want we willen natuurlijk niet dat er een peuter in 
klimt!” 

Bubbelton
Tot nu toe plaatste WaterLeider zo‘n 200 regentonnen in 
Opzoomerstraten. En er komen nog steeds aanvragen binnen. 
De installatie lijkt misschien simpel, maar het werk zit vol 

P

Bedrijfje WaterLeider heeft altijd een oplossing

onverwachte uitdagingen. Tijs: “Soms lopen er 
kabels van zonnepanelen door een regenpijp. 
Dan kan je er natuurlijk niet zomaar een stuk 
uit zagen! En gisteren maakte ik nog een gat 
in een schutting omdat de regenpijp bij de 
buren zat. Het loopt bijna altijd anders dan 
verwacht, maar het komt altijd goed!” Tijs 
herinnert zich ook een melding over een 
ton waar opeens zeepbellen uit kwamen: 
“Toen bleek dat de wasmachine van de buren 
op de regenpijp was aangesloten.”

Tegen natte voeten
Het succes van de Opzoomerton laat zien dat 
Rotterdammers zich bewust bezighouden 
met het milieu. Gelukkig maar, want ook 
deze zomer was er een officieel watertekort in 
Nederland. Dat komt door lange periodes van 
droogte, wat steeds vaker voorkomt. Tijs: “Daarom is het heel 

belangrijk dat we regenwater niet verspillen. 
Als er daarna extreme regen valt raakt de 
riolering overbelast en kan water niet meer 

Het regent 
tonnen in de 
Opzoomerstraten

KADER 1

Tijs van Ruth startte vanuit zijn bedrijf WaterLeider het project Het Regent Tonnen. De missie is helder: 
in iedere Rotterdamse straat een regenton of andere oplossing om minder regenwater te verspillen. 

Ha die Tijs!

goed wegstromen. Dit zorgt 
niet alleen voor natte voeten, 

maar ook voor verzakking van 
de bodem. En het is natuurlijk 

heel onhygiënisch. Door een 
regenton te plaatsen, help je 
dit voorkomen. Zo dragen we 
met elkaar een steentje bij aan 

het klimaatbestendig maken van 
de stad!”

Buren die samen het groen onderhouden in hun 
straat kunnen dankzij Rotterdams Weerwoord bij 
Opzoomer Mee gratis een regenton aanvragen. Er 
staan verschillende soorten regentonnen klaar. Het 
bedrijfje WaterLeider komt langs om de situatie 
ter plekke te bekijken en geeft advies. WaterLeider 
bezorgt vervolgens de gekozen regenton en sluit 
deze aan. Er zijn inmiddels ruim 200 regentonnen in 
Opzoomerstraten geplaatst. Daarmee is ruim 35.000 
liter regenwater opgevangen.



12

Rijswijk
‘Fijn dat ik eens iemand zie en spreek!' klonk het keer op keer 
toen gangmaakster An een kopje soep bracht bij de buren 
in haar flat. Opbouwwerkers Harley Willemse en Karin van 
Frankenhuyzen van Welzijn Rijswijk liepen met de 83-jarige 
mee. 

Liefs uit...

'Liefs uit…’ zet een 
stad of dorp met Lief 
& Leedstraten in de 
schijnwerpers. Dit keer 
Rijswijk. 

Harley en Karin

Karin herinnert het zich nog goed. 'Sommige buren schoten 
helemaal vol. We hebben hier veel seniorenflats en in 
coronatijd durfden veel bewoners niet naar buiten. 
Ze waren duidelijk allemaal ontzettend toe aan wat 
persoonlijk contact en aandacht.’ 

Soepje aan de deur
‘We lazen over de Lief & Leedstraten in Rotterdam 
en namen contact op met Opzoomer Mee,’ blikt 

Karin terug. ‘Samen met de woningcorporaties 
Rijswijk Wonen en Vidomes zijn we eind 2020 
met Lief & Leed gestart in twee wijken.’ ‘Dat ging 
heel goed’, vult Harley aan. ‘Met wijkconsulenten 
van de woningbouwcorporatie en natuurlijk met 
de splinternieuwe gangmakers brachten we 
coronaproof een soepje aan de deur. Zo maakten 
veel bewoners kennis met Lief & Leed.'

Kerstster voor alle buren
‘Door Lief & Leed is er meer hulp in de straat of flat', heeft 
Karin gemerkt. ‘Bijvoorbeeld door nu af en toe een wandeling 
te maken met een buurvrouw die niet alleen de deur uit durft.’ 
Onlangs hebben we een bijeenkomst voor alle gangmakers 
georganiseerd. Er werden ideeën uitgewisseld en iemand nam 
het initiatief voor een facebookpagina. Bewoners namen meer 
initiatieven zoals een minibieb in de hal, een kerstster voor alle 
buren in december, de aanleg van 
een kruidentuin en het organiseren 
van een burendag.’

Harley is trots op de zestien Lief & 
Leedstraatjes die Rijswijk nu al rijk 
is.' Lief & Leed is nu een begrip in 
Rijswijk. Er zijn meer oplettende 
oren en ogen in deze straten.’ 
Vanwege het succes kunnen daarom 
ook straten uit andere wijken zich 
aansluiten bij deze Rijswijkse Lief & 
Leedbeweging. 

Colofon: Opzoomer Mee • opzoomermee.nl • info@opzoomermee.nl


