
Opzoomerwethouder Achbar
Energie besparen met je buren

De waarde van Lief en Leed 
Hebbie nog wensen?
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Het cijfer 8 is een mooi ding. Niet alleen qua 
vorm. Het is ook het symbool van oneindigheid 
en een constante stroom van energie 
en kracht. Dat is ook wat de OPZOOMER 
elke editie laat zien: de onuitputtelijke 
rijkdom aan inzet, creativiteit, positiviteit en 
doorzettingsvermogen die in al die honderden 
Opzoomerstraten in de stad te vinden is. Dat 
uit het lezersonderzoek blijkt dat gangmakers, 
welzijnswerkers, ambtenaren, politici en 
iedereen die initiatieven van onderop een 
warm hart toedracht – het magazine waarderen 
met een 8, is achteraf gezien logisch.

Opzoomerwethouder
Tegelijkertijd is het toepasselijk dat Denk-
lijsttrekker Faouzi Achbar voorafgaand aan de 
gemeenteraadsverkiezing het Opzoomeren 
hetzelfde cijfer gaf… een 8. Inmiddels is hij 
de kersverse Opzoomerwethouder en blijkt 
in de vorige eeuw een belangrijke rol te 
hebben gespeeld tijdens de manifestatie Goeie 
Morgen! (1999). Vanaf de Laan op Zuid tilde hij 
met zijn vrienden uit de buurt een gigantische 
hoed naar de Coolsingel. Daar nam als blijk van 
waardering toenmalig burgemeester Opstelten 
vanaf het bordes zijn hoed af voor tienduizend 
actieve Rotterdammers. 

Energiekeet
Als het aan Achbar ligt, mag ‘het stadhuis’ 
de inzet van Opzoomeraars vaker waarderen 
en tonen. De dertigste verjaardag van de 
stedelijke Opzoomerdag (28 mei 1994) is 
zo’n mooi moment. In de tussentijd kijken 
Rotterdamse politici met belangstelling 
naar wat er allemaal in die straten gebeurt. 
De burgemeester in de Blijvenburgstraat, 
wethouder Yigit in de energiekeet en onlangs 
opende wethouder Zeegers het 25ste circulaire 
(dus van hergebruikt materiaal) ruilkastje. Najat 
Tahrioui en haar buren van de Zevenkampse 
Ring waren trots met het hoge bezoek. 

Alle seinen staan op groen. 2023 belooft weer 
een mooi Opzoomerjaar te worden. Vol met 
uitdagingen voor stad en straat. Maar ook vol 
met energie en kracht van de in totaal 2.137 
Rotterdamse Opzoomerstraten.

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

De postbode fietst voorbij en 
roept: ‘Het ziet er weer prachtig uit!’ 

Marian de Rooij lacht. ‘Die borden zijn een 
bezienswaardigheid. In december zie je hier 

allemaal toeristen. Ze nemen foto’s en lezen de 
teksten op de bordjes:  “Ja, zo schrijf je gelukkig nieuwjaar in 
het Hongaars”, hoor je dan. We zoeken de juiste spelling op 
internet en vragen het ook altijd even na aan de buren die de 
taal spreken. Het zou vervelend als er iets heel anders staat.’ 

Multiplex en tie-wraps
Het is het vijfde jaar dat de borden in de straat hangen. Het 
crea-team maakt ze van multiplex en beschildert ze met 
buitenverf. Stevig draad en tie-wraps zorgen dat ze niet 
losraken. ‘Want ze mogen tijdens een storm natuurlijk niet 
loskomen en auto's beschadigen.’ Dertig jaar woont Marian 
in het buurtje. Ze zag het veranderen. Van wat bekakt en 
afstandelijk naar een 
plek waar buren zich 
thuis voelen en naar 
elkaar omkijken. ‘Een 
Bulgaars gezin met twee 
jonge kinderen is hier 
pas komen wonen. Die 
kregen met Sinterklaas een 
cadeautje namens de straat. Dat 
gezin voelde zich gelijk op z'n gemak. Alle kinderen 
krijgen in december hier een presentje. Die haal 
ik voor een habbekrats uit de kringloop. De 
prachtigste dingen vind je daar.’

Geel doosje, rode knop
Ook de Zevengetijdeklaver heeft iets bijzonders: een geel 
doosje met een dikke rode knop. Zodra je daarop drukt, 
springen de lichtjes van de kerstboom aan. ‘Het is een 
wondertje,’ beaamt Bep Ophof die het apparaat elk jaar van 
zolder haalt. ‘Want het snoer dat eraan zit, gaat nergens 
heen.’ Of zou de buurman die stiekem een andere schakelaar 
omzet iets met het wonder 
te maken hebben? Hoe dan 
ook, de hele straat kijkt ieder 
jaar vol verwachting uit naar 
dit moment. Ook nu weer. 
Vooraf hebben de kinderen de 
kerstboom volgehangen. Met 
lege blikjes, pakken, flesjes 
en ander knutselmateriaal 

zijn de mooiste 
versieringen gecreëerd.

Oooooohhh!!
Nu drentelen de kinderen ongeduldig rond 
de rode knop. Maar Leo Ophof bewaakt hem 
goed. ‘Nog eventjes geduld.’ Zodra het begint 

te schemeren, is het zover. ‘Komen jullie met 
z’n allen even bij de boom staan’, roept Leo. ‘We 

tellen van tien naar nul.’ Vol spanning kijken de kinderen naar 
de boom, dan naar de knop, naar Leo en weer terug. En 

dan mogen ze eindelijk drukken. ‘Oooooohhh!!’ klinkt het 
massaal. Een warm licht straalt door de straat. De 

rode knop heeft zijn werk weer gedaan.

Ten geleide

8Bijzondere
feesten

iebelend op een keukentrapje 
snoert Anton de Rooij een 
groot rood bord vast aan 

de lantaarnpaal in de Onzenoord (zie 
foto omslag). Gelukkig nieuwjaar, 
staat er met koeienletters op. Het is 
niet het enige feestelijke bord met een 
boodschap in de straat. In alle in de 
straat aanwezige talen wensen buren 
hier elkaar gelukkig nieuwjaar. Ook aan 
de Zevengetijdeklaver maken ze van 
december iets heel bijzonders.

W

Tijd voor december

Eén ding is duidelijk: dit magazine wordt 
gretig verslonden. Dat blijkt uit het onlangs 
gehouden lezersonderzoek. Bijna negen op 
tien ondervraagden gaf aan de laatste editie 
gelezen te hebben. Zelfs tot in Suriname 
wordt met interesse naar de OPZOOMER 
uitgekeken. Het blad krijgt een mooie 8 
als eindcijfer. Een belangrijke wens: meer 
verhalen, tips en ideeën uit straten. 

Lezersonderzoek

Blijvenburgstraat

Op de kiek met de burgemeester
Ze waren net de kerstboom aan het versieren. Toet, toet! Komt ineens de 
burgemeester voorrijden. In het complex Blijvenburg woont de oudste 
mannelijke bewoner van Rotterdam, meneer van Es (103). Burgemeester 
Aboutaleb kwam langs om hem te feliciteren met zijn verjaardag. ‘We 
hebben de burgemeester verteld wat we hier allemaal doen om het leuk 
en prettig te maken. Hij was onder de indruk,’ vertelt Ria Eijer. ‘Zo zou het 
in meer complexen moeten zijn,’ zei hij. Een foto tot besluit? 

Filmavond voor de kinderen van de 
Wilgentuinen in Rozenburg
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‘Jullie zijn de motor van  deze stad’
Wethouder Achbar over Opzoomerstraten

ls tiener zeulde hij nog met zijn vriendjes 
uit de buurt een enorme zelf geknutselde 

blauwe Opzoomerhoed over de Erasmusbrug. ‘Wat 
een gevaarte was dat. Prachtig versierd ook. Ik was 
best teleurgesteld dat ons team geen prijs won,’ 
bekent Achbar. Er was die dag wel een andere 
prijs: waardering. Vanaf het bordes op het stadhuis 

stond toenmalig burgmeester Ivo Opstelten hem op 
te wachten om zijn hoed voor hem af te nemen. Die 
dag liepen tienduizend Rotterdammers mee in deze 
Goeie Morgen!-parade. ‘Het had wat weg van een 

bloemencorso, maar dan met hoeden.’ Dat was 
23 jaar geleden. Nu is Achbar zelf ‘bewoner’ 

van het stadhuis. Een kennismaking met 
de nieuwe wethouder Opzoomeren en 
locoburgemeester van Rotterdam. 

A

Met een vergelijkbare kingsize hoed liep Faouzi Achbar in 1999 vanaf de Laan op Zuid naar de Coolsingel. 
Opzoomer Mee doorzoekt momenteel haar archief om een foto van de bewuste hoed terug te vinden.

Faouzi Achbar (40) groeide op in Bloemhof in een 
gezin met zeven kinderen. Zijn vader werkte in de 
haven. Na manager bij hamburgerketen McDonald’s 
was Achbar achtereenvolgens docent en teamleider 
in het voortgezet onderwijs. Nu is hij namens Denk 
wethouder Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale 
Inclusie. Sportief is hij ook. Afgelopen november liep 
hij de marathon van New York. Achbar is getrouwd 
en heeft drie kinderen. Ze wonen in Lombardijen.

Bruisende straten
De logische openingsvraag of de wethouder de afgelopen 
jaren wat van het Opzoomeren in de stad heeft meegekregen, 
hoeft eigenlijk niet meer gesteld te worden. Achbar maakte 
de opkomst van deze grote bewonersbeweging van nabij 
mee. ‘Het was overal in de stad. Ik weet nog dat er gratis gele 
bezems werden uitgedeeld.’ Bewoners kregen deze om mee 
te helpen je straat of plein, je eigen stukje Rotterdam, schoon 
te houden. ‘Een hele happening was dat.’ De effecten zijn 
nog altijd zichtbaar en voelbaar in de stad. ‘Het Opzoomeren 
heeft gezorgd voor enorm veel bruisende straten waar 
van alles gebeurt en die samen veel energie losmaken.’ 
Ontmoetingsactiviteiten, je straat vergroenen, ruilkastjes 
om spullen met elkaar te delen, elkaar als buren helpen 
en steunen als dat nodig is, de lijst is eindeloos. ‘Wat dat 
betreft zijn Opzoomerstraten de belangrijke motor van de 
stad.’
Daar mogen al die bewoners die het voortouw nemen in 
hun straat, de zogenoemde gangmakers, best wel trots 
op zijn, benadrukt de wethouder. Want al die kleine 
straatactiviteiten en allerhande vervolgeffecten zoals 
burenhulp en meer oog hebben voor elkaar, leveren 
meer op dan zij zelf vaak denken. ‘Onderschat niet 
de grote bijdrage die je daarmee levert aan alle 
uitdagingen waarvoor deze stad staat.’

Superdiverse stad
Gangmakers motiveren buren om een beetje 
op elkaar te letten, hebben een luisterend oor, 
brengen mensen met elkaar in contact, vrolijken 
de boel op, geven aandacht, zorgen dat de straat 
op orde blijft en weten aan welke bel ze moeten 
trekken als er hulp van buitenaf nodig is. ‘Als het 
er in alle straten zo leuk aan toe zou gaan, krijg 
je echt een gezellige, tolerante en weerbare 
stad en komt het de samenredzaamheid van 
de Rotterdammers ten goede. Eigenlijk zeg ik 
daarmee: tof dat je gangmaker bent.’ 
Want, zo stelt de wethouder, het is belangrijk om met elkaar 

in deze stad het contact te 
onderhouden, de verbinding 
met elkaar te zoeken. En waar 
kun je beter beginnen dan met 
je buren, in je eigen straat? ‘Ik 
zie het als een persoonlijke 
missie om meer verbinding in 
de stad te krijgen. We wonen 
in een superdiverse stad. Dat 
maakt het gelijk een fantastisch 
stad om in te wonen. Met 

een kerstborrel kun je dat contact met elkaar zoeken, 
maar evengoed door elkaar op te zoeken tijdens andere 
gelegenheden zoals het Ramadanfeest of Holifeest.’ 

30 jaar Opzoomer Mee
De wethouder staart even voor zich uit in zijn werkkamer. 
‘Laten wij die waardering hier vanuit het stadhuis wel 

voldoende merken?’, vraagt hij zich hardop af. 
‘Waarderen, vertrouwen geven en tonen dat we 
bewoners en hun inzet echt zien, ik vind dat 

we dat meer zouden moeten en kunnen doen. 

Zoals dat gebeurt met het vrijwilligersontbijt.’ Honderdvijftig 
Rotterdamse vrijwilligers krijgen dan een ochtendmaal 
aangeboden in de fraaie Burgerzaal van het stadhuis. 
‘Hoeveel gangmakers zijn er eigenlijk in Rotterdam?,’ wil de 
wethouder weten. ‘Wat? Duizenden?!’ Je ziet hem denken: die 
passen met geen mogelijkheid in het stadhuis, laat staan in 
de Burgerzaal. Maar niet getreurd, 28 mei 2024 komt eraan. 
Het is dan dertig jaar geleden dat heel Rotterdam op z’n kop 
stond: de Opzoomerdag. Op één dag knapten tienduizenden 
Rotterdammers hun straat, plein en buurt op en ontstond 
ook het bureau Opzoomer Mee dat ieder jaar straten helpt en 
ondersteunt met Opzoomeren. De ogen van de wethouder 
glunderen: ‘Dat is een mooi moment om al die actieve 
Rotterdammers in het zonnetje te zetten. Hoe, daar gaan we 
over nadenken. Ik zet het alvast in mijn agenda en ik kom er 
zeker op terug.’

Trots en verantwoordelijk
Achbar heeft naast wethouder zijn, nog een andere belangrijke 
rol. Bij afwezigheid van burgemeester Aboutaleb draagt hij bij 
officiële gelegenheden de ambtsketen als locoburgmeester. 
‘Toen ik die voor het eerst om mocht doen, voelde ik me 
ontzettend trots. Om die rol als jongen uit Bloemhof te 

mogen vervullen voel ik als een eer. 
Tegelijkertijd zie ik het als een 
enorme verantwoordelijkheid 
om, ook op straatniveau, de stad 
nog beter te maken voor - en 
samen met - alle Rotterdammers.’ 
Kortom, de Opzoomerhoed blijft 
Achbar met trots 
ronddragen in 
de stad.

Wie is die wethouder?
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En zo zit even later een groep buren in een partytent bij elkaar 
in de Disselstraat, een knus straatje in Vreewijk waar bewoners 
het hele jaar straatactiviteiten organiseren, vooral voor de 
kinderen. Die vermaken zich dit keer met een bordspelletje. 
‘Hoeveel betalen jullie eigenlijk voor je gas en stroom?’, 
trapt Rukiye Küçük van de Energiebank de bijeenkomst af. 
Samen met energiecoaches Rieks en Petra geeft zij vandaag 
uitleg bij alle energiebesparende materialen die in de 
energiekeet te vinden zijn: tochtstrips, een inductieplaat, een 
waterbesparende douchekop, noem maar op.

Naar huis hollen
Hoewel de sfeer vrolijk en ontspannen is, maken de bewoners 
zich best zorgen. Waar bij de een de energierekening steeg van 
111 naar 300 euro, zijn er ook uitschieters naar ruim 600 euro. 
Hoe je zelf die energierekening deels omlaag kunt krijgen, is 
vaak best ingewikkeld. ‘Mijn zoontje heeft een handicap. Ik 
kan daarom de verwarming in huis niet lager zetten,’ vertelt 
een moeder. Of: ‘Ik heb ergens een pakket gekregen 
met radiatorfolie. Dat spul heb ik achter de 
verwarming geflanst. Maar of het zo goed is 
en of het werkt… ik heb er geen verstand 
van.’

Nettie van Roekel tikt haar dochter Bianca 
aan die verderop in de straat woont. ‘Nou 
joh, dan zou ik maar snel naar huis hollen 
om die dingen helemaal uit te zetten. 
Jij hebt drie televisies staan!’ Rukiye 
heeft wat bewoners uitgenodigd in de 
energiekeet en legt uit dat een televisie 

Energie besparen
met je buren

die je uitzet, vaak toch nog stroom verbruikt. Hij staat dan 
zogezegd op stand-by. Dat zie je aan een rood lampje. ‘Dat 
heet sluipverbruik. Als er dan ook nog andere apparaten aan je 
televisie gekoppeld zijn, lopen de kosten snel op.’ Ze adviseert 
de app van de energiemaatschappij te downloaden. ‘Daar kun 
je je sluipverbruik zien. Ik waarschuw alvast: dat is schrikken.’ 
Ook een stekkerdoos 
met schakelaar blijkt 
verstandig om te hebben. 
Alle stekkers gaan dan 
met een druk op de knop 
’s avonds uit. ‘Je hoeft je 
geen zorgen te maken 
dat je de volgende dag 
je televisiezenders kwijt 
bent.’ 

Weeggeefwinkel en kliekjes-app
De energiekeet bezocht eerder ook de 1e en 2e 

Stampioendwarsstraat. Twee groene autoloze straatjes die 
de bewoners in zelfbeheer hebben genomen. Dat ze 

begaan zijn met klimaat en duurzaamheid kun 
je wel zien. Er staan regentonnen, er is een 

weeggeefwinkeltje, een gezamenlijke 
gereedschapskast en compost- en 

bladerbakken. Eten dat over is wisselen 
de bewoners uit in een kliekjes-app. De 
energiekeet kan ook hier rekenen op 
veel interesse. ‘Fijn dat zoiets je straat in 
komt,’ knikt Carolyn Landbrug. ‘Led-
lampen, tochtstrips… ik ken het allemaal 

of heb ervan gehoord. Maar dit is een goede 
opfrisser. Ook omdat je ziet dat er toch allemaal 
innovaties zijn, zoals die radiatorfolie met een 
magneetstrip. Bovendien liggen in een bouwmarkt 
dit soort materialen overal verspreid. Nu zit alles bij 
elkaar in de energiekeet en het is ook nog gezellig zo met je 
buren.’

Haar buurvrouw vraagt intussen energiecoach 
Elske Thomassen het hemd van het lijf over de 
waterbesparende douchekop in de energiekeet. 
Past zo’n ding wel op zo’n ouderwets 
haakje in haar douche? ‘Joh, dan helpen we 
daar toch bij,’ tikt bewoonster Karin Sloots 
haar aan. ‘We staan hier altijd klaar voor elkaar.’

‘Dan maar hoge rekening’
Want dat is ook een beetje het 
doel van de dag, vertelt Yvonne 
Maranus. Zij vroeg de energiekeet 
aan voor haar straat. ‘Niet iedereen kan 
aanwezig zijn. Maar alles wat we horen, 
geven we hier als buren aan elkaar door.’ Voor 
straten die dat willen biedt de Energiebank als 
vervolg ook nog een groepsgesprek aan voor nog meer 
bespaartips. Bewoners gaan daarna naar huis met gratis 
energiebesparende materialen die van pas komen bij hun 
persoonlijke situatie. De ‘dwarsstraten’ hebben er wel 
oren naar. ‘Ik ben gek op taart, dus laat maar komen,’ 
zegt een bewoner die net een laatste stukje appeltaart 
opprikt.

Terug naar de Disselstraat. Daar zijn nog wat buren op de 
activiteit afgekomen en gaat het gesprek inmiddels over het 
bewaren van heet water voor je thee in een isoleerkan. ‘Dan 
hoef je gedurende dag niet telkens je waterkoker aan te zetten.’ 
En hoe gebruiken de bewoners eigenlijk hun vaatwasser? 
‘Ik durf haast geen antwoord te geven,’ zucht Suylena 
Bouyaghlafe. ‘Ik doe het vast weer niet goed. Nou vooruit, eerst 
afspoelen en dan in de vaatwasser.’
Rukiye lacht: ‘Dan is de winkel blij met je, want dan slijt je 
servies sneller. Het is immers al vrijwel schoon. Het kan gewoon 
vies de vaat in. Maar gebruik wel de eco-stand. 
Het wasprogramma duurt dan langer 

maar verbruikt minder energie.’

Nemen de bewoners alle 
adviezen ter harte? Niet altijd 
en zeker niet meteen. Nettie 
trapt op de rem bij het advies 

om aardappelen voortaan in 
kleine stukjes te snijden. 

Dan zijn ze sneller gaar. 
‘Bah, dan wordt het 

papperig. Ik snijd 
ze altijd in vier 
stukken… dan 
maar een hoge 
energierekening.’ 
In zes stukken dan, 
stelt Rukiye voor. 

‘Vooruit, dat kan ook 
wel,’ lacht Nettie.

é, buurvrouw Rojas! Kom je straks 
ook in de energiekeet kijken?’ roept 
Nettie van Roekel richting een grijze 

Peugeot die de straat inrijdt. ‘Dan hoor je hoe 
we hier energie en dus geld kunnen besparen.’ 
Het autoraampje gaat verder open. ‘Krijg je dan 
ook nog wat? Een cadeaubon ofzo?’ klinkt het 
nieuwsgierig. Met de belofte van koffie en een 
lekker stukje vlaai neemt ze lachend genoegen. 
‘Gezellig, ik kom er zo aan.’

Van Opzoomerkeet naar Energiekeet

'H

Proef in zes straten

Opzoomer Mee bouwde een van haar Opzoomerkeetjes om tot de energiekeet. 
In november bezocht deze zes straten met voornamelijk sociale huurwoningen 
in Feijenoord: 1e en 2e Stampioendwarsstraat, Jan Ligthartstraat, Disselstraat, 
Meiendaal, Slag en Rechthuisstraat. Tijdens een gezellig terras krijgen bewoners 
uitleg over energiebesparende materialen en hoe je met kleine veranderingen in je 
eigen gedrag energie en geld bespaart. De energiekeet keert volgend jaar terug als 
onderdeel van de Opzoomercampagne.

De proef werd gefinancierd door de gemeente Rotterdam en is 
uitgevoerd met de Energiebank Rotterdam.

Wethouder Yigit 
was er ook
Wethouder Enes Yigit (Armoedebestrijding, 
Schuldhulpverlening en Taal) nam ook 
een kijkje. 'Ik ben er trots op dat we vanuit 
de gemeente de energiekeet financieel 
kunnen steunen. De energiekeet is een 
heel mooie, laagdrempelige manier om met 
inwoners in gesprek te gaan over geldzorgen en 
energiebesparing. Zo kunnen buren elkaar helpen en 
van elkaar leren.'

In de energiekeet vind je energiebesparend materiaal
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Het Opzoomeren draagt al jaren bij aan 
een beter burencontact in de straat. 
Sinds 2013 is daar het fenomeen Lief & 
Leedstraat bijgekomen. Dit Rotterdamse 
idee is inmiddels overgenomen door 
ruim veertig andere 
gemeenten. Nederland 
telt ruim tweeduizend 
Lief & Leedstraten. In 
een Lief & Leedstraat 
is volop aandacht voor 
buren die dat nodig 
hebben of verdienen. 
Bijvoorbeeld omdat 
iemand alleen is, net 

in de straat is komen wonen, of langdurig 
ziek is. Bewoners houden dan een extra 
oogje op elkaar. Met het Lief & Leedpotje 
van Opzoomer Mee kunnen kleine 
attenties worden betaald. De drempel 

om bij iemand aan te 
bellen is dan lager.

Opzoomercafés
‘In onze straat praten 
we over de stijgende 
prijzen. Daar maken 
veel mensen zich 
zorgen over. Red je 
het nog een beetje?, 

vragen we aan elkaar. Sommige buren 
zijn bang dat ze alle rekeningen straks 
niet meer kunnen betalen. We geven 
elkaar tips waar je hulp kan krijgen. 
Bijvoorbeeld voor het aanvragen van de 
energietoeslag.’ 

Manon Meulemans is al lang actief in de 
Ruilstraat en beheert er ook het Lief & 
Leedpotje. Ze bezocht een van de vele 
drukbezochte Opzoomercafés die de 
afgelopen maanden her en der in de stad 
plaatsvonden. Bewoners konden hier 
ervaringen en tips met elkaar uitwisselen 
over wat ze allemaal horen, zien en 

tegenkomen in hun eigen straat.
‘Wij hebben een oude buurvrouw. Ze 
schuifelt vaak met haar ziel onder de 
arm langs. We letten een beetje op haar 
als buren. Bijvoorbeeld tijdens die hitte 
afgelopen zomer. Dan bellen we even aan 
of alles goed gaat. Het Lief & Leedpotje 
helpt dan altijd. Nou zeg, wat vind ik dat 
nou lief. Je had niks mee hoeven nemen 
hoor, ik vind het al leuk dat je aan me denkt. 
En dan maken we een praatje.’

Anouschka Viergever is medewerker van 
het wijkteam in Pernis: ‘Het is mooi wat 
buren voor en met elkaar doen. Het is 
zinvol voor mij als professional om even 
aan te schuiven bij het Opzoomercafé in 
mijn gebied. Niet alleen om te laten weten 
dat wij er zijn voor ondersteuning. Het 
werkt ook andersom. Als hulpverleners 
lopen we ook tegen kleine dingen aan die 
wij niet altijd zelf kunnen regelen. Buren 
zijn dan een toegevoegde waarde.’

Mooie aanvulling
Grace Tjin Akiet woont in de Dantestraat 
in Lombardijen. Daar staan ze te trappelen 
om aan de slag te gaan. ‘Zo’n potje lijkt 
me geweldig. In onze straat komen ook 
nieuwe buren wonen die de Nederlandse 
taal nog niet goed spreken. Dan kan je 
geïsoleerd raken. Als buren maken we 
ze al een beetje wegwijs. We nemen de 
kinderen mee naar wijkactiviteiten en 
leren de ouders de weg te vinden naar 
instanties. Het Lief & Leedpotje is dan een 
mooie aanvulling. Het wordt makkelijker 
om elkaar meer aandacht te geven.’ 

Honderd burenblikken
Speciaal voor de Lief & Leedstraten 
heeft Opzoomer Mee het Burenblik 
ontwikkeld. Daarmee kun je op een leuke 
manier kennismaken met nieuwe of nog 
onbekende buren. In het blik zitten koffie, 
koekjes, thee en kaartjes met allerlei leuke 
vragen om elkaar beter te leren kennen. 
Binnen een mum van tijd waren alle 
honderd beschikbare blikken ‘uitverkocht’.

Ernesta Venetiaan uit Spangen wist een 
Burenblik te bemachtigen. ‘In mijn straat 
heb ik tot nu toe nog niet gemerkt dat 
bewoners echt in de problemen zijn 
gekomen. Door het Lief & Leedpotje kom 
je wel vaker in gesprek met elkaar en de 
kans dat je vertrouwen wint en signalen 
opvangt is groter. Ik vind het dan ook 
belangrijk om ook kennis te maken met 
buren die ik nog niet ken.’

Aanschuifmaaltijd
Gill Taytelbaum werkt bij WMO 
Radar en beheert het Wijktrefpunt 
aan de Oostkousdijk. Hij kan ook 
een voortreffelijke cassavesoep 
maken, zo weten de bezoekers van 
het Opzoomercafé op deze locatie. 
‘Harstikke nuttig, zo’n bijeenkomst. Wij 
proberen bruggen te slaan tussen de 

bewoners en het activiteitenaanbod van 
WMO Radar. Zo waren er bijvoorbeeld 
gangmakers van Villa Pieter. Dat 
is een ouderencomplex zonder 
gemeenschappelijke ruimte. Ik heb ze nu 
uitgenodigd voor onze wekelijkse maaltijd 
in onze warme ontmoetingsruimte. Je 
betaalt dan één, drie of zes euro voor een 
driegangendiner. Net wat je kunt missen. 
Die gangmakers wisten dat niet en willen 
graag met hun buren komen die vaak 
alleen thuis zitten. Dat is toch prachtig.’

Grip op geld
Paulette Rappard, coördinator van het 
project budgetmaatjes010: ‘Weet je, 
armoede is een taboe. Maar in deze tijd 
is het misschien iets makkelijker om 
erover te praten. Iedereen heeft te maken 
met stijgende kosten. Ik kon bewoners 
wijzen op de budgetmaatjes. Die helpen 
Rotterdammers om weer grip op hun geld 
en administratie te 
krijgen. Kosteloos, 
want we werken 
met vrijwilligers.’

Buren in goede en slechte tijden

en Lief & Leedstraat helpt niet 
alleen bij het voorkomen 
van eenzaamheid en het 

bevorderen van burenhulp. Ook 
als het gaat om zorgen rond 

inflatie, klimaatverandering en 
het soms noodgedwongen langer 

thuis wonen op hoge leeftijd,  zijn 
goede, zorgzame buren extra 

waardevol. ‘Met het Lief 
& Leedpotje is het 

makkelijker om elkaar 
meer aandacht te 

geven.’ 

De waarde van
Lief en Leed

Bewoners met een Lief & Leedpotje voor hun straat 
helpen elkaar met het installeren van de buurtapp om 
elkaar op de hoogte te houden.

E
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Hebbie nog wensen?
2

Uitkijken naar een nieuw Opzoomerjaar

Avril Schreurs, stadsmarinier in Delfshaven, steekt haar 
enthousiasme niet onder stoelen of banken. ‘Wat hou ik toch 
van al die actieve Rotterdammers die met liefde hun steentje 
bijdragen aan onze stad. Niet klagen, maar handen uit de 
mouwen en aan de slag. Van stenige straten, naar fleurige 
paden. Van eenzaamheid, naar omkijken naar elkaar. Op naar 
weer zo’n jaar, Opzoomeraars!’

Tegels wippen en groen planten
Het vergroenen van straten was het afgelopen jaar een 
hit. Bewoners gingen samen aan de slag om tegels 
te wippen en groen aan te planten. Zodoende is 
er ruim 2.500 m2 natuur toegevoegd aan onze 
stad. Dat maakt straten niet alleen minder stenig, 
het groen brengt ook verkoeling tijdens een 
hete zomer en vangt water op tijdens hevige 
regenbuien. Om in de droge periodes het 
gemeenschappelijk groen te kunnen begieten, 
konden Opzoomerstraten een regenton laten 
plaatsen.

Tijs van Ruth plaatste met zijn collega’s 
van WaterLeider op die manier ruim 

022. Wat een mooi Opzoomerjaar! 
In ruim tweeduizend straten sloegen 
bewoners weer de handen ineen om 
hun stukje Rotterdam te Opzoomeren. 

Er vonden ontelbare kleine 
en grote straat- en 
ontmoetingsactiviteiten 
plaats, buren legden samen in 

totaal een half voetbalveld aan 
extra groen aan, er was volop 
aandacht voor Lief & Leed en 
als klap op de vuurpijl ging de 

500ste Schoonmaakbende aan 
de slag. Is er eigenlijk nog wat 

te wensen over? Jazeker, klinkt en 
gonst het overal in de stad, we zijn 
nog maar net begonnen!

tweehonderd regentonnen 
in Opzoomerstraten. Hij 
hoopt dat Rotterdam 
in 2023 nog groener 
en gezelliger wordt. ‘Ik 
wens dat dit jaar nóg 
meer Rotterdammers 
het Opzoomeren ontdekken. Zodat buren met hetzelfde 
enthousiasme hun straat gezelliger, veiliger en vooral groener 

kunnen maken. Want meer planten, bloemen struiken en 
bomen doen iedereen goed. Wij zorgen dan wel voor het 
water,’ belooft Tijs.

Kom maar bakkie pleur halen
Miriam Garrido Otero is het roerend met de woorden 
van Tijs eens. Ze Opzoomert met haar buren in de 

Van Adrichemweg in Overschie. ‘Ik wens dat er 
meer plantjes en bloemetjes in straten worden 
geplant, ook voor de insecten. En ik hoop dat we 
als ouders en buren kinderen kunnen laten zien 
en vertellen hoe belangrijk het is om goed voor 

ons stukje woongebied te zorgen.’

In de wijk Blijdorp zit op een 
binnenterrein achter de van 

Beuningenstraat een groene parel verstopt. 
Stadskwekerij De Kas wordt gerund 

door vrijwilligers. Samen kweken ze 
er prachtige planten. Marja Versteeg 
kan niet wachten om ook dit jaar 

weer enthousiaste bewoners met groenplannen voor hun 
straat te verwelkomen. ‘Wij wensen iedereen die zich inzet 
voor Rotterdam een gezond en groen nieuwjaar! Te gek dat al 
meer dan duizend straten gebruikmaken van de groenacties 
van Opzoomer Mee. Kom 
vooral ook eens bij ons 
langs voor onze gifvrije 
planten, een groenadvies 
of gewoon een bakkie 
pleur!’ 

Vrolijke trommel
In de maanden november 
en december stond 
Lief & Leed volop in 
de schijnwerpers. 
Tijdens zeventien 
Opzoomercafés konden 
bewoners ervaringen 
uitwisselen over allerlei vormen van burenhulp en gingen in 
honderdvijfentwintig straten bewoners aan de slag met het 
Burenblik. Dat is een vrolijke trommel met uitnodigingskaartjes 
en Rotterdamse koffie, koekjes en thee voor een leuke en 
gezellige kennismaking met buren die je nog niet zo goed kent.

En dan zijn er natuurlijk ook nog de decemberfeesten waarbij 
altijd al extra aandacht is voor elkaar als buren. Jan van Gennip 
is actief in de Sint-Mariastraat in het Oude Westen. Hij is 
altijd weer verrast door de kracht van het Opzoomeren, het 

kleine gebaar en de oprechte aandacht voor een buur. ‘Ik gun 
iedereen het gevoel van waardering voor elkaar, voor de stad 
en jezelf. Dat geeft namelijk geluk en dat wens ik iedereen toe 
voor dit nieuwe jaar!’

Hoek van Holland Opzoomert mee
Ann van den Berg woont aan de Strandweg in Hoek van 
Holland. Opzoomeren doen ze daar volop. Een ploegje 
bewoners houdt de straat schoon, ze verfraaien de 
plantenbakken en er is regelmatig de gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten. Ann heeft extra oog voor de ouderen. Haar 

nieuwjaarswens is dan ook speciaal 
voor hen en op rijm. ‘Ík wens dat in 
2023 veel ouderen naar elkaar om 
zullen kijken, dat is een kleine moeite 
die levens kan verrijken, een beetje 
zorg en aandacht voor elkaar is fijn en 
het is waardevol om mee te leven met 
iemands vreugde of pijn.’ In Rotterdam 
zijn inmiddels bijna duizend Lief & 
Leedstraten waar bewoners extra 
aandacht voor elkaar hebben.

Movisie is het landelijk kennisinstituut 
voor sociale vraagstukken. Dat 
er inmiddels in ruim veertig 

andere gemeenten ook Lief & Leedstraten zijn, is ook daar 
in Utrecht niet onopgemerkt gebleven. Cynthia Friebel, 
senior projectleider, werkt voor het programma ‘Een tegen 
eenzaamheid’ en heeft ook een wens. Niet alleen voor 
Rotterdam, maar voor heel Nederland. ‘Movisie wenst dat 
het Opzoomeren en Lief & Leed ook in 2023 in veel wijken, 
buurten en straten in het land de gemeenschapszin vergroot 
en eenzaamheid helpt voorkomen of verminderen.’

Hart voor elkaar
Kortom, laat 2023 maar snel beginnen. Want ook 
dit jaar kunnen bewoners weer aan de slag in hun 

straat. Ontmoeten, vergroenen, 
schoonmaken, elkaar als buren op 
allerlei manieren helpen… Wat er 
allemaal gaat gebeuren in al die 

Opzoomerstraten, dat bepalen de 
bewoners natuurlijk zelf. Samira el 

Haddad uit de Cleveringahof 
tot besluit: ‘We gaan er met 

alle buren en al die andere 
Opzoomerstraten weer 
een geweldig en een 
mooi jaar van maken 
met hart voor elkaar.’

Miriam Garrido Otero (tweede links) uit de Van Adrichemweg.

Samira el Haddad leest de nieuwjaarswensen van haar buren in de Cleveringahof.

Marja Versteeg en           Eva Bes van Stadskwekerij de Kas.
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Ann van den Berg uit Hoek van Holland.

Abdelhakim Makhoute 
(links) bakte met zijn buren 

heerlijke koekjes en bracht ze 
tijdens de feestdagen met de 

kinderen rond in de straat.
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Diep in Delfshaven werd een monumentaal schoolpand 
verbouwd tot twaalf mooie woningen. ‘Aanleiding voor 
een straatfeestje, vond nieuwe bewoner Bernadet Jaspers. 
‘Want hoewel er een hek om het gebouw staat, is iedereen 
welkom!’ Veel bewoners hebben een band met het pand. ‘Ik 
heb hier nog op school gezeten’, vertelt buurvrouw Tahra.

'Ik zat hier ooit 
in de schoolbankjes'

Het Opzoomeren 
groeit en bloeit in 
de stad. Ieder jaar 
komen er nieuwe 
straten bij waar buren 
samen de handen 
ineen slaan voor hun 
stukkie Rotterdam. 
Deze rubriek zet 
telkens zo’n kersverse 
Opzoomerstraat in de 
schijnwerpers.

Escape room
Bernadet houdt ook van prijsvragen. En raad eens? Ze won 
een mobiele escape room voor de straat. Perfect voor hun 
straatfeest: een gezellige burendag. Alle buren van de 
aangrenzende straatjes kregen een uitnodiging, overal werd 
aangebeld. ‘Die persoonlijke uitnodiging was top! Niemand had 
ruimte om nee te zeggen’, lacht ze. De  escape room was een 
succes. ‘We werden in groepjes van vier in een vrachtwagen 
geladen en mochten samen raadsels oplossen om te 
ontsnappen.’

Trots
Dat alle buren enthousiast reageerden op de uitnodiging voor 
de burendag en allemaal hapjes meenamen, was een bijkomend 
succes. ‘Het voelt alsof we één buurtje zijn samen.’ Wensen 
voor de toekomst zijn er ook. ‘De omgeving mag nog schoner 
en groener. Het zou geweldig zijn als nog meer bewoners zich 
daarvoor gaan inzetten.’ Inmiddels is er al een groenstrook, zijn 
er geveltuinen, is de regenton 
onderweg en liggen de plannen 
voor de boomspiegels al klaar. 
Daarnaast hoopt Bernadet 
bewoners in de straat te 
bereiken die minder snel een 
straatactiviteit bezoeken. ‘Je wilt 
eigenlijk de buurvrouw bereiken 
die slecht ter been is, om haar te 
helpen met de boodschappen.’ 

Bruijnstraat

De mobiele escape room

Burendag in de Bruijnstraat

Wil je de Opzoomer ook ontvangen?
Ga naar opzoomermee.nl/magazine
Colofon: Opzoomer Mee • opzoomermee.nl • info@opzoomermee.nl


