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DE OpzOOmERkanjER

Opzoomer Mee organiseert met Albert Heijn de 
Opzoomerkanjer. Rotterdammers stemmen bij Albert
Heijn op een waardevol bewonersinitiatief in hun eigen 
deelgemeente.

In 2013 stond de Opzoomerkanjer in het teken van 
Lief en Leed. Oftewel: onderlinge zorg en aandacht 
voor elkaar in straat of buurt. In elke deelgemeente 
waren drie straten genomineerd. In de winkel(s) 
van Albert Heijn kon het winkelend publiek op een 
zaterdag in november stemmen op hun favoriet. 
In totaal hebben 8.429 bezoekers van Albert Heijn 
gestemd.

De Opzoomerkanjer-verkiezing krijgt in de eerste helft 
van 2014 een stedelijk vervolg. Rotterdam kan dan – 
het is immers toch een verkiezingsjaar – stemmen op 
het beste Lief en Leed-initiatief van Rotterdam. 

In dit boekje leest u meer over de genomineerden 
voor de Opzoomerkanjer 2013 in de deelgemeenten. U 
ziet de uitslagen en treft het aantal stemmen aan dat 
op iedere genomineerde is uitgebracht. Kees Fortuin, 
sociaal-wetenschappelijk onderzoeker, trapt af met 
voorwoord.   

De prijzen
Alle genomineerden gingen naar huis met een straatprijs ter 
waarde van 500 euro (winnaar), 250 euro (2e plek) of 125 euro 
(3e plek) en een envelop met Albert Heijn waardebonnen. In 
Pernis en Overschie (geen Albert Heijn-vestiging) besliste een jury.



OpzOOmEREn vOEDingSbODEm 
vOOR OnDERlingE buREnhulp

Buren zorgen voor elkaar en doen dat vaker dan je zou denken. Ze maken daar heel weinig ophef 
over, het is voor veel mensen vanzelfsprekend. Toen Opzoomer Mee begin 2013 een verkenning liet 
uitvoeren, bleek dat al. En als je de genomineerden voor de Opzoomerkanjer op een rij zet, kun je 
helemaal niet meer om die conclusie heen. We zien een bont palet aan vormen van zorgzaamheid 
tussen buren: onderlinge hulp, een bloemetje, een kaartje, voor elkaar koken, activiteiten in een 
inloophuis voor kankerpatiënten, tot aan bewoners die zorgen dat een buur uit het ziekenhuis 
ontslagen kan worden. Zij regelen alles: koken, boodschappen, huishouden.  Als het niet meer gaat, 
waarschuwen ze de wijkverpleegkundige. 

Dat maakt indruk. Deze zorgzaamheid tussen buren is persoonlijk, met aandacht, vanuit 
betrokkenheid met elkaar. Geld, formulieren of regels staan niet centraal, spelen zelfs praktisch geen 
rol. Er is een vanzelfsprekendheid en directheid die in de loop der jaren in de ‘officiële’ zorg steeds 
moeilijker is geworden.

In de rijkdom van verhalen valt nog veel meer op. Het gaat om straten, terwijl het in onderzoek 
bijna altijd om individuele personen gaat. En ja, dat maakt verschil. In een straat neem je elkaar mee 
en bouw je met elkaar een geschiedenis op die niet verdwijnt als die ene bewoner verhuist. Dat 
mag je duurzaam noemen. En hoewel de inzet vrijwillig is, gaat het niet om vrijwilligerswerk. In de 
genomineerde straten heerst een sfeer van burgerschap. Bewoners vinden het vanzelfsprekend om 
een oogje op elkaar te houden en ze weten dat de buren dat ook zo zien.

Zo’n sfeer van betrokkenheid ontstaat niet vanzelf. Daar is een traditie à la Opzoomeren voor 
nodig. Waarin voor kinderen dingen georganiseerd worden, maar waarin diezelfde kinderen ook 
met Sinterklaas of Halloween bij ouderen langsgaan; waarin er aan jongeren gedacht wordt maar 
waarin er ook iets van hen gevraagd wordt. Waarin er relaties ontstaan tussen allerlei categorieën 
bewoners. Waarin ‘van het een het ander komt’. Waarin er geen scheiding bestaat tussen het 
gewone leven met elkaar delen en voor elkaar zorgen. Opzoomeren legt een voedingsbodem 
waarop als vanzelf ‘zorg voor elkaar’ ontstaat. 

             
Kees Fortuin
Sociaal-wetenschappelijk onderzoeker



ChaRlOiS

lEpElaaRSingEl
zorgen en waarschuwen
Bewoners zorgen dat een buur uit het 
ziekenhuis ontslagen kan worden door hulp 
en zorg te organiseren. Buren koken, doen 
boodschappen en houden het huis schoon. 
Bewoners waarschuwen de wijkverpleging als 
het met een oudere niet meer gaat. 

Wat gaan ze doen met de prijs?
Wintervaste planten in de straat.

langEnhORST
Een warme flat
In deze flat aan de Langenhorst heeft men 
aandacht voor elkaar. Oogje in het zeil 
houden, boodschappen doen, koken als men 
dat zelf niet kan, klusjes doen en zorgen dat 
men mee kan doen aan activiteiten in de wijk.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Een gezellige activiteit voor de hele flat.

bREkElSvElD
Terugvallen op buren
In deze veelkleurige straat kunnen buren op elkaar 
terugvallen: van het lenen van gereedschap tot het 
doen van boodschappen. Van het opvangen van de 
kinderen tot het koken van een maaltijd.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Lief en Leedpotje voor de straat en aanschaf 
spullen (trappetje, snelkookpan, e.d.) die iedereen 
kan lenen.

1e

2e

3e

Lepelaarsingel  380 stemmen
Langenhorst       319 stemmen
Brekelsveld             169 stemmen
Totaal                868 stemmen



3e

1e

2e

DElFShavEn

ROSEnvElDTSTRaaT
niemand wordt vergeten
Ze zijn attent in de Rosenveldtstraat. Ben je 
ziek of jarig… dan krijg je een kaartje of een 
bloemetje. Zo wordt niemand vergeten of aan 
zijn lot overgelaten. 

Wat gaan ze doen met de prijs?
Buitenlampjes op zonne-energie of …

vOlmaRijnSTRaaT
Sinds jaar en dag
Een boodschap doen, zorgen voor een 
zieke buur, vervoer naar de dokter… in de 
Volmarijnstraat staat men al sinds jaar en dag 
als vanzelfsprekend voor elkaar klaar.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Nieuwe stoeltjes voor de straathuiskamer of 
een hele grote paella-pan aanschaffen.

2E SChanSSTRaaT
Waar creativiteit toe leidt
Je helpt elkaar eerder als je elkaar kent. In de 2e 
Schansstraat vinden daarom creatieve activiteiten 
plaats om elkaar te ontmoeten. En het werkt… 
men helpt elkaar nu als het nodig is met een 
boodschapje of klusje.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Een mega pergola bouwen, een stenen 
straatbarbecue bouwen, leuke uithangborden of…

Volmarijnstraat  781 stemmen
2e Schansstraat      366 stemmen
Roseveldtstraat             180 stemmen
Totaal                1.327 stemmen



FEijEnOORD

mEiEnDaal
buren voor buren
Boodschappen doen, tuintje opknappen, 
koken, bloemetje... Aan de Meiendaal geven 
bewoners elkaar hulp en aandacht als dat 
nodig is.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Oud Hollandse spelavond voor jong en oud uit 
de straat.

jalOnSTRaaT
Ouderen voor ouderen
In de Jalonstraat e.o. nemen ouderen het heft 
in eigen hand. Eenzaamheid? Men organiseert 
ontmoetingen. Hulp nodig? Men staat voor 
elkaar klaar. 

Wat gaan ze doen met de prijs?
Een leuke kerstattentie voor de bewoners van 
de Jalonstraat.

blOkWEg
zorgzame straat
Je begint met het groen in de straat en je groeit 
uit tot een zorgzame straat waar je voor elkaar 
klaar staat. Om het even of het gaat om klusjes 
doen bij ouderen of zorgen dat nieuwe bewoners 
zich welkom voelen.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Een extraatje met de feestdagen voor de ouderen, 
zieken en minderbedeelden in de straat.

Jalonstraat  240 stemmen
Blokweg        100 stemmen
Meiendaal                95 stemmen
Totaal    435 stemmen
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hillEgERSbERg SChiEbROEk

3e
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2e

Wilgenlei  337 stemmen
Hamakerstraat       276 stemmen
Kemperweg              203 stemmen
Totaal    816 stemmen

hamakERSTRaaT
Onderlinge hulp senioren
In deze straat bieden senioren elkaar de 
helpende hand als dat nodig is. Zo doet 
men boodschappen voor elkaar. Maar men 
helpt elkaar ook als er iemand gevallen is, 
zich buiten gesloten heeft of last heeft van 
beginnende vergeetachtigheid. 

Wat gaan ze doen met de prijs?
Leuk zitje voor in de tuin aanschaffen.

kEmpERWEg
zorgen voor kinderen
In de Kemperweg en Moltzerstraat besteedt 
men extra zorg aan de kinderen. Een oogje 
in het zeil, cadeautje van de straat als je jarig 
bent, activiteiten. Een buurt waar kinderen 
goed tot hun recht kunnen komen.   

Wat gaan ze doen met de prijs?
Een extra groot kinder-zomerfeest 
organiseren.

WilgEnlEi (bORghavE)
De hond wordt niet vergeten
In de Borghave (55+ complex) helpt men 
elkaar bij ziekte en ander leed. Zo doet men 
boodschappen of kookt men voor elkaar. En 
de hond… die wordt dan natuurlijk ook even 
uitgelaten. 

Wat gaan ze doen met de prijs?
Potje voor leuke activiteiten en uitstapjes.



WESTpunT/kaRWijSTRaaT
Een zorgzaam buurtje
Boodschap doen, hond uitlaten, helpen met 
klusjes, op ouderen letten, waarschuwen bij 
onraad. Buren hebben echte aandacht voor 
elkaar en staan klaar voor de ander.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Meer buren verrassen met attenties en een 
activiteit met kerst.

SpuiSTROOmSTRaaT
Op je buren kun je rekenen
Elkaar steunen in lastige tijden, boodschap 
doen, naar het ziekenhuis brengen, uitstapjes 
maken, film kijken of gewoon extra aandacht 
geven als het nodig is.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Lief en leedpotje aanvullen. Met kerst iets 
extra’s voor iedereen.

kEERpunT
kinderen geven ouderen aandacht
Zelfstandig wonende ouderen en bewoners 
van een zorgcentrum kunnen zich regelmatig 
verheugen op de komst van kinderen die 
een bezoekje brengen en een bloemetje 
achterlaten.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Vaker ouderen bezoeken en spelletjes spelen.
Voor kinderen een knutselactiviteit.

1e

2e

3e

Spuistroomstraat  502 stemmen
Keerpunt       101 stemmen
Westpunt                84 stemmen
Totaal    687 stemmen

hOOgvliET



kRalingEn CROOSWijk

iSaaC hubERTSTRaaT
koken voor ouderen
Elke donderdag wordt er gekookt voor 
40 ouderen door bewoners uit de Isaac 
Hubertstraat en omgeving. Een gezonde en 
betaalbare maaltijd en veel gezelligheid.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Een extraatje voor de ouderen, in elk geval 
een bijzondere verwen-maaltijd!

planTagESTRaaT
je staat er niet alleen voor
In de Plantagestraat sta je bij ziekTe of 
tegenspoed er niet alleen voor. Is het 
nodig, dan wordt er voor je gekookt of de 
boodschappen gedaan. En natuurlijk
zie je je buren als je ziek bent of eenzaam.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Een herdenkingsboom voor in de tuin.

bERkElplEin
alles uit de kast voor de kinderen
Zorgen voor de kinderen uit de buurt. De 
pleinmoeders van het Berkelplein halen 
daarvoor alles uit de kast: opvangen van 
kinderen na school, voorlezen, omgangsvormen 
leren, aandacht en respect voor ouderen…

Wat gaan ze doen met de prijs?
Een bijzondere activiteit voor de kinderen uit
de wijk.

3e

1e
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Berkelplein  339 stemmen
Isaac Hubertstraat      279 stemmen
Plantagestraat              125 stemmen
Totaal    743 stemmen



nOORD

ROTTEkWaRTiER
jongeren helpen mee
400 woningen telt het Rottekwartier 
en onderlinge hulp is vanzelfsprekend: 
boodschappen doen, tuin opknappen of
de hond uitlaten. Ook de jongeren steken hun 
handen uit de mouwen.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Voor het lief en leedpotje Rottekwartier.

nOlEnSSTRaaT
goede buren helpen elkaar
De bewoners van de Nolensstraat zijn goede 
buren van elkaar en helpen elkaar als dat 
nodig is. Op elkaars kinderen passen, een 
boodschapje doen, een klusje doen… geen 
probleem.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Een gezellige activiteit in 2014 voor alle 
buren.

paap DiRCkSTRaaT
Een zorgzaam buurtje
Een buurtje dat zorgt voor jong en oud. 
Kinderen worden geholpen met hun 
huiswerk, wie in het ziekenhuis ligt krijgt een 
bloemetje en doen de ouderen hun gordijnen
wel open?

Wat gaan ze doen met de prijs?
Boeken voor de buurtbibliotheek.

3e

1e
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Paap Dirckstraat  167 stemmen
Nolensstraat       111 stemmen
Rottekwartier          108 stemmen
Totaal    386 stemmen



OvERSChiE

abTSWEg
verrassingsmiddag
Elke week (!) organiseren bewoners van
de Abtsweg creatieve activiteiten voor de
bezoekers van De Boei, een inloophuis voor
mensen die kanker hebben.

Wat gaan ze met de prijs doen?
Verfmaterialen aanschaffen voor 
bijeenkomsten in De Boei.

OuDEDijkSE SChiEkaDE
aandacht voor elkaar
Een bloemstukje en iets lekkers… tijdens
Halloween en andere feesten worden 
ouderen niet vergeten. Typisch de Oudedijkse 
Schiekade… waar bewoners aandacht hebben 
voor jong en oud en elkaar de helpende hand 
bieden.

Wat gaan ze met de prijs doen?
Uitstapje naar de gemeentekwekerij.

ORanjESTRaaT
Ouderen horen erbij
Tuintje bijhouden, boodschapje doen,
zorgen dat ouderen mee kunnen doen aan
straatactiviteiten… in de Oranjestraat is dat
sinds jaar en dag vanzelfsprekend.

Wat gaan ze met de prijs doen?
Meer groen in de straat

3e

1e

2e

In Overschie vond geen verkiezing plaats, 
maar besliste een jury.



pERniS

vliElanDERSTRaaT
jong en Oud
In de Vlielanderstraat helpt men elkaar als
het nodig is. Zo zijn de boodschappen geen
probleem als je ziek bent. Bijzonder is de
ontmoeting tussen jong en oud. Tijdens feesten 
als Halloween en Sinterklaas gaan de kinderen 
bij ouderen langs met een cadeautje.

Wat gaan ze met de prijs doen?
Een seniorenshow organiseren.

CORnEliahOF
Senioren doen het zelf
Senioren steunen elkaar als dat nodig is:
oogje in het zeil, boodschapje doen, een
attentie of een klusje. Maar ze maken het
er ook gezellig met allerlei activiteiten en
spelletjesmiddagen.

Wat gaan ze met de prijs doen?
Voor de spelletjesmiddagen.

Tuinlaan
Ouderen horen erbij
Drie straatjes (Tuinlaan, Uiterdijk, 
Nieuwedijk), één zorgzaam buurtje. Tuintjes 
opknappen bij bewoners die dat zelf niet 
meer kunnen, boodschappen doen voor 
zieken of koken. Het klinkt heel bijzonder, 
maar het is in dit buurtje heel gewoon.

Wat gaan ze met de prijs doen?
Samen Oud & Nieuw vieren.

In Pernis vond geen verkiezing plaats, 
maar besliste een jury.

1e

2e
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pRinS alEXanDER

TagOREplaaTS
lief en leed delen
Bloemetje bij ziekte, kaartje voor een jarige, 
boodschappen doen en een handje helpen als 
dat nodig is… bewoners van de Tagoreplaats 
delen al jaren Lief en Leed.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Tafels en stoelen aanschaffen voor de 
gemeenschappelijke ruimte in de flat.

EETCaFE & WERElDkEukEn
gezonde en gezellige maaltijd
Twee maal per maand zorgen vrijwilligers 
voor een gezonde en gezellige maaltijd voor 
senioren. En wie vervoer nodig heeft, wordt 
gehaald en gebracht.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Extra kookgerei en een nieuw schort voor elke
vrijwilliger.

maRCEl DuChampplEin
iedereen hoort erbij
Bewoners van het Marcel Duchamplein 
nodigen cliënten van Middin (hun buren) 
uit voor spelletjes, bingo, eten en andere 
activiteiten. Cliënten die vanwege hun 
beperking daarbij hulp nodig hebben, worden 
geholpen.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Gezelliger maken van de ontmoetingsruimte.

3e

1e
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Eetcafe & Wereldkeuken 548 stemmen
Tagoreplaats       532 stemmen
Marcel Duchampplein 219 stemmen
Totaal                1.299 stemmen



ROzEnbuRg

hET DORp
zorgen dat kinderen kunnen spelen
Een speeltuin gerund door bewoners. Ze doen 
alles zelf: reparaties, likje verf, schoonhouden, 
jaarlijkse Kolenkiddag en vele andere 
activiteiten voor de kinderen.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Een speeltoestel voor de kleintjes 
aanschaffen.

blankEnbuRg
Senioren staan er niet alleen voor
Koffieochtenden, opfleuren van de hal... 
het leidt in de nieuwe Blankenburgflat tot 
onderling contact. En als je elkaar kent, dan 
help je elkaar een handje als dat nodig is.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Een lief en leedpot voor attenties en een 
leuke kerst.

DE gROEnplOEg
Overal in Rozenburg
Ze zijn in heel Rozenburg actief, twee keer 
per maand: wilgen knotten, bomen en 
struiken snoeien, nieuwe plantjes poten, 
boomstammen bevrijden van klimop en
nestkastjes onderhouden.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Zelf een zwaluwentil maken.

Het Dorp  247 stemmen
De Groenploeg      168 stemmen
Blankenburg             120 stemmen
Totaal    535 stemmen

1e
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3e
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Noorder Kerkedijk 287 stemmen
Menanderstraat     191 stemmen
Streijenhagen               98 stemmen
Totaal    576 stemmen

ijSSElmOnDE

mEnanDERSTRaaT 
Samen zorgen voor kinderen
Voorlezen, verjaardagen vieren, met 
kinderen ouderen een leuke dag bezorgen… 
In de Menanderstraat zorgen bewoners dat 
kinderen een fijne tijd hebben en kansen 
krijgen.

Wat gaan ze doen met de prijs?
De kinderen gaan met een kunstenaar een 
muurschildering maken bij de speeltuin.

STREijEnhagEn
buurttuin voor lief en leed
Een zelfaangelegde buurtuin waar kinderen 
bloemen plukken voor ouderen en van 
de groenten samen met de bewoners van 
woonvorm de Bessentuin heerlijke maaltijden 
koken.   

Wat gaan ze doen met de prijs?
Natuurlijke speeltoestellen aanschaffen, 
bijvoorbeeld een bananenschommel. 

nOORDER kERkEDijk
buren staan klaar voor elkaar
De krant voorlezen, boodschappen doen, 
ramen zemen, een kerststukje geven, elkaar 
ontmoeten… Zo gaan de buren aan de 
Noorder Kerkedijk met elkaar om: hulp en 
aandacht geven als dat nodig is. 

Wat gaan ze doen met de prijs?
Leuke middag organiseren voor de 
mantelzorgers.



CEnTRum

DOElSTRaaT/pOmpEnbuRg
het hele jaar door
De klapper is het jaarlijkse uitstapje met 
ouderen. En op alle andere dagen wordt 
waar nodig de helpende hand geboden 
aan ouderen zoals boodschappen doen. En 
door allerlei activiteiten is het ook nog eens 
gezellig.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Uitstapje met ouderen in 2014.

aDRianaSTRaaT
Oog voor elkaar
Oppassen op elkaars kinderen, een 
helpende hand als je ziek bent, maaltijd voor 
ouderen, middag voor mantelzorgers… in de 
Adrianastraat hebben jong en oud oog voor 
elkaar.

Wat gaan ze doen met de prijs?
Voor het buurthuis van de straat.

hObOkEnSTRaaT
voor elkaar en voor anderen
Bewoners in de Hobokenstraat steunen elkaar met 
het opknappen van tuintjes, boodschappen doen als 
je ziek bent, enzovoorts. Ze hebben ook oog voor 
anderen. Zo organiseerden ze een speelgoedactie 
voor het nabijgelegen Ronald McDonald Huis. 

Wat gaan ze doen met de prijs?
Uitstapje met de kinderen van het
Ronald McDonald Huis.

3e

1e
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Hobokenstraat  279 stemmen
Adrianastraat       261 stemmen
Doelstraat/Pompenburg 217 stemmen
Totaal    757 stemmen


