
Een Lief & Leedpotje 
voor uw straat

Honderden Rotterdamse straten hebben inmiddels een 
Lief & Leedpotje. Is zo’n potje ook nuttig in uw straat? In 
deze folder leest u waar u het potje voor kunt gebruiken 
en wat de spelregels zijn.
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De gangmakers in een straat beslissen over 
de besteding van het Lief & Leedpotje

U zorgt dat de rest van de straat weet dat 
er een Lief & Leedpotje is (bijvoorbeeld met 
flyers, posters, sociale media of mond tot 
mond reclame)

U kunt het Lief & Leedpotje niet besteden 
aan Opzoomeractiviteiten (daarvoor kunt u 
gebruikmaken van de gewone rondes van de 
Opzoomercampagne)

U houdt de uitgaven uit het Lief & Leedpotje 
bij. Zo voorkomt u eventueel gedoe. Opzoomer 
Mee kan vragen om een verantwoording van 
de uitgaven. Bewaar uw bonnetjes daarom 
minimaal een jaar.









Bij deze folder treft u
een formulier waarop
u de uitgaven kunt
bijhouden. 
Formulier kwijt? 
www.opzoomermee.nl/downloads

Spelregels



Lief en Leedpotje 2017
Een straat krijgt een Lief & Leedpotje van 150 
euro. Met dit potje kunt u gedurende 2017 
aandacht besteden aan het lief & leed van 
bewoners (bloemetje bij ziekte, kaartje bij 
verjaardag, enzovoorts). 

U bedenkt zelf een manier om het lief & leed 
van bewoners te signaleren, zodat op het juiste 
moment een attentie gegeven kan worden.

In december 2015 mochten ouderen en bewoners uit straten met een Lief & Leedpotje
naar de voorstelling ‘Eenzaam duurt het langst’ met o.a Loes Luca.

Een fruitmand voor de zieke buurvrouwNieuwe buren verwelkomen in de straat

Zelfgemaakte verjaardagskaarten voor de 
jarige in de straat

Een verwenpakketje namens de straat als 
steun in de rug

Aanbiedingen
Veel Rotterdamse straten maken inmiddels al werk van Lief & Leed. 
Opzoomer Mee heeft deze straten verzameld in de Lief & Leedclub. Zij 
ontvangen 3 à 4 keer per jaar een speciale aanbieding. Het lidmaatschap 
is uiteraard gratis.

Zo organiseerde Albert Heijn in 
2015 een Lief & Leedestafette. 
Om de beurt organiseerden
15 winkels een brunch of lunch 
voor ouderen uit de buurt. 
Circa 1.000 ouderen hebben
deelgenomen aan deze 
estafette.


