
Doe wat liefs voor 
je buren in december
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Voorbeelden Wat Liefs-acties

Wat Liefs en corona

Succes verzekerd

‘Wat Liefs in mijn straat’

Met Aanmeldbon Lief & Leedpotje



Ideeën voor een 
Wat Liefs-actie als 
Sint in het land is

Hoor wie klopt daar… 
Sinterklaas
Wie wordt er niet blij van een schoentje 
met een verrassing op of rond pakjes-
avond? Iedereen toch! Organiseer het 
in je eigen straat. Dat kan op allerlei 
manieren en hoeft niet veel te kosten. 
Hieronder staan drie ideeën van 
verschillende straten.

Schoentje zetten 1
Deel de papieren bouwpakket-
schoentjes uit in de straat. Buren, groot 
en klein, kunnen het kleuren en in 
elkaar zetten. Spreek een (droge) plek 
af in de straat waar het schoentje gezet 
kan worden. Liefst met een mooie 
tekening erin natuurlijk. De goede Sint 
vult de schoentjes met voorverpakt 
lekkers waarna ze weer opgehaald 
kunnen worden. Je kan de gevulde 
schoentjes ook zelf terugbrengen. 

Schoentje zetten 2
Deel de schoentjes uit met een leuk 
pakketje stiften en glitterlijm. Vraag 
buren de schoentjes zo mooi mogelijk 
te versieren. Op 5 december kunnen 
ze dan bij een andere buur met wat 
lekkers erin voor de deur worden gezet. 
Even aanbellen of kloppen en 
wegwezen…

Wat goed dat je meedoet aan de actie ‘Doe wat liefs voor je 

buren in december’! Nu het coronavirus Rotterdam weer in 

haar greep heeft, is het belangrijk om als buren aandacht 

aan elkaar te geven, elkaar te helpen en de moed erin te 

houden. Dat kan met deze actie en Sinterklaas, Kerst en 

Oud & Nieuw lenen zich daar natuurlijk ook uitstekend voor. 

Feestjes zijn dan misschien niet goed mogelijk, maar heel 

veel andere acties wel. In deze brochure vind je daarvoor 

allerlei ideeën en nuttige tips, afkomstig uit 

verschillende straten. Je krijgt er wat voorbeelden bij die je 

ook kunt downloaden op opzoomermee.nl. We wensen je 

veel succes met je Wat Liefs-actie en vinden het leuk als je er 

foto’s van naar ons mailt of appt. Opzoomer Mee

Doe wat liefs 
voor je buren 
in december

Wat Liefs-acties
Sinterklaas, Kerst 
en Oud & Nieuw
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Schoentje zetten 3
Organiseer voor de kinderen in de 
straat een leuke knutselmiddag. Ieder-
een doet z’n best en versiert de schoen-
tjes zo mooi mogelijk. Dan worden de 
schoentjes gevuld met wat lekkers. De 
kinderen bieden ze aan bij ouderen in 
de straat. Natuurlijk krijgen de kinderen 
zelf ook wat lekkers mee. Let er extra op 
dat je actie coronaproof is.

Kleur- en bouwplaat
kinderschoentje

Opzoomer Mee levert als 
kleurplaat een bouwplaat 
voor een schoentje mee. 
Van het budget van 
Opzoomer Mee kan je, in 
de kopieershop in je buurt, 
deze schoentjes op (stevig) 
A4 of A3 papier laten 
kopiëren.

Kleur- en bouwplaatKleur- en bouwplaat

Een kaart en wat aandacht
December is vaak zo donker en koud. 
Dit jaar misschien nog wel meer dan 
anders. Een lief kaartje rond de kerst-
dagen kan dan wat warmte brengen, 
zeker bij kwetsbare buren. Ga met zo’n 
lief kaartje eens langs bij een buur en 
neem de tijd voor een praatje. Of maak 
een kleine wandeling met elkaar op 
gepaste afstand. Extra aandacht maakt 
alles lichter.

Een wensboom
Heb je de kerstboom van Opzoomer 
Mee in je straat gekregen? Maak er met 
elkaar een wensboom van met mooie 
wensen voor 2021. Laat buren een wens 
op de speciale kerstbalkaarten schrijven, 

Ideeën voor een Wat Liefs-actie met Kerst

een ingekleurde bouwplaat
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verzamel ze en hang ze in 
de boom. Bewoners kunnen ze ook zelf 
in de boom hangen. Mooie kerststerren 
en andere versiering maken de boom 
helemaal compleet. In de Schieveen-
straat in Rotterdam Noord hebben 
ze elk jaar zo’n kerstboom. ‘Vorig jaar 
knutselden kinderen pindaslingers en 
werden vetbollen en appeltjes in de 
kerstboom gehangen. Maar dit jaar 
wordt het een wensboom. We willen 
ook met de kinderen voor alle ouderen 
in de straat kerststukjes maken’. 

Wensslinger 
Heb je geen kerstboom in de straat? 
Vraag dan of de buren een 
zelfgemaakte of gekochte kaart met 
een wens erop aan een lange slinger 
in de hal of in een alternatieve boom 
willen hangen. Maak zelf alvast een 
beginnetje. 

Een mooi 
versierde gevel 
Daag je buren uit voor een 
wedstrijd! Deel, naast wat 
lekkers, knutselpakketjes uit 
om een kerstkrans te maken! 
Compleet met bijvoorbeeld 
een kerstkranssjabloon, stiften, 
lint etc. De kransen komen op 
de voordeuren te hangen of voor 
het raam. Stel een jury samen die de 
mooiste kerstkrans uitkiest. De winnaar 
krijgt een prijsje. De jury is natuurlijk 
onafhankelijk. In de Drievriendenstraat 
in het centrum hebben ze hier ervaring 
mee. ‘Wij hebben in december een 
paar jaar geleden een versier-je-deur-
wedstrijd gehouden. Er zaten prachtige 
exemplaren bij: kerstkransen, verlich-
ting en linten. Het was echt een schit-
terende ratjetoe! Er was een cadeautje 
voor de mooiste en creatiefste deur.’

een 
ingekleurde 
kerstkrans Kleurplaat 

kerstkrans

Opzoomer Mee levert 
als voorbeeld een 
kleurplaat met een 
kerstkrans. Om in te 
kleuren, te versieren 
en voor het raam of 
aan je deur te hangen. 
Van het budget van 
Opzoomer Mee kan je, 
in de kopieershop in je 
buurt, deze kleurplaat 
op (stevig) A4 of A3 
papier laten kopiëren 
zodat de hele straat 
mee kan doen. 
Je kunt de kleurplaat 
ook downloaden via 
opzoomermee.nl

Kerstboom

De straten die een kerstboom 
van 5 meter krijgen voor in 

de straat ontvangen 30 
wenskaart-kerstballen van 
Opzoomer Mee om in de 

boom te hangen.

lekkers, knutselpakketjes uit 
om een kerstkrans te maken! 
Compleet met bijvoorbeeld 
een kerstkranssjabloon, stiften, 
lint etc. De kransen komen op 
de voordeuren te hangen of voor 

een 

De straten die een kerstboom 
van 5 meter krijgen voor in 

de straat ontvangen 30 
wenskaart-kerstballen van 
Opzoomer Mee om in de 
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Ideeën voor een mooi 
uiteinde en nieuw 
begin in de straat. 
Met oliebollen, 
wensen en sterretjes.

Nieuwjaarskaart 
Opzoomer Mee heeft 
alvast een voorbeeld 
van een nieuwjaars-
kaart bij deze brochure 
gevoegd. Je kunt er 
natuurlijk meer 
downloaden vanaf 
opzoomermee.nl en/of 
het voorbeeld laten 
kopiëren in een 
copyshop in de buurt. 

Bollen voor een buur
Buren blij maken met vier lekkere 
oliebollen, of appel� appen natuurlijk, 
gebakken door buren die dat goed 
kunnen. Het uitdelen is al een feestje. 
Op 31 december is er voor alle buren 
een klein zakje, met een kaartje eraan 
om mensen een gelukkig nieuwjaar te 
wensen. Aan de Aalsdijk in IJsselmonde 
delen ze al jaren oliebollen uit aan de 
buren. Die zijn er heel blij mee en het 
contact is waardevol.

Met sterretjes het nieuwe jaar in
‘Alsjeblieft buurvrouw, een pakje 
sterretjes voor u. We willen op 

31 december om middernacht elkaar 
als buren een gelukkig nieuwjaar 
wensen. Niet met een hand en een 
omhelzing maar dit keer door met 
brandende sterretjes in onze deur-
opening te staan. Doe je ook mee?’ 
Alle buren krijgen vooraf een doosje 
sterretjes met een mooie 
nieuwjaarskaart. 

Nieuwjaarswensen op de stoep 
of voor het raam 
Als kinderen uit de straat een doosje 
stoepkrijt krijgen, kunnen ze mooie 
nieuwjaarswensen schrijven of kleuren 
op de stoep. Misschien is het niet zulk 
goed weer. Geen probleem. Met doosjes 
kleurpotloden en papier kan het 
natuurlijk ook. Die tekeningen en 
wensen krijgen dan een plaatsje voor 
het raam.

Nog meer Wat Liefs-
acties uit straten

• Deel een kerstontbijtje uit onder 
 ouderen in de straat.
• Maak een heerlijke vegetarische 
 erwtensoep en deel die uit. 

 Misschien kunnen buren die alleen  
 zijn een andere buur uitnodigen
 om, op 1,5 meter afstand, de soep
 gezellig samen te eten.
• Is het niet te koud? Organiseer duo- 
 wandelingen. Zo kun je in tweetallen 
 de kerstversiering en wensbomen 
 in de buurt bewonderen.

• Maak kerststukjes voor buren die wat
 extra aandacht kunnen gebruiken.
• Op www.woordzoekers.org/
 kruiswoordpuzzel-maken/ kan je een 
 mooie decemberpuzzel maken. 
 Print hem uit en verspreid hem onder 
 de buren.
• Enzovoorts

Nieuwjaarskaart

Gelukkig 2021!
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COLUMN

COLUMN

Downloaden
Op de site van Opzoomer Mee staan 
leuke tekeningen van Wat Liefs-acties. 
Dat is makkelijk. Print uit, gebruik ze in 
je � yer of verdeel ze in de straat. 
Of kopieer - zoals gezegd - de 
voorbeelden die bij deze brochure 
zitten voor de straat. De kopieerkosten 
kan je natuurlijk van het budget van 
Opzoomer Mee betalen.

Doe het samen
Betrek een paar andere buren bij het 
bedenken van een plan voor ‘Doe wat 
liefs voor je buren in december’. Verdeel 
taken en maak goede afspraken met 
elkaar.

Persoonlijk contact
Persoonlijk contact, even aanbellen en 
een praatje werkt beter dan een brie� e 
in de bus.

Wat gaat het kosten?
Maak vooraf een begroting zodat je 
later niet voor verrassingen komt te 
staan.

Bonnen bewaren
Als je boodschappen doet, houd de 
aankopen van de straat apart. Bewaar 
de bonnen van je aankopen goed in 
een envelop of potje bijvoorbeeld. 
Na een jaar mag je ze weggooien.

Gastvrouw
Is er een kleine coronaproof 
ontmoeting in de straat? Laat een van 
de gangmakers dan optreden als 
gastvrouw of gastheer. Het is � jn als 
gasten verwelkomd worden en worden 
voorgesteld aan anderen. Het is 
helemaal handig als de gastheer of 
-vrouw herkenbaar is. Dat kan bijvoor-
beeld door een gekleurde sjaal met een 
kerstbal, een mooie kerstmuts of een 
grote button.

Wat Liefs 
en corona

Succes verzekerd 

Coronastoplicht Opzoomer Mee
Coronamaatregelen kunnen 
veranderen, kijk daarom altijd op 
opzoomermee.nl naar ons stoplicht. 
Dan zie je wat er op een bepaald 
moment wel kan en niet kan. Pas zo 
nodig je actie aan.

Schone spullen
Ontsmet de materialen die je gebruikt 
en houd ze tussendoor goed schoon en 
vraag buren de handen te ontsmetten 
aan het begin.

Schepnet, tennisracket en hengel
Als je iets wilt overhandigen aan buren 
kan je door het gebruik van een 
papierprikker, hengel, schepnet, 
pizzaschep of tennisracket die afstand 
van 1,5 meter goed bewaken. 

Voorverpakt en gezonde koks
Werk vanwege het coronavirus liever 
niet met los snoepgoed, en zoveel 
mogelijk met voorverpakt eten en 
drinken. Oliebollenbakkers en andere 
chefkoks in de straat houden de 
hygiëneregels in acht. Handschoentjes 
aan, vooraf zakjes vullen, schoon 
keukengerei en alleen gezonde koks 
achter het fornuis.

Laat weten dat je er als buren voor 
elkaar bent
Hang een kaartje aan je Wat Liefs-
attentie die je langsbrengt waarin 
buren opgeroepen worden een beetje 
op elkaar te letten.

Contact via WhatsApp of telefoon
Een telefooncirkel of WhatsAppgroep 
in de straat kan contact bevorderen en 
het ook makkelijker maken om hulp te 
vragen en aan te bieden. 

En natuurlijk
•   Thuis blijven als je ziek bent
•   Regelmatig goed je handen wassen 
•   Hoesten in je elleboog
•   Geen hand of kus geven, hoe lief je
 buur ook is 1,5 meter afstand houden

• En de richtlijnen van de Rijksoverheid  
 opvolgen 
•  En het coronastoplicht van 
 Opzoomer Mee bekijken op 
 opzoomermee.nl
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NOG MEER
LIEFS...

Een Lief & Leedpotje 
voor je straat

In  het kort
Het Lief & Leedpotje wordt door 
Opzoomer Mee met 150 euro 
gevuld en elk jaar wordt dat potje 
aangevuld. Een, twee of meer 
bewoners beheren het potje en 
zorgen dat bewoners die aandacht 
nodig hebben een attentie krijgen. 
Het Lief & Leedpotje wordt 
natuurlijk bekend gemaakt in heel 
de straat zodat iedereen er van 
weet en een seintje kan geven als 
er wat aan de hand is.

Een Lief & Leedpotje 

Het Lief & Leedpotje wordt door 

Ruim 950 Rotterdamse straten hebben 
het al... een Lief & Leedpotje. Uit dit potje 
worden kleine attenties voor een buur 

betaald zoals een bloemetje, een reep 
chocola of een kaartje. Er zijn immers veel 

momenten waarop zo’n attentie welkom is: 
er is een baby’tje geboren, iemand is ziek of eenzaam, er zijn nieuwe  
bewoners in de straat komen wonen, een echtpaar is 50 jaar getrouwd, 
enzovoorts, enzovoorts. Kleine gebaren die de onderlinge betrokkenheid in 
de straat versterken. Juist nu in deze tijden van corona is dat extra belangrijk.

Naam

Adres

Postcode               Rotterdam Telefoon
 
Appen naar Opzoomer Mee: 06 16655111
of
Opsturen: Opzoomer Mee, 
Antwoordnummer 3122, 3000 WB  Rotterdam (postzegel niet nodig) 

Ook een Lief & Leedpotje voor jouw straat? Vul onderstaande bon in en app of stuur hem naar Opzoomer Mee. 

Wat nog meer

Straten die een Lief & Leedpotje 
krijgen, krijgen ook een startpakket 
met spelregels, voorbeelden, kaartjes 
om het Lief & Leedpotje in de straat 
bekend te maken, kaartjes om aan 
een attentie te bevestigen en nog 
veel meer.

aanmeldb on Aanmelden
Ik ben geïnteresseerd in een Lief & Leedpotje voor mijn straat w
en wil daar meer over weten. Neem contact met mij op:
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Wat Liefs 
in mijn straat
Zo donker en stil als nu was de 
Decembermaand nog nooit. Al mijn 
waxinelichtjes zijn op en in mij wil het 
licht ook niet echt aangaan. Wat 
treurig denk ik terug aan andere 
decembers. Buurvrouw Sheila kwam 
dan al vroeg in de maand aanbellen 
met de uitnodiging voor ons straat-
feestje bij de kerstboom. 
De uitnodiging kreeg elk jaar een 
plaatsje op het prikbord in onze 
keuken. Op de avond zelf was het, in 
mijn herinnering, altijd guur en koud. 
Nog een beetje soezig na het warme 
eten zaten Murat en ik dan zo lekker 
warm binnen. ‘Zullen we eens een 
jaartje overslaan?’, opperde hij. 
Ik knikte gretig ja en trok mijn 
panto� els aan. 

Bak herrie
Maar daar had je het al. In de verte 
klonk een enorme bak herrie. 
Het kwam langzaam maar zeker 
dichterbij. Dat was Sheila met het ge-
wei van een rendier op haar hoofd en 
met een hele grote bel in haar hand. 
De klepel werd met fanatieke armbe-
wegingen tegen de klok aan geslagen. 
‘Duiken. Achter de bank’, riep ik tegen 
Murat. Toen wij wilden duiken, gleed 
ik uit op die waardeloze panto� els en 
vlak bij het raam keek ik Sheila, onder 
haar gewei, recht in de ogen. ‘Tot zo’, 
riep ze triomfantelijk. Er was geen 
ontsnappen aan. 

Oliebollen, baklava en pasteitjes
Even later liepen we toen, diep in onze 
dikste jassen gedoken, wat bedrukt 
naar de hoek van de straat. Daar bij 
de grote kerstboom was een party-
tentje opgezet. Het was versierd 
met lichtjes. Op een tafel waren 
oliebollen, baklava, pasteitjes en 
andere lekkernijen uitgestald. Buiten 
de tent knetterden vlammen in een 
vuurkorf. Buren stonden dichtbij 

elkaar. We kletsten en dronken. 
We lachten, ontdekten waar onze 
buren werkten en maakten kennis 
met nieuwe bewoners. Met ah’s en 
oh’s proefden we van elkaars gerech-
ten. Veel te laat, met bevroren tenen 
en de geur van de vuurkorf in onze 
haren en jas, gingen we naar huis. 
We zwaaiden, wierpen handkussen 
naar Sheila en riepen elkaar allemaal 
luidruchtig nog welterusten toe.

Sterretjes en een 
straal namiddagzon
Dit jaar is alles anders. O, ik zou nu 
goud geven om die uitnodiging op 
mijn prikbord te zien hangen en die 
bak herrie van die bel weer te horen. 
Nooit zal ik meer achter de bank 
duiken, dat beloof ik. Terwijl ik de 
afwasmachine uitruim, hoor ik 
opeens een bekend geluid. Het lijkt 
die bel wel. Ik ren naar voren en trek 

de deur open. Daar 
staat ze, met dat 
heerlijke gewei op 
haar hoofd. ‘Een 
ander straatfeestje 
dit jaar’, zegt Sheila. 
Ze overhandigt me, 
veilig op 
anderhalve meter, 
met een vuilknijper 
een pakje sterretjes, 
een kaars en twee 
oliebollen in een 
zakje. ‘Die bollen 
nog even in de 
vriezer doen’, zegt 
ze lachend. ‘Op 31 
december, precies 
om middernacht, 
zie ik jullie met 
sterretjes bij de 
voordeur. Dan 
wensen we elkaar 
als buren een 
gelukkig, beter en 
gezond 2021.’ 

Als ze weer verder loopt en met haar 
bel zwaait, zet een straal namiddag-
zon mijn kamer in een warme gloed.

COLUMN

Foto’s
App foto’s van je Wat Liefs-

actie naar 06-16655111 of mail 

ze naar info@opzoomermee.nl. 

Vergeet niet je straatnaam erbij 

te zetten.
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