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Lieve gangmakers

50
Lief&Le
ed
straten

Wat kijken we terug op een bizar jaar!
We waren voorbereid om in maart de
deuren langs te gaan en Lief & Leed
te introduceren in de stad. Maar dat
liep heel anders. De deuren bleven
dicht en gezellig samenkomen in de
straat was niet meer mogelijk. Dus
moesten we online reclame maken
voor Lief & Leed. Wat gelukkig heeft
geholpen; nog voor de zomer waren
er een tiental gangmakers gestart
met een potje voor de straat. Deze
gangmakers bleken uiteindelijk de
beste woordvoerders te zijn voor Lief

Wethouder Ter Laak deelt een Lief & Leedpotje uit aan een nieuwe gangmaker in

& Leed! Veel nieuwe gangmakers

Sumatra Oosterheem.

hebben ons gevonden via vriendinnen, collega’s of familieleden die al

In de lange straat Sumatra zijn nu

Onze wens voor dit jaar is om de

een gangmaker zijn.

maar liefst 4 gangmakers actief voor

leukste bewoners van Zoetermeer

In de zomermaanden was het weer

hun stukje van de straat.

aan elkaar voor te stellen.

mogelijk om door de straten te lopen.

De werving en enthousiaste gang

Vorig jaar hebben we online video-

Zo liepen we door Oosterheem

makers hebben ervoor gezorgd dat

feestjes gehouden, zodat de vele

huis-aan-huis, op zoek naar nieuwe

we 2020 hebben afgesloten met

verschillende ervaringen en verhalen

gangmakers.

50 Lief & Leed straten!

te horen waren van de gangmakers
uit de hele stad. Dit jaar hopen we
eigenlijk dat het niet meer online
hoeft, maar ergens buiten met mooi
weer. Zodat jij andere gangmakers in
een gezellige omgeving kan leren
kennen en wellicht leren of inspireren
jullie elkaar!
Met vriendelijke groet,
Shakira van Steenis
directeur bestuurder
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Activiteitenbudget
Elk jaar kan je €150,- aanvragen voor
een leuke activiteit in je straat.

€ 75,–

Vier een feestdag, de zomer of
gewoon de gezelligheid samen met

€150,–

de buren. Geef je graag iets aan alle
buren in de straat, ga je een voortuinbingo organiseren of koop wat te

Elk jaar kan je €150,aanvragen voor een leuke
activiteit in je straat.

drinken om samen te proosten vanaf
de galerij. Zoek je inspiratie? Kijk dan
op Instagram of Facebook. Natuurlijk
kan je ook overleggen met je Lief &
Leed contactpersoon.

Wat is het verschil tussen
activiteitenbudget en het Lief &
Leedpotje?

Het budget aanvragen

Het Lief & Leedpotje is alleen be-

Er zijn meerdere manieren om het

doeld voor presentjes aan de buren.

activiteitenbudget aan te vragen.

Zoals wanneer er iemand gaat

Vul het formulier helemaal in voordat

verhuizen, geboorte, ziekte of je hebt

je het opstuurt. Weet je nu nog niet

iemand al lang niet meer gezien of

wanneer de activiteit gaat plaatsvin-

gesproken je wil weten hoe het met

den? Schrijf dan een schatting op,

diegene gaat. Gebruik het geld (€75)

zoals de meivakantie of een zater-

uit het Lief & Leedpotje dus alleen

dagmiddag in april.

om wat leuks te kopen, met dit geld
doe je uiteindelijk het hele jaar.

Zo kan je het formulier opsturen:

Het activiteitenbudget (€150) gebruik

•

ingevulde formulier op.

je wanneer je wat leuks wil doen voor
alle buren. Voor alle buren een

Whatsapp: stuur een foto van het

•

Mail: stuur een scan of een foto
op via de mail.

Zodra het activiteitenbudget aan-

Post: het ingevulde formulier mag

vraagformulier is ontvangen wordt er

de straat. Er zijn eindeloos veel leuke

ook opgestuurd worden in een

telefonisch contact opgenomen, om

ideeën, je bent geheel vrij in het

envelop. Deze brief mag je sturen

te vragen of je ergens hulp bij nodig

bedenken en het uitvoeren ervan. De

naar: antwoordnummer 91073,

hebt en er wordt een afspraak

enige regel die wij stellen is dat het

postcode 2509 VC Den Haag. Een

gemaakt om het geld aan je te

voor of naar alle buren gaat.

postzegel is niet nodig!

geven.

chocoladepaashaas, een plantje of
iets organiseren voor alle kinderen in

•

Sofia Visser

r

Contactpersoon voor Zoetermee

Al sinds de start van Lief & Leed ben

naar nu maar liefst 50 straten. Elke

en gezellige mensen uit de stad leert

ik langs de deuren geweest en heb ik

straat is echt heel anders, maar overal

kennen en ze in de toekomst laat

potjes langsgebracht.

heerst een gezelligheid en saamho-

samenkomen. Ik heb bijna over de

Het is inspirerend om te zien hoe Lief

righeid. Dit vind ik nog het allerleukst

hele stad Lief & Leedpotjes langs

& Leed begon in maart met 1 straat,

aan Lief & Leed, dat je alle leuke, lieve

gebracht en vindt het nog steeds leuk
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Marian
gangmaker in het centrum
Sinds 8 jaar wonen wij in de Singelhoek, een appartementengebouw voor 55 plussers. We hebben het erg gezellig met
elkaar en al snel kwam er een Lief & Leed pot. Bij ziekte of als
opkikkertje was er een bloemetje of een kaart gemaakt door
een van de bewoners.
Toen ik in het Streekblad las, dat er via de gemeente Zoetermeer een bijdrage gevraagd kon worden om leuke dingen te
doen vanuit hun activiteitenbudget,
heb ik dat aangevraagd. We
SH

Sing

ek

barbecue organiseren
voor de bewoners van

Mari

an b

Wij wonen in een
appartementencomMet 3 dames verzorgen wij het Lief &
Leedpotje. We kunnen hiervoor een

onze flat. Helaas kon

bloemetje, een plantje of een bonbonne-

dat door de corona

tje geven aan bewoners, die een oppep-

niet doorgaan.

pertje kunnen gebruiken. Maar ook bij een

edan

kt!

gangmaker in
Oosterheem
plex met 43 woningen.

wilden hiermee een

elho

Babs

feestelijke gebeurtenis, zoals bijv. een

Plannetje

kroonjaar of een huwelijksfeest.

Samen met Ria, een

Gebaar

bewoonster uit de flat,
hebben we toen een plannetje

Met het activiteiten budget hebben we

gemaakt om de bewoners te verrassen

met Sinterklaas voor alle bewoners een

op burendag 2020. Nadat we de bood-

chocoladeletter in de brievenbus gedaan

schappen hadden gedaan hebben we pakketten gemaakt met

en onze gemeenschappelijke hal in

een hapje en een drankje of een mooie bolchrysant. De reacties

Sinterklaas sfeer gebracht. Wij krijgen hele

van de bewoners waren erg leuk. We hebben een Singel-

positieve reacties en zo zie je maar waar

hoekapp en die stroomde vol met bedankjes en foto’s. Hopelijk

een klein gebaar groot in kan zijn.

kunnen we elkaar dit jaar wel weer ontmoeten om samen
activiteiten te doen. En fijn dat we ook dit jaar weer een beroep
kunnen doen op de gemeente voor een bijdrage.

om iedereen te spreken. Dit jaar ga
ik weer aan de slag om het aantal
Lief & Leedstraten te verdubbelen!

Sofia Visser

Nieuwtje over mezelf? Ik woonde mijn

sofia@liefenleedstraten.nl

hele leven in Enschede en nu een paar jaar in Den Haag.

06 112 507 33

En in Zoetermeer zie ik diezelfde gezelligheid als in mijn
oude stad.

www.liefenleedstraten.nl
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Volg ons ook op
Instagram en Facebook
Sinds kort hebben we naast een Facebook pagina
ook een Instagram pagina. Zoek ons op via
liefenleedzoetermeer op Instagram of Lief & Leed
Zoetermeer via Facebook. Hier vind je foto’s van
leuke burenacties van gangmakers ter inspiratie
en kan je volgen wat wij aan het doen zijn. Ook via
onze Facebook pagina houden wij je op de
hoogte van wat er gebeurt op het gebied van Lief
& Leed in Zoetermeer.

Oproep:
Wij delen ook graag jouw foto! Dus heb je een
leuke burenactie gedaan? Stuur dan een paar
foto’s naar je contactpersoon en wie weet zie je de
foto’s van je actie wel terug op Instagram of
Facebook. Zo breng je andere gangmakers ook op
leuke ideeën.
Je kan ons ook taggen in jouw posts of stories via
@liefenleedzoetermeer of #liefenleedzoetermeer

Lief&Leed Zoetermeer wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Zoetermeer.
Heeft u vragen / opmerkingen over dit project, neem dan contact op met de organisatie
van Lief&Leed Zoetermeer via de website: www.liefenleedzoetermeer.nl
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