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Nieuws
Voor jullie ligt de eerste Lief en Leed nieuws-

brief speciaal voor Duindorp. Na de Lief en 

Lichtactie van afgelopen december zijn er 

20 nieuwe gangmakers bijgekomen, dit 

maakt Duindorp de liefste wijk van Den 

Haag! Het hele jaar door zullen we jullie af en 

toe een extra aanbieding geven op het 

gebied van Lief en Leed. Dat begon dit 

voorjaar met de Lief & Lente tasjes, waar veel 

lieve buren acties uit voortgekomen zijn. 

Daarnaast zullen we ook een paar keer een 

gangmakers bijeenkomst organiseren voor 

jullie. Deze zal op 10 juni nog online zijn 

maar in het najaar kunnen we hopelijk echt 

bij elkaar komen. Ik hoop dat deze nieuws-

brief jullie inspireert en trots laat zijn op wat 

jullie voor Duindorp neerzetten! En dan 

geven wij nu het woord aan niemand 

minder dan Mendy van Veen, de Stadsdeel-

directeur van Scheveningen.

Groetjes,

Elze Mergler, projectleider Stichting Lief & 

Leedstraten
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Duindorp

Beste gangmakers van 
Duindorp,

Vorig jaar is er gestart met de Lief en 

Leed straatjes in Duindorp. Inmiddels 

zijn dat er al 27! Dat is echt een 

fantastisch resultaat!

Duindorp is een wijk waarvan ouds-

her al goed voor elkaar gezorgd 

wordt. Een pannetje soep voor de 

buurvrouw, het straatje vegen voor 

de oude buurman op de hoek of met 

de hond wandelen van oma die het 

even zelf niet kan. Door de Lief en 

Leedstraatjes kunnen de straatbewo-

ners op een gemakkelijke en toegan-

kelijke manier contact met elkaar 

zoeken. Dat is zeker in deze corona-

tijd érg belangrijk! Meer dan ooit zijn 

veel mensen eenzaam, komen het 

huis niet uit of zitten verlegen om een 

praatje. Het is fijn dat bewoners naar 

elkaar omzien en elkaar even een 

steuntje in de rug bieden als dat 

nodig is. Wat zou het fantastisch zijn 

als álle straten van Duindorp mee 

gaan doen! Op die manier hoeft 

niemand meer alleen te zijn en leren 

de buren en buurtbewoners elkaar 

nog beter kennen! Dus beste Duin-

dorpers, ik hoop op nog maar straten 

die aansluiten, want Duindorp is een 

wijk om trots op te zijn en waar 

Duindorpers zoals vanouds op elkaar 

kunnen rekenen!

Ik wens jullie een fijne zomer en veel 

gezelligheid en vriendelijkheid in de 

straat!

 

Met vriendelijke groet,

Mendy van Veen, Stadsdeeldirecteur 

Scheveningen

online gangmakers-
bijeenkomst voor 

Duindorp 
10 juni van 19.30 tot 20.30 uur. 

Uitnodiging volgt per mail.

Zet in je 
agenda:

27 
Lief & Leed-

straten



Vraag het activiteitenbudget aan! 
Een Lief en Leedstraat kan 1 keer per jaar het activiteitenbudget aanvragen twv €150. Organiseer als 

gangmaker hiermee 1 of meerdere activiteiten in je straat. Vul dit formulier samen met 2 buren in.  

Hou de kosten bij op het kostenoverzicht en lever deze, samen met een aantal foto’s van de activiteit(en), 

in bij je contactpersoon!

 
Jullie gegevensGangmaker

Straat + nr.

Email

Telefoon

Datum

Buur 1

Straat + nr.

Buur 2

Straat + nr.

Houtrustweg
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Het straten activiteiten 
budget van Fond 1818

€ 150,–

Elk jaar kan je €150,- 
aanvragen voor een leuke 

activiteit in je straat.

Het straten activiteiten budget (SAB) is al aangevraagd door Ria en haar 

buren. Zodra het weer en de corona maatregelen het toestaan gaan zij 

een gezellige burenmiddag bij hun op de brede stoep organiseren. Voor 

de kinderen wordt een springkussen neergezet en alle buren nemen iets 

te eten mee voor de barbecue. 

Heb jij al het SAB van Fonds 1818 aangevraagd? Dit bedrag 

van 150 euro voor een leuke straatactiviteit kan je 1 keer per 

jaar via ons aanvragen. Dat kan door het formulier in te vullen 

en deze naar ons op te sturen of door er een foto van te 

maken en deze naar je contactpersoon Elze te appen via haar 

telefoonnummer: 06 - 57 29 18 21. Heb je het formulier niet in 

huis? Neem dan even contact op met Elze.

Lief & Leedstraat  
in de spotlight

Ria, gangmaker van de 
Houtrustweg

Afgelopen december waren wij met 

de Lief & Licht actie op zoek naar 

nieuwe gangmakers in Duin-

dorp. Het enthousiasme in 

jullie wijk voor de Lief & Licht 

actie, “denk in deze donkere 

maand ook aan je buren”, 

was overweldigend. Zo 

ontmoetten wij Ria Hania van 

de Houtrustweg.

Tante Cor
Zij schreef bij haar aanmelding: “Wij 

hebben een heel leuk en sociaal 

stukje en helpen elkaar waar nodig. 

Mijn oude buuf van 88 heeft geen 

kinderen, alleen een oude zus en 

nichtje, dus brengen we haar soep of 

wat anders en letten op haar. Een 

ander doet weer de boodschappen. 

Het is waarschijnlijk haar laatste kerst, 

dus proberen we er wat moois van te 

maken voor tante Cor.”

Hier werden wij even stil van. Zij vroeg 

een Lief & Licht pakketje aan zodat zij 

extra aandacht konden geven aan 

tante Cor. Ria: “Tante Cor was erg blij 

met de kruidnootjes en de lichtjes. 

Het knutselen vond ze maar niks, haar 

handen beefden zei ze. Dat heb ik 

aan de buurtkinderen gegeven. De 

kaartjes heb ik geschreven namens 

haar en in de bus gedaan bij de 

buren.”

Na deze eerste kennismaking met 

Lief en Leed is Ria gangmaker 

geworden en af en toe hield ze ons 

op de hoogte van hoe het tante Cor 

verging. Omdat zij bedlegerig was 

werd met oud & nieuw de vuurton 

voor haar raam gezet zodat zij ook 

mee kon genieten van de gezellig-

heid op straat. Tante Cor wilde niet 

naar het hospice, zij wilde haar laat-

ste dagen slijten in haar eigen 

huisje tussen de haar zo vertrouw-

de buren. Zij hebben een oogje op 

haar gehouden toen zij achteruit 

ging en geholpen waar zij konden 

totdat de professionele zorg het 

over nam. Niet lang daarna is tante 

Cor overleden. Haar buren rouwen 

wetende dat zij hebben geholpen 

om haar laatste wens, thuis sterven, 

in vervulling te laten gaan. 

Het Lief en Leedpotje is in deze 

straat zo’n succes dat een deel van 

de buren elke maand zelf ook een 

paar euro in het potje stoppen, wat 

zij op dat moment kunnen missen. 

Hierdoor hebben zij plantenbakken 

en plantjes voor alle portieken aan 

kunnen schaffen. De hele straat is 

opgefleurd dankzij de voorjaars-

bloemen die er nu bloeien. 

Onlangs werd buurvrouw Chiel 
Roeleveld – Stam, ook wel 

buurvrouw Stammetje genoemd, in 

de bloemetjes gezet voor jaar 

verjaardag. Om meerdere redenen 

verdiende zij het even om extra in het 

zonnetje gezet te worden. Daarnaast 

zorgt zij voor de plantjes aan haar 

kant en heeft ze een donatie gedaan 

in het Lief en Leedpotje. Nog vele 

jaren buurvrouw Stammetje!

Momenteel is het woonblok van de 

Houtrustweg vrolijk versierd voor de 

aankomende voetbalwedstrijden van 

het EK, want ook daar leven de buren 

samen naartoe.

APP
ELZE
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Het Lief & Leedpotje

27 straten, hofjes, pleinen en wooncomplexen in Duindorp hebben al een Lief en Leedpotje. 
Regelmatig ontvangen wij leuke updates en foto’s vanuit de straten, en we willen er graag 
een paar met jullie delen.

Leuk idee!

Babynieuws uit de Markensestraat & Schoklandsestraat

Bianca en Marianne tijdens hun 

Paasactie

Een opkikkertje van de 
Flakkeesestraat & 
 Schouwensestraat 
Gangmakers Bianca en Marianne 

hebben voor een kleine prijs deze 

stickers laten maken op een bekende 

Chinese bestel 

site aan de 

hand van het 

Lief en Leed 

logo. Voortaan plakken zij zo’n sticker 

op elk Lief en Leed presentje wat zij 

uitdelen. Zoals dit ‘opkikkertje’ 

wat zij uitgedeeld hebben aan 

een buurman omdat hij in het 

ziekenhuis was geweest. Er 

zitten opkikker soepjes in en de 

welbekende kikker winegums. 

Wat een creatieve verrassing! 

In het middelste deel van de Marken-

sestraat is deze wolk van een baby 

geboren. Gangmakers Gerda en 

Corine: “Wij hebben bij 

buurtjes in de Markense-

straat een kadootje 

afgegeven voor de 

geboorte van hun zoon 

en broertje Xess. De trotse 

mama en papa lieten hem 

even zien en we waren meteen 

verliefd!”

Corine en Gerda vormen vanaf juli 

2020 een gangmakersduo voor Lief 

en Leed. Zij wonen dicht bij elkaar en 

beheren allebei een Lief en Leedpotje 

voor hun eigen straten, delen van de 

Markensestraat en de Schoklandse-

straat. Corine: “Samen met Gerda is 

het als eerste heel gezellig én 

we vullen elkaar aan met 

ideeën wat te gaan doen. 

Voor ouderen en jongeren. 

Samen kopen we dan een 

kadootje of bloemetje. Dat 

geven we dan samen en dat 

maakt het wel gemakkelijker om 

mensen te benaderen. We waren al 

vriendinnen maar dit maakt het nog 

leuker.” Regelmatig ontvangen zij 

signalen van hun buren. 

Gerda: “Signalen horen we van de 

buren direct of indirect. Het contact 

met de buren is door Lief en Leed wel 

wat gemakkelijker en meer bereik-

baar geworden. De buren lichten ons 

dan in over eventuele gebeurtenissen 

van buren die wij dan niet dagelijks 

zien of spreken. Komen we met een 

attentie dan zijn ze zo blij verrast, het 

is zo fijn om te doen!”

De laatste buren die zijn verrast 

hebben namens Lief en Leed is een 

echtpaar uit de Schoklandsestraat 

wat 50 jaar getrouwd was. Zij hebben 

namens de buren dit prachtige 

boeket ontvangen voor hun gouden 

bruiloft.

Corine en Gerda met hond Timo

Trots op buurmeisje uit de 
 Puttensestraat

Gangmaker Nel overhandigt een mooie bos 

bloemen aan haar buurmeisje Evana (17 jr). Zij is 

toegelaten op de universiteit in Leiden om na de 

zomer aan de studie Geneeskunde te beginnen. Uit de 

900 aanmeldingen is zij in de top 3 geëindigd! Een 

super prestatie in deze voor jongeren lastige tijd. Wat 

is haar straat, en de rest van Duindorp, trots op haar!

Veel beterschapswensen uit de Walcherse straat 
& Markensestraat
Sinds kort is er ook een gangmakersduo begonnen aan de Walchersestraat 

en het achterste gedeelte van de Markensestraat. Buurvrouwen Daniëlle en 

Geke zijn in april van start gegaan. Zij hebben al verschillende buren 

verwend met een lieve attentie, zoals buurman Ment. Hij kreeg een fruit-

mandje zodat hij snel weer op kon knappen na in het ziekenhuis geholpen te 

zijn aan een hartkwaal. Na een bericht hierover op facebook ontving hij 

beterschapswensen van tientallen Duindorpers. 

Naast het leed was er ook aandacht voor het lief in de straat: een buurvrouw 

was geslaagd voor haar opleiding apothekersassistente, wat een topprestatie!

Tip 

Betrek 1 of 2 buren bij het 

beheer van het Lief en Leed 

potje. Zo kun je samen 

brainstormen over hoe je 

Lief en Leed in de straat 

bekender kan maken, je kan 

samen reageren op signa-

len en plannen maken voor 

een leuke straatactiviteit. 

Dit maakt het nog leuker en 

gemakkelijker!



Nadat de media over Lief & Lente had gehoord wilde de bekende Omroep MAX graag 

een item maken over deze actie voor hun ouderenjournaal.  

Gangmaker Trees van het begin van de Markensestraat wilde hen wel ontvangen. De 

filmcrew verbouwde haar halve huisje en zo werd vastgelegd hoe zij met het materiaal uit 

het pakketje aan de slag ging. In een interview wist zij mooi te verwoorden waarom zij zich 

hier voor inzet: “Ik heb er tijd voor, en ik heb er tijd voor óver.” Hierna werd buurman Rinus 
in het zonnetje gezet met een presentje omdat hij vaak buren helpt waaronder een oude 

buurvrouw. Na de uitzending kon Trees op veel leuke reacties rekenen. Zij was even een 

echte filmster net als Grace Kelly, wat haar de bijnaam Trees Kelly opleverde.
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Terugblik Lief & Lente
Voor de Paasdagen hebben alle gangmakers een Lief & Lente tasje ontvangen. 
Hierin zaten leuke items om uit te delen aan buren om ze wat extra aandacht te 
geven tijdens de lockdown. Bijvoorbeeld die nieuwe buren die net in de straat zijn 
komen wonen, de directe buren die je al een tijdje niet gesproken hebt, of juist die 
alleenstaande of oudere buur die wel wat extra aandacht kon gebruiken. 
We hebben veel leuke reacties gekregen en hier volgt een fotocollage van de 
verschillende inzendingen.

Haags Verhaal ontmoet Lief & Leed
Vanaf eind juni gaat een verhalenka-

ravaan door Duindorp om nieuwe en 

oude bewoners met elkaar te 

verbinden. Daarvoor gaan bewoners 

elkaar interviewen. Bianca de Bruin, 

gangmaker voor Lief en Leed uit de 

Flakkeesestraat, is een van de 

bewoners die haar verhaal vertelt 

over het (samen)wonen in Duindorp. 

Ook gangmaker Lenie de Vries van 

het 55+ wooncomplex aan de 

Tesselsestraat heeft mee gedaan. Zij 

heeft een interview afgenomen met 

Corrie en Arie Spaans over hun 

herinneringen aan Duindorp. 

De verhalenkaravaan is een initiatief 

van het Haags Verhaal  

(www.haagsverhaal.nl). Dit maat-

schappelijk initiatief wil mensen met 

elkaar in verbinding brengen door 

middel van verhalen en foto’s. Oude 

en nieuwe bewoners in en rondom 

Duindorp hebben doorgaans weinig 

contact. Om daarin verandering te 

brengen, worden er vanaf 17 juni vier 

gezellige kennismakingsbijeenkom-

sten georganiseerd waarbij luister-

verhalen te horen zijn van bewoners 

uit Duindorp die vertellen hoe het is 

om in Duindorp te (samen)wonen en 

wat er in deze wijk allemaal te doen is 

met elkaar. Op deze bijeenkomsten 

Corrie en Arie Spaans

zullen ook oude foto’s van Duindorp 

te zien zijn. 

Geïnteresseerd of meedoen? 
Stuur een mailtje naar: 

mail@haagsverhaal.nl

Trees

buurman 
Rinus

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

Volg ons ook op Instagram of Facebook

Volg jij ons al op Instagram of op Facebook? 

Regelmatig posten wij updates vanuit andere 

Lief en Leedstraten, leuk om te zien hoe zij het 

doen en een goede plek voor inspiratie! 

Oproep:
Wij delen ook graag jouw foto! Dus heb je een 

leuke burenactie gedaan? Stuur dan een paar 

foto’s naar je contactpersoon Elze en wie 

weet zie je de foto’s wel terug op Instagram of 

op Facebook. Zo breng je andere gangmakers 

ook op leuke ideeën. Je kan ons taggen in 

jouw posts of stories via @liefenleeddenhaag 

of #liefenleeddenhaag

Volg ons ook op  
Instagram en Facebook


