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Albrechtsveld

De straat waar iedereen zich welkom voelt, waar buren naar elkaar omkijken en waar het fijn is om te wonen.
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1) Waarom woon je in de liefste Lief & Leedstraat van Gouda?
Omdat wij goed naar elkaar omkijken. Als iemand ziek is of iets 
verdrietigs mee maakt of iets te vieren heeft zijn altijd buren 
op ons Albrechtsveld betrokken en zullen je helpen. Het is een 
straat waarin we vriendelijk zijn met elkaar, elkaar helpen, de 
kinderen samen spelen en wij voor elkaar en voor onze mooie 
omgeving zorgen.

2) Wat heb je allemaal in je straat gedaan sinds de start met 
Lief & Leed actie Blije Buren?

Sinds wij bij het Lief &Leed potje betrokken zijn hebben wij 120 
huizen een lieve kerstgroet bezorgd met theelicht handgeschre-
ven gedicht waarop we veel lieve reacties hebben gekregen. 
Hiermee hebben Ina en ik ons voorgesteld als gangmakers. De 
kerstboomactie heeft voor een mooi moment gezorgd dat we met 
10 buren rond de boom stonden om hem te verzieren met eigen 
decoratie. Iedereen heeft iets mee genomen. We hebben aan de 
Paasbrunch deelgenomen en op beide pleinen in onze straat de 
gezelligheid gevierd en eten gedeeld. Het beste van het Lief& 
Leed potje: Er zijn vele attenties naar buren gebracht die iets ver-
drietigs hebben mee gemaakt of iets te vieren hadden wat mooie 
ontroerende momenten heeft gebracht. Door Lief & Leed ben ik 
makkelijker in contact gekomen met buren die ik nog niet kende 
en nu groeten we elkaar iedere keer dat we elkaar zien en vragen 
hoe het gaat. Dat is een mooi gevoel: verbonden zijn met elkaar. 

3) Kun je je mooiste ervaring beschrijven?
Het is moeilijk om slechts één moment te beschrijven want het 
waren er zo veel. Met mijn mede-gangmaker aan tafel zitten om 
een bijzonder gedicht over de corona periode te schrijven en aan 
120 buren rond te brengen met als resultaat veel lieve berichten 
en kaartjes van buren bijv. sommige die alleenstaand zijn en blij 
waren of buren die we nog niet hebben leren kennen en waarmee 
nu meer contact is. De lachende kinderen die vrolijk in onze 
speeltuin rondspringen bij de Paasbrunch die door Gouda Bruist 
is georganiseerd. Mooie momenten kunnen delen maar ook ver-
driet dat heeft het Lief &Leed potje makkelijker gemaakt in onze 
straat. De tranen van een buurvrouw die haar man is verloren en 
ontroerd is van een lieve attentie zal mij altijd bijblijven. 

4) Waarom vind je dat jouw straat moet winnen?
Wij proberen ons best te doen dat niemand er alleen voor staat 
en denken aan de ander. Wij organiseren ieder jaar leuke dingen 
samen zoals een burenfeest, Sint Maarten lampionnenoptocht, 
Paaseieren zoeken, Glühweinborrel met kerst waarbij iedereen 
iets lekkers uit zijn eigen cultuur mee neemt. Bij de jaarlijkse 
buurtschoonmaak wordt niet alleen vuilnis opgeruimd, maar 
ook onkruid weggehald om een ander te helpen. Wij hebben 
een buurtapp waarop je vragen kan stellen bijv. heeft iemand 
een ladder te leen, maar ook speelgoed en andere dingen die 
gratis worden weggegeven om iemand te helpen. We produceren 
daardoor minder afval en hergebruiken spullen. Alleenstaande 
buurvrouwen of buurmannen vragen ook hulp via die app om te 
helpen bij het sjouwen van meubels of om iets te repareren. Dit 
jaar zijn door 2 lieve buurvrouwen mooie bloemen geplant om de 
straat vrolijker te maken en onderhouden dat zo lief. Een andere 
buurvrouw heeft pompoenen gepland in en open stukje. De 
kinderen worden hierdoor ook gestimuleerd om voor planten te 
zorgen. Bij de WK stelde een buurman zijn beamer ter beschik-
king, bouwden meerder mannen op ons pleintje een bioscoop 
op wat uitnodigde om samen de wedstrijden te kijken. Er is een 
buurtbieb die per seizoen door 2 lieve buren wordt versierd wat 
kinderen meer motiveerd om een boek te halen en ze hebben 
zelfs een zithoekje gemaakt waarvoor een andere buur houtschij-
ven heeft gebracht. En oma Adrie bij die alle kinderen welkom 
zijn om een snoepje of koekje op te halen en altijd aan andere 
denkt. Zo motiveren wij elkaar om de liefste straat te zijn.

5) Heb je al mooie toekomstplannen voor je straat? Geef een 
voorbeeld van zo’n toekomstplan.

Er zijn nog veel leuke doelen in de toekomst te behalen. Ik zou 
graag een wandelgroep willen starten voor jong en oud en/of 
een fietsgroep. Zo komen we makkelijker in gesprek en kunnen 
alleenstande makkelijker aansluiten. Ik hoop er komend jaar 
energie voor te hebben om het te organiseren en mee te wande-
len. Misschien zijn er veel muziekliefhebbers in de straat en is 
het mooi om samen muziek te maken. Ik kan mee ook voorstel-
len om toekomstig met een groepje enthousiaste tuiniers buren 
te helpen in hun tuinen die dat misschien door ziekte of door 
leeftijd niet meer kunnen en het fijn vinden als ze hulp krijgen. 
Er is altijd ruimte voor verbetering om verbondenheid nog meer 
te stimuleren en wij zijn de Liefste straat van Gouda omdat wij 
zo verbonden zijn met elkaar, ideeën delen en het een prettige 
omgeving voor iederen willen maken. 
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