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Happening 2022 
dinsdag 20 september |19.30 – 21.30 uur
PWA-kazerne (Groen van Prinsterersingel 44)

Een korte update Flitspresentaties De Liefste Straat

Ervaringen uitwisselen 

Afsluitende borrel

Hartelijk welkom 
aan alle gangmakers van de

Lief en Leedstraten
We zijn inmiddels al actief 

in meer dan negentig straten en 
dat vraagt om een  feestje! 

Lief & Leed – actie Blije Buren is een initiatief van Gouda Bruist en is mede  mogelijk gemaakt door VSB Fonds, 
Oranjefonds, GoudApot, Stichting DEMB,  Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en Gemeente Gouda.



Hartelijk welkom
aan alle gangmakers van de 
Lief en Leedstraten, onze  
samenwerkingspartners 
en geïnteresseerden!

Gangmakers 
Happening 2022 
dinsdag 20 september : 19.30 – 21.30 uur
PWA-kazerne (Groen van Prinsterersingel 44)

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd? 
Waar zitten ‘we’ allemaal? Wat voor 
 verschillende gangmakers zien we? 

Altijd leuk om elkaars verhalen te horen.
Waar word je blij van?
Wat vind je lastig?

Doe je mee aan de 
 Verkiezing* van de Liefste 
Straat van Gouda 2022?  
Wethouder Anna van 
 Popering doet de aftrap.  
Wie neemt de titel over van 
het Albrechtsveld en wordt 
dit jaar uitgeroepen tot  
Liefste Straat?

Aanmelding kan tot 21 oktober. 

* Deelname is alleen mogelijk voor Gangmakers 
van de Goudse Lief & Leedstraten

• Buurtbemiddeling - voor als er 
 spanningen zijn in de buurt

• Sociaal Makelaar - voor al je vragen 
over de wijk.

• Informeel Netwerk - voor als er ‘zorgen’ 
in de buurt zijn

• Gouda Bruist - blijf op de hoogte van 
positieve acties en deel je activiteiten.

• GoudApot - waar je subsidie kunt aan-
vragen voor activiteiten in jouw straat. 

• Ontmoetingsplekken maken - van 
 zelfbouwbankje tot straatbieb.

• Gouda Bloeit - samen planten we  
75.000 krokusbollen!

• Buurtverbinders - groeien in je rol als 
verbinder in de buurt?

Lekker napraten en daarna naar huis met 
een leuke verrassing. 
 
Samen maken we de stad!

Flitspresentaties

Ervaringen uitwisselen 

Aftrap verkiezing Liefste Straat 

Afsluitende borrel

Een korte update

Lief 
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LeedLief & Leed – actie Blije Buren is een initiatief van Gouda Bruist en is mede  mogelijk gemaakt door VSB Fonds, 
Oranjefonds, GoudApot, Stichting DEMB,  Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en Gemeente Gouda.

Meld je aan vóór 18 september via liefenleedgouda.nl/happening


