Wijkvereniging Leif en Leid zorgt voor sociale
cohesie in Sittardse wijk Overhoven
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Er wordt flink gewerkt aan de jeu-de-boulesbaan. Dolf Ruigt (rode jas) heeft de ballen al bij zich.
Afbeelding: Françoise Petersen

Wie de kerk van Overhoven passeert ziet dat er regelmatig gewerkt wordt. Vrijwilligers
van Stichting Leif en Leid prepareren er een jeu-de-boulesbaan. Het is een van de vele
acties die de stichting onderneemt om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen.
Stichting Leif en Leid werd in 2014 opgericht en sindsdien is de 61-jarige Dolf Ruigt
voorzitter. Een groep vrijwilligers wilde graag iets doen voor de medemens in
Overhoven. „Dat doen we door allereerst een voorbeeld te stellen, maar ook door
mensen te stimuleren zelf initiatieven te ontwikkelen. Uiteindelijk moet het als een
olievlek door de wijk gaan”, vertelt Ruigt.
Kerstpakketten
Dat lukt aardig, gezien het aantal activiteiten. Inmiddels telt de club vijf bestuursleden
met daaromheen zo’n vijftien ondersteuners. „Met kerst leveren we in de wijk, bij
mensen die het goed kunnen gebruiken, kerstpakketten af. Dan zamelen we spullen in

bij onder andere de school, kerk en voetbalvereniging en stellen daar pakketten van
samen.”
Boodschappendienst
Het principe ‘van, door en voor de wijk’ wordt ook in coronatijd toegepast. Dit wordt
gedaan met een boodschappendienst om mensen die lastig de deur uit kunnen, te
helpen, door boodschappen voor ze te doen. Verder is er een felicitatiegroep „We
bezorgen een kaart, een bloemetje of een flesje wijn bij mensen waarvan we weten dat
ze jarig zijn, iets te vieren hebben, maar hebben ook aandacht voor mensen die ziek of
overleden zijn. We zien dat veel mensen in de wijk ook eigen initiatieven ontplooien”,
zegt Ruigt trots.
Voorlezen
Verder heeft de stichting een ondersteunende rol bij wijkfeesten en zijn ze van plan om
samen met de leerlingen van Basisschool Overhoven een voorleesproject op te zetten.
„We zijn aan het onderzoeken of we jongeren bereid kunnen vinden om voor te lezen
aan oudere bewoners.”
Jeu-de-boules
Hun nieuwste project is nog in wording: een jeu-de-boulesbaan. „We wilden voor de
ouderen en de rest van de buurt wat opzetten, waardoor iedereen in beweging blijft.”
Naast de kerk ligt een strook waar veel onkruid groeide die daarnaast heel lastig te
verwijderen was, omdat het steeds weer de kop op stak. „Vandaar deze locatie. De
bewoners van het aan de overzijde gelegen Gelderhof zullen zelf de baan beheren,
blijven in beweging en zijn van het nare uitzicht af. Win win win dus.”, besluit Ruigt.
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