Buren
Sommige mensen hebben een goede relatie met hun buren andere buurtgenoten zien elkaar
eigenlijk niet zoveel.

1. Hoe vaak heb je contact met jouw buren of buurtgenoten?
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als het nodig is
Als ik ze buiten zie
directe buren aan één kant niet, rest van de straat toch wel 3 keer per week
Een paar keer per week
ene wel andere niet
enige keren per week
enkele keren per week
heel soms
Meerdere keren per week
met 1 buurvrouw
met regelmaat
Paar keer per week
soms een paar keer per maand, dan weer even niet , dat ligt aan de verjaardagen enz. Dat is
met de buren waarmee ons huis geschakeld is. Met de andere buurtgenoten heb ik minder
contact, maar verloopt verder ook prima
We groeten of praten als we elkaar tegenkomen, maar we drinken geen koffie bij elkaar.
wisselend
zeer wisselend
Zeer zelden
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2. Heb je een goede relatie met jouw buren?
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Al meer dan 30 jaar een geweldige buurt
De ene buren spreek ik regelmatig en de andere groet ik vooral.
De ene kant wel en de andere kant helemaal niet !
Ene wat meer dan de andere
Er is niet heel veel contact, maar het contact wat er is, is goed.
Met een gedeelte wel en een ander gedeelte niet.
Niet met alle buren contact
We helpen elkaar als het gewenst of nodig is, houden een oogje in het zeil, organiseren
af en toe gezamenlijke activiteiten.
We komen niet bij elkaar over de vloer, maar zorgen bij afwezigheid bijvoorbeeld voor
elkaars kliko etc.
We wonen pas 1 jaar in Liempde en voelen dat we echt opgenomen zijn in de buurt.
We groeten elkaar elke dag, soms met een praatje
Ik zie ze nooit en voor een gesprek staan ze niet open. Maar ook geen last van. Leef en
laat leven.
Met de weduwe aan de ene kant heel goed. De buren aan de andere kant niet, komt
steeds politie omdat we er enorm veel overlast van hebben. Mensen zijn te asociaal om
mee te communiceren
Ene buren wel andere niet
Met onze buurvrouw hebben we heel goed contact... de andere buren zijn asosiaal volk
dat respectloos is
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2.1 Wat doe je samen met jouw buren?
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Als we elkaar tegen komen even kletsen.
altijd even een praatje maken
Borel drinken.
buurpraatje nu en dan
Buurtactiviteiten via buurtvereniging
Buurten over de heg
contact onderhouden
elkaar helpen
elkaar helpen indien nodig/praatje maken
Er zijn indien nodig, praatje maken
Eventueel elkaars kinderen opvangen bij nood
gezellig kletsen
helpen zo nodig, praatje maken
kinderen samen naar school brengen
kletsen (2x)
Kletsen bij de deur
Kletsen op de inrit
kletsje op straat
krant delen, voor elkaar zorgen
leven
luisterend oor, problemen aanpakken
mantelzorg
met de kinderen naar bijv. speeltuin
op elkaars kinderen passen.
pakjes aannemen
praatje maken
Praatje op straat
praten
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samen biljarten
samen de leesmap delen
sinds kort, de avond ervoor met 2 buurtgenoten de kliko buiten zetten en bij mooi weer wat
kletsen onder het genot van een hapje of drankje
straatgesprekje
Verjaardagen en bruiloften e.d. viere
verzorgen post/tuin bij vakantie
voeding lenen
Vriendschap
wandelen
We laten de hond uit 1 x per week, of als het nodig is vaker.
We zetten daar wel is de babyfoon neer. We passen op elkaars huis bij vakantie. We hebben
elkaars sleutel.
we zijn niet van de koffie maar als het nodig is zijn we er

2.1 Wat is de voornaamste reden dat je geen goede relatie
met jouw buren hebt?
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