
Fëëstjê-~m de straatverstefl~dê-~ ..... saamhorigheid

Contact dat verder gaat d’an
GOUD~, ~~

i ~ p een ontspannen manier je In
[ [b.~rmà. leren ke.ne,. Dat
[ [is:.de insteek.van het leest . ~ : ’., : .... ~ ~;. ?=:::~ :

~slag’indePoIderbuuNwordtgehou-- ~~.~l ! .I z ~~~
den~ Buu~bewoners ~ebruiken daar
’de Europese rDa~ van de Buren als
wapen tegen drei~ende verpaupe-            ~ - ~

De Dag ~n de B~ren wordtgeorga-
~ ~dere ~jken ~ ~uda:wordt ~ ~eerddoordeE~opèseFedera~e:~
weer ee~~der thema geh~teer&, van~~eSolid~teitv~uit . ;, :
Zo plei~n de bewoners ~ de ~-~. paNs. ~ N99 werdhet mnee~t :: . ~:
gert~ N j~en voor een ve~iger’ v0orhetee~toegep~tin~~:" :
str~t en ~jpen ze de gelege~eid ~kdoorAm~e Per~~ en de
~n om nogeens tebena~~en dat VereNN~’P~s d’~is’. Hèt b~
~ deze 1~ m~ ~0 ~ometer per g~nd~ onderhet mom~ ~eest
u~magworden gereden:: .: in het gebou~ met Ns slog~ ~ij-
- De gemeente s~unt deze bu~-kenvoor onverse~igheid’..
evenementen op vers~~lende ma- Het doelw~ debanden met de
nieren. Een v~ de spelregels is dat bu~teversterken, s~e~o~-
minim~ ~fb~en die opversehfl- heidsge)oelté sfimNereñ enhet
lende h~nu~ers wonen, smen ereëren~an solìd~tei}mssen
een bijeenko~voor de buu~ org~- b~en, ~e aieh moeten wapenen " ~.=.
Nseren. Dat mag op straa~ op de tegen eenz~he~d gn ~~lui~.
~oep, ~ de t~n,.op het plei~~ ove~ In 2004 ~de ~t ~ifia~ef over
~ een gezeRig zi~e k~ worden n~anderel~den. Del~~te ,._.
gem~. ~~gin meiis in p~eipe buren:

Zo worden (delen v~)’ì~ate~ ~- ~g, m~ d~ wordtwel V~ afg~
gèzet, worden ~r b~en; ~ëls en weken.~ de ~~ddels 81 dee~e-
~oelen ter bese~nggestd~ Ns-mende I~den (yofigjaa~zeven
mede een fee~~et, mét bekers, ~~oendee~emers). "
bordjes, se~e~en en ~fe~~den Het evenement is i~ddeN
voor een gezeRige ~e~ng. Voor officieel erkend door de Europese
Nnderen is ’er ~oep~jt en ~~h er insmnfies.M~~ogelders~de ~
b~o~em En ~ ër ee~~~6félëbij- weield sl~t het ~i~afief ~1 Zo
~age, De.org~isat6r~n~~ge~ een hdeg ook ~nada bdlg~g~e~g
ehequev~280eurov0ordeui~oe- get0önd. .... : ’
~ng~ " , ~ I~~phenis déb~d~dàgove~-

De ~~apvo0rdë Da~5~.a~Bu-.gefi~’N-iehouden.D~~ëen ~
~en~ndt morgeh pl~ts-~~;~e ~- pN~~~~~tgesëhrevenvo0r . ::
.mer~slag: D~ wordt g~n bú~2~ ~ :deelnemënd~ ~~äten. ~en s~ate~~~ ;
b~bë~ue gehoudèm Bumbew0n~f :. haddèn’Neh ~~me~dmet ee~fee~ 7~
Piet ~n Se~k ~dt he{ z6 bel~g- ,~ee d~~~ hèbben pl~ts in de
~jk dat iedereen zich we~om voel~ pe~odev~ de Dag~nde B~en en_
dathijd~be~eoneessiesvoór~ dongendusmeen~rdeho0N-~ .
doen. prijs " Ndus een gem4~ntewoord2"

,,Er woneï’veel moslims, ~e ~eh voerster. :-, ~~...: ~ :-
er~ ~oren Ns er Nmhol wordt gm EindjuN wordt ~vengem een:: ;
scholen ~jdens de b~be~e. Om-buren~ggehouden ~ de B~- ~. ~:
dat het jui~ ook bel~~jN ~ ~e ~~tinZwa~erda~ g- .~ :~ ::
~oep erb~ te be~e~en, b~jR het :’:’ ~-~ ::~ :~: :

Zater~ wordt de ~gerl~n Verk~e, een~de~ouwen~hter. ,,Jez~eth~~deN~derenmde    Ver~de-~s:ook v~::N~ 0m de[ ~: :’ h~ nut ~.de ~g wordt Onder- . ~gefl~b~oo~er. ~udage, [en aantal bewoners van de’~ru-
~oor een deel ~ezet door de bewo- hetfee~e~{eenddèl’v~)de~}i s~~t, ~ehebbèn~eN~s~~ de. ~~nte~jpe~~dmPos{eisNt~ ’:--7 ~eep~- ~.. .2. " . : : b~deDagv~~eBuren0ok~~ .gerlaano~gánlsedrdevorigjaar
nersenook~ de~jkNieuweP~k gerl~meent~tdeDagv~deBu-Dag ~ de ~ren vo~:j~.hele: delen;,.~0p ~f~t:~e’~~t
hebben~verse~lende~atena~-ten een dui~eHjke ;m~~~rde-m~.g~onden. Ook ~:he5 vo~ : een30 ~0metë~0~e ~):,,W~ ~a~ ~ .1 ~n~enen~jenâ~uflijk~e~bës- eènpto~~age~cht0ph~ver.~:~ tezotgdevo0tdeaankledingen
~teiten pl~~, ~o~ een bu~bor- - hee~ ~ verge~j~ met he~~gew~ j~ Neuwe mensen leren.keren, ~ g~n0fiedereeff~eVo0~ff~r~~t
rel en een ro~elmar~ Heleen neNetspr~~e~oordëvo0rde~=:4: ~eiknum~e~k~r~spfeek" .h~gen?~W~do6~nogm~eens ..’i_-



FëeStjê-ii~de sträatve~stë~i~dê~-~i .... saamhorigheid

Contact dat verder gaat dan,:~ ’goe~e~norgen’
GOUD~-,

aan om nogeens te benadrukken dat
in deze laan maar 30 kilometer per
uurmagwordengereden: : :
- De gemeente steunt deze buurt-
evenementen op verschillende ma-
nieren. Een van de spelregels is dat
minimaal vijf buren die op verschü-
lende huisnummers wonen, samen
eenbijeenkomst voor d~buurt orga-
niseren. Dat mag op straat, op de
stoep, in de tuin, op het plein’~ overal
waar een gezellig zitje kan worden
gemaakt.

Zo worden (delen van)’~traten af-
gèzet, worden er banken; tafèls en
stoelen ter besclUkldnggesteld; als-
mede een feestpakket met bekers,
bordjes, servetten en tafetkldden

~ P een Qntspannen manier je

’ ~" "isde in’teek’va" het fee’t--dat morgen,, de Kameraar- doen miljöé56n~ .. ~.
"de :Europese Dag van de Buren als
wapen tegen dreigende verpaupe- : - .’ ..

~ee~ ee~ ~~de~ t~e~~ ge~~~ee~~,
~ pleitan de bew0aers v~ de ~:ï. ~~js. ~ ~99 werdhet concé~t~
gerl~ ~ ]~en voor ~en veflige~ v0orhetee~toegep~tin~~-"
s~~t en ~jpen ze de gelege~eid~k door A~~e Pe~~ en de

Vere~~ng T~s d’~s’. Hèt b~
g0n d~ onder h~t mom v~ Tee~
in het gebou~ met ~s slog~
ken~oor onversc~~heid’.

Het doel w~ de bandeu met de
bu~ teversterken, s~enho~-
hei~gevoel te stim~ereï enhet
creëren ~an solid~telt ~ssan
b~en, ~e ~ch moeten wapanen
tegen eenz~he~d ~n

in 200� ~de ~t ~~a~ef over
n~ andere l~de~ De l~~te
~s~gin meiis in p~cipe b~en:
~g, m~ d~ wordt wel V~ afge~
weken.~ de ~~ddels 31 dee~e-
mende ]~dan (yo~gja~ zeven
miljoen dee~emers).

Het evenement is ~d~els
voor een gezellige ~~e~ng. Voor officieel erkend door de E~opese
~nderen is’er ~oep~jt en ~j’ñ er ins~~es.M~ook~lders~de
b~o~em Enis ~r eef!~~~iëlëbij- wereld slot het ~i~a~ef ~. Zo
~age, De.org~isatören.~jge~ een hée~ ook ~nada b~]ä~g~e~g
chequev~ 250 e~ovoor deuiWoe- get0önd. - ,..: ’

I~~phen~ déb~efi~g ove~-

~en ~ndt morgeh pI~ts~ïn~~e ~:. p~js~~gäitges~~evenvo0r
mer~slag. D~.wo~dt ~~n bd~::.: :deeinemend~S~äten.~an s~at~h:
b~bëSue geh0u~ea: Buu~bew0ner 0:. hàddèff~~h gémeld met een leest. 7
Piet ~n Sc~ ~dt he~ z5 bel~g- ",,~ee d~~~ h~bben pl~ts ~ ~e
~k dat iedereen zich welkom voel~ pe~odev~ de Dag vaUde B~en en
dat ~ ~ be~ conc~sies vobr ~ dongen dus mee n~r:de hoofd-
doen. p~js," ~dus een gemeentewoord~~

,,Er wonen’veel moslims, die ~ch vo~r~er.
er~ storen ~s er ~cohol word~ gm E~dju~ wordt Fven~ans een.
scholen ~jdens de b~becue. Om-burendaggehouden~deBmg-
dat het j~st ook belan~3~ ~ die ~r~tinZ~~erdá~:~_
~oep erb~ te be~e~en, bl~j~ het
bier deze keer achte~ege." . : ,

Zaterdag wordt de ~gefi~n Verkade, een~~ d~~oUwen~htêr.:
~oor een deel ~ezet door de bewo-
ners en ook ~ de ~jk Nieuwe
hebben~versc~ende ~aten a~-
~~eiten pl~m, Fo~ een bu~bor-
rel en een ro~elm~~ Heleen

,,3e zmt het aaa de kinderen in de Verkàde .is, ook van .plan om de
het feestje in ~een deel:van) de_]~ru-:. straat, die hebbèn~alkaar sinds dedag aan te grfijpenoOm°poste~s uitte
gerlam~,meentdàtdeDagvandeBu- Dag van de l~uren vorig jaar.hele-delen~.waarop staag dat=de straat
ren een duidelijke ,meer~aarde -maal.gevonden. Ook ik.heb vorig een 30 ldlometerzone is. ,,We vra--       ¯

. heeft in verge]ij!dng mel~ he~-gewo-’ jaar nieuwe mensen leren kennen, " gëdofiedereendievoofz’nraamv41
ne kletspraatje voor de vo0rdeur.. : die ik nu makkelijker aanspfeek" .hangen.t’ Waatdo0r.nogmaar eens

het nut van-de d~g ~o~dt~6nder- K~ugeriaanbewóonster. Gou~t~,$e- ~en aantal bewoners va. de’Kru-
~~ept. -. - - " -     " " " b~ de D~g 7art ~e Buren-ook ~: gedaan organiseerde vorig jaar

,,Uite~de~~ woon je ~er met. de-cont~ ’v~ ’~uda On~o~ff: ~ ook al een burendag, De gemeen-
z’n~enen~jena~~~jk~etbes-een pro~~age~cht op h~ver-" te zorgde voor de aankleding en
te ~oor.~e o~~ng. D~t ~~ op sterken ~ de soci~e s~e~~ng ook voor een live-optreden.

. ~.. zo’n’dagookde~d~cht,"~dus~e:~de~~ " ARCHIEFF~TOP[MMUL








	AD Gouda Dichtbij
	Delft op zondag
	PZC
	Stadskrant Delft

