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de Burenwinkel

Iedereen heeft ze: buren. Maar heel veel mensen lijken zich daar amper bewust van te 
(willen) zijn. Daarom is de Burenwinkel(.nl) in het leven geroepen, een oude SRV-wagen, met 
allerlei producten om jou en je buur nog dichter bij elkaar te brengen. Eerste halte: 15 
september Tsaar Peter Straat Amsterdam. 



Onderburengieter van Ghalia Elsrakbi 
Een van de dingen waarbij het functioneel is om buren te hebben is voor het water geven van 
je plantjes in de vakantie. "De Onderburengieter" is hiervoor het ultieme zelfzuchtige cadeau 
voor je bovenbuur; je geeft een stille hint dat hij/zij de planten van de onderburen (jij dus!) 
zonder enige moeite water kan geven. Bovendien wordt hiermee het dilemma van je 
huissleutel toevertrouwen aan een te nieuwsgierige bovenbuur tactvol ontweken. 

 
Postlijn van Merel Karhof 
Vroeger hingen er in de smalle steegjes overal waslijnen, waar je 
briefjes aan kon hangen. Door deze postlijn met boodschappenmandje kan je je overburen 
weer onverwachts verrassen met een briefje of kopje suiker en zo 
letterlijk een close vriendschap opbouwen. 



 
Ja-Ja Stickers van  Hendrik-Jan Grievink 
Wat weet je van je buren? Vaak alleen hij of zij al dan niet  op de hoogte wil blijven van de 
nieuwste koopjes. Maar vanaf nu is er meer communicatie-uiting mogelijk met die stickers op 
de brievenbusklep. Elke boodschap heeft een eigen kleurcode, dus binnen no time weet in 
jou buurt zit te springen om jouw oude tijdschriften of wel zin heeft in een bakkie. 

Burenbelofte van Angelique Ketelaar 
Je relatie met je geliefde kan je bezegelen met een huwelijk. Waarom zou je de relatie met je 
letterlijke naaste niet kunnen vastleggen? De burenbelofte is een teken van vertrouwen en 
een 
symbolische bezegeling om de eigen sleutels uit te wisselen. Het is de manier om te zeggen 
dat het buurmanschap verder gaat dan het uitlenen van smaakmakers. Je zegt als het ware 
"ik vertrouw je een goede buur te zijn tot de verhuizing ons scheidt."

Meer info? Check de burenwinkel online.


