LENTENUMMER
MAART 2020

BUURTBLAD VAN DE BUITENPEPERS
MUZIEK IN DE HUISKAMERS VAN

DE BUITENPEPERS

VOGELHUISJES TIMMEREN EN OPHANGEN IN DE HEINIS –
Bewonerscollectief zonnepanelen – STAP VOOR STAP
PIONIEREN OP WEG NAAR EEN AARDGASVRIJE BUITENPEPERS –
NIEUWSBRIEF COORDINATIEGROEP BUURTPLAN 2020 LANDELIJKE OPSCHOONDAG – KONINGSDAGACTIVITEITEN –
WEKELIJKSE BUURTKUNSTPOOL – GEEF OUDE TENNISBALLEN
Een TWEEDE LEVEN! – BINNENKIJKEN BIJ EEN BUURTBEWONER

HELP OF HOERA?!
WORDT DE BUITENPEPERS VERSNELD
EEN Aardgasvrije buurt? NU NOG NIET!
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Coördinatiegroep Buurtplan 2020
Overlegt met de Gemeente

Muziek in De Buitenpepers – zondag 8 maart
Na de geslaagde eerste editie van Muziek in De Buitenpepers, hebben we ook dit jaar weer een aantal
enthousiaste muzikanten weten te strikken. Kom zondagmiddag 8 maart genieten van hun muziek in
diverse huiskamers in onze buurt en ontmoet tevens andere buurtgenoten.

13.00 – 13.30 uur

14.00 – 14.30 uur

15.00 – 15.30 uur

16.00 – 16.30 uur

Blokfluit ensemble
Duo Yes/No
klassiek instrumentaal
VIJFDE BUITENPEPERS 28

Marga Koopman en
Jozef Belik
piano en viool-Licht klassiek
ACHTSTE BUITENPEPERS 10

Blokfluit ensemble
Duo Yes/No
klassiek instrumentaal
VIJFDE BUITENPEPERS 28

Marga Koopman en
Jozef Belik
piano en viool-licht klassiek
ACHTSTE BUITENPEPERS 10

Scarlet
a cappella kwartet
TWEEDE BUITENPEPERS 31

Scarlet
a cappella kwartet
TWEEDE BUITENPEPERS 31

Los del Bosques
Spaanse zang en gitaar
EERSTE BUITENPEPERS 43

Los del Bosques
Spaanse zang en gitaar
EERSTE BUITENPEPERS 43

Siegfried Willems
Pop-zang
VIERDE BUITENPEPERS 36

Trunk Size Music
zang en gitaar duo
VIERDE BUITENPEPERS 13

Siegfried Willems
Pop-zang
VIERDE BUITENPEPERS 36

Trunk Size Music
zang en gitaar duo
VIERDE BUITENPEPERS 13

Kinderpodium
verschillende optredens
van kinderen
DERDE BUITENPEPERS 8

Kinderpodium
verschillende optredens
van kinderen
DERDE BUITENPEPERS 8

Priscilla & the Daltons
Vocal group, a cappella pop
DERDE BUITENPEPERS 10

Priscilla & the Daltons
vocal group, a cappella pop
DERDE BUITENPEPERS 10

Hoe werkt het?
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Broed

Nestkasten voor natuurgebied De Heinis

Nieuwjaarsbijeenkomst in
teken van vogelhuisjes voor
pimpel- en koolmeesjes
Wát een leuke kinderactiviteit was dat: het timmeren van vogelhuisjes voor pimpel- en koolmezen in
natuurgebied De Heinis. De activiteit vormde het
‘buitenprogramma’ van de Nieuwjaarsbijeenkomst
voor De Buitenpepers op zondagmiddag 19 januari
in café D’n Boerderij. Een zondag daarna hebben de
kinderen onder begeleiding van leden van de Natuurfederatie IVN en de Bossche Werkgroep Natuur
op Noord de vogelhuisjes opgehangen in De Heinis.
Dit voorjaar kan de komst van pimpel- en koolmezen helpen bij de bestrijding van processierupsen.

Activiteitenkalender
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Hoé maken we samen
de Buitenpepers aardgasvrij?
Via deze nieuwsbrief willen wij, de Coördinatiegroep Buurtplan 2020 Buitenpepers, alle
buurtbewoners informeren over onze stappen in de afgelopen twee maanden. We hebben onder meer overleg gevoerd met de gemeente over het aanvragen van een Rijksbijdrage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) om onze buurt aardgasvrij te maken. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 18 februari besloten om
deze Rijksbijdrage aan te vragen voor ’t Zand, de buurt nabij het NS-station. Voor De
Buitenpepers gaan we daarom verder met de uitvoering van ons Buurtplan 2020.
Om alle bewoners te informeren over onze aardgasvrij-aanpak in 2020 nodigen we
iedereen nu alvast uit voor een bewonersbijeenkomst op donderdag 7 me in de
Bossche Vakschool, Hervensebaan 5, aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur.
We presenteren dan onze aanpak in 2020 op weg naar een aardgasvrije buurt. We geven
adviezen rond de inkoop van woningisolatie samen met jouw buren. Met informatie over
de kosten en de baten op jouw energienota. We willen ook uitleg geven over de mogelijkheden voor huurders om samen met de verhuurder jouw huis te verduurzamen.
En we presenteren hoe we een bewonersvereniging voor onze buurt organiseren.
Een plan op weg naar een aardgasvrije buurt
Heel ’s-Hertogenbosch wordt in 2050 aardgasvrij.
In juni vorig jaar heeft de gemeente daarom aan De Buitenpepers (en vier andere buurten) gevraagd om een
‘Proefbuurt Aardgasvrij’ te worden. Met steun van Buurkracht heeft een meedenkteam van dertig bewoners
onderzoek gedaan hoé De Buitenpepers aardgasvrij kan
worden. Het meedenkteam heeft in november 2019 het
Buurtplan 2020 opgesteld en aangeboden aan alle bewoners. Een verkorte versie is huis-aan-huis verspreid.
Na de presentatie van het Buurtplan op 28 november is
een groep van twaalf bewoners verder gegaan.
We hebben meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente. Op uitnodiging van de gemeente hebben we
ook gesproken over een BZK-Rijksbijdrage.

Collectieve inkoop woningisolatie en zonnepanelen
Woningisolatie is de eerste en logische stap op weg naar
een aardgasvrije Buitenpepers in 2050 of eerder. Woningisolatie levert je ook een lagere energienota op en
meer wooncomfort. Ook daarover informatie op 7 mei!
Voor alle duidelijkheid: Iedere bewoner bepaalt zelf zijn
of haar moment om de eigen woning te isoleren én het
moment om van het gas af te gaan!
Bewonersbijeenkomst 7 mei – Bossche Vakschool
Steeds meer bewoners in onze buurt hebben echter
interesse in de aanschaf van dak-, vloer- of spouwmuurisolatie, evenals zonnepanelen, sámen met de buren. We
presenteren op 7 mei onze adviezen over inkoopacties.
We geven daarbij uitleg over de mogelijkheden om samen met de buren goedkoper in te kopen. Passend bij
onze lange-termijn-visie voor een alternatief voor aardgas voor De Buitenpepers.
We geven ook informatie over de besparingen voor woningeigenaren en ook voor de aanpak door een Vereniging van Eigenaren. En we staan stil bij de vraag wat
huurders kunnen doen en bewoners die het isoleren van
hun woning niet kunnen betalen.

(G)een BZK-bijdrage voor De Buitenpepers
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) stelt dit
voorjaar voor 25 proefbuurten een Rijksbijdrage beschikbaar van tenminste 4 miljoen euro per buurt.
Met dit geld is het onder meer mogelijk om bestaande
woningen en gebouwen via een versnelde wijk-aanpak
aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Per gemeente
kan echter slechts één aanvraag ingediend worden.
Onze Coördinatiegroep heeft eind januari voor De Buitenpepers een aanvraag bij de gemeente ingediend.
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op
18 februari echter niét voor De Buitenpepers, maar voor
’t Zand gekozen als proefbuurt voor een BZK-aanvraag.
De Coördinatiegroep gaat nu ‘gewoon’ dóór met de uitvoering van ons Buurtplan 2020. We informeren daarom
op donderdagavond 7 mei tijdens een bewonersbijeenkomst iedereen over de verdere uitvoering en de aanpak
van onze plannen dit jaar. En we geven informatie over
de laatste ontwikkeling in plannen voor het warmtenet
als alternatief voor aardgas.

Een bewonersvereniging voor De Buitenpepers?
Om alle buurtactiviteiten te versterken én om de planning en financiering van de activiteiten te coördineren,
willen we een bewonersvereniging of -platform oprichten. Met een buurt- of bewonersvereniging kunnen we
ook aan de slag met de aanpak van de leefbaarheid en
het klimaatbestendig maken van de buurt. Tijdens de
bewonersbijeenkomst presenteren we een voorstel voor
de oprichting van een bewonersvereniging of -platform.
Tot ziens dus op donderdagavond 7 mei!
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Informatiebijeenkomst 10 maart

Bewonerscollectief
Zonnepanelen
De Buitenpepers
Hennie Eerhart en Ed Andriessen, twee bewoners
van een twee-onder-een-kapwoning aan de Zevende Buitenpepers, organiseren op dinsdagavond 10
maart in café D’n Boerderij een informatiebijeenkomst voor de collectieve inkoop van zonnepanelen
voor de eigenaren van koopwoningen in onze buurt.
Over een aantrekkelijk aanbod van panelen hebben
zij al afspraken gemaakt met BT Duurzame Installatietechniek uit Rosmalen. De leverancier geeft uitleg
en beantwoordt vragen tijdens de bijeenkomst.
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Drie maanden stapje voor stapje pionieren op weg naar een aardgasvrije Buitenpepers

Gaan we versneld van het gas af? Of toch maar niét?
Met een artikel met de kop ‘Een aardgasvrije buurt?
Durf ik dat nog wel aan?’ besteedde het ‘Brabants
Dagblad’ op zaterdag 18 januari aandacht aan de
stappen van het ‘Meedenkteam Buitenpepers Aardgasvrij?’. Het krantenartikel is een van de vele initiatieven van het Meedenkteam – nu de Coördinatiegroep Buurtplan 2020 – in de voorbije maanden.
Op deze pagina’s een selectie van twintig stappen
van onze groep vanaf november. Omdat het College
van B&W géén Rijksbijdrage voor De Buitenpepers
aanvraagt (maar voor ’t Zand), is een versnelde
aanpak op weg naar een aardgasvrije buurt nu voor
ons niét aan de orde. Ons recente besluit is stap ⑳
op 19 februari: we gaan nu dóór in ons eigen tempo.
①

②

⑧
③

⑨

④

⑩

⑤

⑪
⑫

⑥

⑦

⑬
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⑭

⑮

④
⑯

⑧

⑲
⑰

⑱

⑨

⑲

⑫

⑳
⑬

⑯
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De gemeente ‘s –Hertogenbosch steunt
iedere buurt en bewoner die meedoet!

Samen schoonmaken tijdens
de Landelijke Opschoondag
zaterdagmorgen 21 maart

Ook De Buitenpepers doen mee
aan de Landelijke Opschoondag op
zaterdag 21 maart. De gemeente
’s-Hertogenbosch steunt ook dit
jaar iedere buurt en alle bewoners, die de handen uit de mouwen steken bij deze Opschoondag.
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Neem jouw fiets, jouw tweedehands spullen,
jouw picknickkleed en wat lekkers mee!

Koningsdag in de ‘Kuil’ bij de
Vijfde en Zesde Buitenpepers
Koningsdag valt dit jaar op een maandag. Op die
dag, 27 april, ben je zoals ieder jaar ’s morgens vanaf 10.00 uur welkom in de ‘Kuil’ tussen de Vijfde en
de Zesde Buitenpepers. Kom je jouw fiets versieren?
We rekenen op jou! Er zijn leuke prijzen te winnen.
Je krijgt een zakje met versierspullen en natuurlijk
mag je zelf van alles aan jouw fiets hangen.
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Gespreksstof: Kunst maken in de buurt

Wekelijkse BuurtKunstPool:
met andere buren borduren
aan een gezamenlijk
texielkunstwerk, een muze

Textielkunstenares Anne van den Heuvel

‘Uit ervaring weet ik dat samen borduren aan een
kunstwerk mensen met elkaar in gesprek brengt.
Je hoeft de ander niet aan te kijken, want jouw
ogen zijn gericht op jouw borduurwerk. Een gesprek komt dan meestal vanzelf. Het is natuurlijk
geen enkel probleem als je niet praat en alleen
maar luistert. Borduren is namelijk ook bijzonder
rustgevend’, vertelt Anne van den Heuvel.
Begin maart start ze met zes vaste en vijf mobiele
‘buurtverbinders’ haar project ‘BuurtKunstPool’.
Op zes buurtlocaties in de stad kunnen bewoners
onder haar begeleiding samen borduren aan één
roulerend ‘Gespreksstof’ kunstwerk. Het samen
borduren, aan een kunstwerk werken en elkaar
ontmoeten is vanaf 12 maart ook wekelijks mogelijk bij ‘buurtverbinder’ Annie Heesters. Je bent
welkom iedere donderdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur bij Annie op de Buitenpepersdreef 240.
Het project ‘BuurtKunstPool’ eindigt in september.
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Peper-professional Stefan Niesten

‘Geef oude tennisballen
een tweede leven!’
In elke ‘Peperpraat’ portretteren we in de serie
‘Peper-professionals’ een zelfstandige ondernemer
uit onze buurt. Dit keer Stefan Niesten en zijn bijzondere onderneming ‘Oudetennisballen.com’.
Stefan: ‘Ik vind dat er te veel tennisballen zomaar
worden weggegooid, terwijl iemand anders er juist
heel blij mee is. Daarom zet ik mij in om de levensduur van tennisballen te verlengen en zo mensen
binnen en buiten de tennissport blij te maken.’

12

Sámen doén in de buurt

‘Ruim samen de lege vuilcontainers op!







De Peperpraat
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Binnenkijken in De Buitenpepers

De vele gezichten van
Hans van den Berg
Op een koude novemberavond ontmoette ik Hans
van den Berg tijdens het wine-and-dine-diner in De
Buitenpepers. Vol bevlogenheid vertelde hij mij
toen over zijn reizen en de maskers die hij verzamelt.Toen hij zei dat ik wel een keer in zijn huis
mocht komen kijken voor een artikel in de Peperpraat, hoefde hij dit geen tweede keer te zeggen!
Sanne Sanders schrijft voor iedere editie van deze
Peperpraat een artikel over een buurtbewoner en
haar of zijn huisinterieur, hobby’s of passies:
‘Binnenkijken in De Buitenpepers’
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Start de week met ‘Op de koffie bij Annie’

Lijkt het jou ook leuk om jezelf en jouw
woning voor te stellen? Geef je dan op
voor ‘Binnenkijken in De Buitenpepers’.
Mail me via sannesanders@hotmail.com
Leuk als je reageert!

15

Kleurplaat voor de jongsten
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