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Preventiemaatregelen

De Contactgroep Vereniging De Buitenpepers organiseert jaarlijks twee keer een schoonmaakactie om uit
de plantsoenen en struiken in onze buurt weer al het
zwerfafval te verwijderen. Helaas kon in maart de
schoonmaak door de corona-lockdown niet doorgaan. Onze buurt is dus echt toe aan een stevige
schoonmaak. Op zaterdagmorgen 19 september kunnen jongeren en ouderen samen met Proper Jetje
aan de slag. Of de schoonmaak dóórgaat, hangt af
van de aanmeldingen. En van de ontwikkelingen
rond het coronavirus. Wil je meedoen? Graag! Meld
je vooraf aan, tot en met zondag 13 september!

Buurtschoonmaak zaterdag 19 september – dit jaar samen met World Cleanup Day

De Buitenpepers is weer toe aan een grote schoonmaak!
De World Cleanup Day is een internationaal initiatief om in de hele wereld tegelijk zwerfvuil op straten,
pleinen, parken, parkeerterreinen en in de natuur op te ruimen; dat doen we ook in onze buurt!
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Drie werkgroepen rond de energietransitie en een leefbare buurt maken afspraken

Aanbevelingen voor bewonersaanpak per straat of woonblokken
Op woensdagavond 26 augustus kwamen tien leden
van drie werkgroepen rond de energietransitie en
de leefbaarheid in De Buitenpepers na maanden van
online-overleg voor het eerst weer fysiek bij elkaar.
Met café-restaurant D’n Boerderij waren afspraken
gemaakt over een bijeenkomst op anderhalve meter
afstand. Een overleg over de vervolgstappen rond
de aanpak van het Buurtplan 2020 voor onze buurt.
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Een talkshow met 100% onbekende Nederlanders

‘Nu je me dít vraagt, kan ik alleen maar een eerlijk antwoord geven…’

‘Hoe heeft u de vrouw van uw leven eigenlijk leren kennen?’ ‘Wat doet u om te ontspannen na een drukke werkdag?’ ‘En waarom heeft het uiteindelijk tien jaar geduurd voordat u de stap durfde te maken om te scheiden van
uw man?’ Dit zijn niet bepaald gemakkelijke vragen, die je bijvoorbeeld tijdens een verjaardagfeest stelt aan iemand met wie je toevallig in gesprek raakt. Laat staan dat dit vragen zijn die je stelt aan jouw buurman of buurtvrouw tijdens een buurtfeest. Toch waren dit vragen – en nog tal van andere persoonlijke vragen – die theatermakers Oscar Kocken en Patrick Nederkoorn stelden aan drie willekeurige buurtbewoners tijdens de talkshow
‘Zomaargasten’ op zondagmiddag 16 augustus op het veld op de Vierde Buitenpepers. Gedurfde vragen, maar
toch niet echt ongepast, tijdens een intieme voorstelling van theaterfestival De Boulevard in onze eigen buurt.
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‘Ook vandaag lukte het tijdens de interviews met
totaal onbekende mensen om het publiek en de
wereld om mij heen helemaal te vergeten…’

Activiteitenkalender
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Een overzicht van bewonersgroepen, actieve bewoners en hun activiteiten

Wie doet wat in De Buitenpepers?
De Buitenpepers is én blijft een actieve buurt.
Ook in de tijden van corona. Misschien wel als gevolg van de pandemie bedenken bewoners nieuwe
activiteiten: creatief, voor de kinderen, voor gezinnen en ook voor de ouderen in onze buurt.
Welke bewonersgroepen zijn er? Wat doen ze?
Wat zijn hun plannen? De redactie van de Peperpraat vroeg meerdere mensen om tekst en uitleg:
op deze en de volgende pagina’s tref je een overzicht aan van wié wát doet in De Buitenpepers.
Dit overzicht is niet compleet. Aanvullingen zijn
welkom! Conclusie? Onze buurt blijft actief: in
onze twaalf straten, op de grasvelden, aan vergader- en koffietafels op anderhalve meter en online. Samen bouwen we aan een levendige buurt!

Werkgroep Speeltuin Vierde Buitenpepers
en Werkgroep Halloween

Vereniging Contactgroep De Buitenpepers
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Coördinatiegroep Buurtplan 2020
inclusief de Energiegroep Buitenpepers

Werkgroep Energie Aardgasvrij?

Redactie
Peperpraat,
Facebookpagina en website

Werkgroep Collectieve Inkoop Woningisolatie

Werkgroep Buurtvisie en bewonersparticipatie

7

Werkgroep Buitenpepershof

Appgroepen in De Buitenpepers

Bewonersvereniging voor de huurders in
de Vijfde en Zesde Buitenpepers

Wine-en-diner-buurtdiner
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Bewonersvertegenwoordiging binnen
de begeleidingscommissie MFE
(Multi Functionele Eenheid) van
Novadic Kentron

Muziek in De Buitenpepers

Vereniging Mandelig Eigendom Buitenpepers

Bewonersvereniging Vier op Dreef

‘Op de koffie bij Annie’

Wijkmanager gemeente voor Noord
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Wat kan er (nog) béter in onze buurt? Op weg naar een buurtvisie…

Op 1 juli maakten de leden van de Werkgroep Buurtvisie
(pagina 7) een wandeling door de buurt, op zoek naar
verbeterpunten rond de veiligheid, het beter benutten
van de openbare ruimten voor ontmoeting tussen bewoners en de klimaatadaptatie door meer groen. Op deze
pagina foto’s van een aantal verbeterpunten, die terug
mogen komen in een buurtvisie voor onze buurt. Een
buurtvisie die vanzelfsprekend voorgelegd wordt aan
alle bewoners in onze mooie buurt. Die nog béter kán!
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Een voorbeeld voor de eigen buurtaanpak door bewoners van twee woonblokken

Een fijne en gezellige brandgang: de Buitenpepershof
Heb je wel eens door de brandgangen in De Buitenpepers gelopen? Je zult zien dat er grote verschillen
zijn. De ene brandgang ziet er niet uit en de andere
brandgang is keurig onderhouden en een gezellige
plek waar buren en kinderen samenkomen. In een
aantal stratenblokken is de brandgang achter de
huizen het gezamenlijk bezit van de huiseigenaren.
Dat is ontstaan toen de investeringsmaatschappijen
eind vorige eeuw hun huurwoningen van de hand
deden en de kopers te maken kregen met mandelig
bezit. Vaak is de brandgang een steeg en ook een
plantsoen tussen de huizenblokken.
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‘Ik heb in achttien jaar welzijnswerk nog nooit zo’n
enthousiaste groep bewoners meegemaakt…’

Kortingsactie voor zonnepanelen
gaat nog dóór in september
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In elke ‘Peperpraat’ portretteren we in de serie ‘Peperprofessionals’
een zelfstandige ondernemer uit onze buurt. Denny van der Heijden
(35) woont sinds tien jaar met zijn vrouw Mandy en zijn twee dochters
Emma en Julia op de Vierde Buitenpepers. Hij organiseert vanuit zijn
huis en kantoor een klein en gespecialiseerd bedrijf voor de renovatie
van hellende en platte daken, evenals alle andere werkzaamheden die
daarbij horen. Denk aan het vervangen van zinken dakgoten, schoorsteenrenovaties of het vervangen van lood. Denny werkt nu voor het
achtste jaar zelfstandig. Dat doet hij met een klein team. Met ervaren
en deels oudere werknemers. De slogan van zijn bedrijf past daarbij:
‘Ervaring heeft een naam’. Hij is een trotse ondernemer: ‘Ik werk met
persoonlijke aandacht voor elke klant en met voortdurende zorg voor
de kwaliteit van ons werk.’

Peperprofessional Denny van der Heijden

‘Ik heb het grote geluk dat ik
op het dak buiten kan werken!’
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‘ Vanaf een dak zien de huizen,
de straat en de stad er ánders
uit en dat vind ik telkens weer
prachtig om te zien. ’

15

Bewonersbijeenkomst
over ontmoetingsruimte voor Noord
in nieuwe Zayaz-flat
aan de Eekbouwersweg

Samen realiseren wij
duurzame mobiliteit in
De Buitenpepers!
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Binnenkijken in De Buitenpepers, dit keer Buitenkijken in De Buitenpepers

Lesley Montroos werkt bijna dagelijks aan zijn tuin vol contrasten
Ik ontmoet Lesley Montroos na
een tip van ons mede-redactielid
Gabbie van der Kroef. De tuin
van Lesley ken ik natuurlijk al
veel langer, want die tuin die
valt behoorlijk op!
Lesley blijkt een vriendelijke,
zeer beleefde man, die me eerst
netjes vraagt of ik bang ben voor
honden. Ik ben opgegroeid met
huisdieren, dus mijn antwoord
hierop was dat ik het alleen
maar gezellig vind. Abbey is een
enthousiaste dame, die graag de
aandacht opeist. Een heel leuk
en vrolijk beestje! Maar ik kom
natuurlijk voor Lesley en zijn bijzondere tuin.
Sanne Sanders schrijft voor
iedere editie van de Peperpraat
een artikel over een buurtbewoner en haar of zijn huisinterieur,
hobby’s of passies: ‘Binnenkijken
in De Buitenpepers’. Dit keer
neemt Sanne een kijkje buiten.
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Lijkt het jou ook leuk om jezelf en
jouw woning, jouw tuin of jouw
hobby voor te stellen?
Geef je dan op voor ‘Binnenkijken in
De Buitenpepers’. Mail me via
sannesanders@hotmail.com
Leuk als je reageert!

‘ Het leven zit vol contrasten.
Ook in mijn tuin gaat het mij om
die contrasten.’

https://www.facebook.com/Van-Der-Heijden-Dak-en-Renovatie-Bedrijf-576722405691072
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Nóg een buurtspektakel!

Formule 1 als thema
voor kinderactiviteit

De Peperpraat
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Kleurplaat voor de kinderen
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