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Verkeersonveiligheid: zeven van de tien knelpunten in Den Bosch liggen in Noord

Gemeenteraad stemt in met verkeersbeleid
zónder afspraken over concrete aanpak van knelpunten
Het is een scherpe ambitie van onze gemeente: géén verkeersslachtoffers.
Of zoals het op de website van de gemeente staat: ‘Ieder ongeval is er één
te veel. Onze ambitie is dan ook ‘nul verkeersslachtoffers’. We blijven
continu scherp op het verbeteren van de verkeersveiligheid…’
Hoe wil de gemeente dit doel bereiken? De gemeenteraad stemde op
6 april in met de ‘Actualisering van het verkeersveiligheidsbeleid’. De raad
ging echter niet mee met voorstellen voor een snelle aanpak van de gevaarlijke rotonde ‘Rompertsebaan-Sint Teunislaan’ en voor het oprichten
van een Werkgroep Verkeersveiligheid met bewoners uit Noord.
Het is daarom onduidelijk of de knelpunten in Noord nog extra aandacht
krijgen. Ook is ongewis hoe de gemeente en bewoners gaan samenwerken
bij de aanpak van de gevaarlijke kruisingen. ‘We wachten nog op een
reactie van wethouder Kâhya op de petitie van bewoners over de verkeersonveiligheid in Noord’, stelt petitie-opsteller Pieter Zwaan uit Orthen.

Geen debat over knelpunten
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‘Bewoners erbij betrekken’

Zeven onveilige verkeerslocaties in Noord
Petitie bewoners uit Noord

Het aantal ongelukken daalt

(Bron: Raadsstukken)

Van de tien meest onveilige verkeerslocaties in onze stad zijn er maar liefst
zeven te vinden in de wijk Noord. De volgende informatie over die locaties
is te vinden in de documenten voor de gemeenteraad van 6 april. In deze
Top 10 staan de locaties met de vastgestelde en geregistreerde ongevallen
uit de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.
1. Rotonde Klokkenlaan-Rompertsebaan-Sint Teunislaan (32 ongevallen
waarvan 7 met letsel). ‘De onveiligste rotonde van Brabant’, sinds 2016
met tweerichtingen fietsverkeer. In 2018 zijn extra veiligheidslampjes
aangebracht. Omdat er nog altijd regelmatig ongelukken plaatsvinden
op deze rotonde, blijft de gemeente deze rotonde monitoren.
2. Kruising Bruistensingel-Zevenhontseweg (23 ongevallen, 7 met letsel).
Ook deze kruising heeft tweerichtingen fietspaden. In 2020 is een
verhoogde fietskruising aangelegd.
3. Rotonde Aartshertogenlaan- Rompertsebaan (19 ongevallen, 6 letsel).
Ook deze drukke rotonde heeft tweerichtingen fietspaden. De onveiligheid van de lay-out van de rotonde is meerdere keren onderzocht.
4. Kruising Bruistensingel-Eerste Reitschedreef (17 ongevallen, 2 letsel).
Veel ongelukken in 2017; in 2021 wordt de kruising aangepast.
6. Kruising Rompertsebaan-Zevenhontseweg (14 ongevallen, 9 letsel).
Een drukke T-kruising met tweerichtingen fietspad. In 2021 is er een
verhoogde kruising voor het tweerichtingen fietspad aangelegd.
7. Parkeerterreinen Rompertpassage (13 ongevallen, 1 met letsel). Dit
zijn voornamelijk parkeerongevallen. De gemeente voert toezicht uit.
8. Rotonde De Harendonkweg-Sint Teunislaan (11 ongevallen, 7 letsel).
Rotonde waar voorheen fietsers geen vrijliggend fietspad hadden. In
2018 zijn vrijliggende fietspaden rondom de rotonde gerealiseerd. Het
aantal ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers is afgenomen.

Tweerichting verkeersrotondes

(Bron: Raadsstukken)

Uit de informatie aan de gemeenteraad: In ’s-Hertogenbosch hebben we
veilige fietsroutes. Hiermee stimuleren we het fietsgebruik. De gemeente
’s-Hertogenbosch heeft de afgelopen jaren vaker de verkeersveiligheid van
rotondes met tweerichtingen-fietsverkeer onderzocht. Diverse rotondes
zijn getoetst op (landelijke) eisen en richtlijnen, er zijn gegevens over ongevallen geanalyseerd en er zijn observaties gehouden. Uit de onderzoeken
komt naar voren dat de (onderzochte) rotondes in ’s-Hertogenbosch voldoen aan de inrichtingseisen. Daarnaast is geconcludeerd dat dergelijke
rotondes niet leiden tot meer ongevallen. Het onderzoek geeft dan ook
geen aanleiding om dit soort voorzieningen te heroverwegen.’
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Moties en amendementen

Overleg met de bewoners?

Aanpak rotonde
Rompertsebaan-Sint Teunislaan

Een werkgroep voor Noord?

Gabbie van der Kroef

Van de redactie: Wie spreekt er vanuit Noord de gemeente aan?
Waarom is er (nog) geen werkgroep of actiegroep in Noord, die met de gemeente in gesprek gaat over de
zeven verkeersknelpunten in onze wijk? Misschien omdat het lastig is om in coronatijd zo’n nieuwe bewonersgroep te starten. Of hebben bewoners weinig fiducie in overleg met de gemeente? Wijkmanager Ronnie van
Gaal zei in de vorige Peperpraat dat Noord niet één wijk is, maar veertien losse buurten. Wellicht zijn dit
allemaal drempels voor bewoners om te komen tot een wijkbrede bewonersgroep. Terwijl het wel kán…
Dat een Werkgroep uit de hele wijk een serieuze gesprekspartner wordt van de gemeente bewijst de
Werkgroep Natuur op Noord. Deze bewonersgroep pakt samen met de gemeente met succes de vergroening
van onze wijk aan. Het kan dus wél: sámenwerken en samen doén met de gemeente.
Voor constructief overleg met de gemeente is echter wel een stevige bewonersgroep nodig. Voor zo’n werkgroep voor de aanpak van de knelpunten in Noord zijn denkers en doéners gewenst:
mensen met verkeerskennis en mensen die bewoners kunnen organiseren.
Met het nieuwe verkeersbeleid van de gemeente wordt de rotonde RompertsebaanSint Teunislaan niet direct veiliger. En de Rompertsebaan is nog steeds een racebaan
voor wie te hard wil rijden. De gemeente gaat géén Werkgroep voor Noord oprichten,
zo besloot op 6 april de gemeenteraad . Logisch: dit mag een initiatief van de
bewoners zelf zijn. Dus… Wié in Noord neemt het voortouw om een werkgroep op te
richten, die de gemeente aanspreekt op een snellere aanpak van de verkeersknelpunten in onze wijk? Dat is hard nodig!
Gabbie van der Kroef

Gabbie van der Kroef
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Avans-studenten onderzoeken kansen voor de energietransitie in De Buitenpepers

Welk warmtenet past bij onze buurt?
En past daar ook een duurzaam buurthuis bij?
In opdracht van de gemeente onderzoeken dit voorjaar vier groepen van acht studenten van de Hogeschool Avans meerdere onderzoeksvragen voor de
energietransitie in drie ‘proefbuurten aardgasvrij?’
in onze stad. Acht derdejaarsstudenten van de studierichtingen Bouwkunde en Civiele Techniek doen dat
samen rond acht vragen over de energie-omslag in de
komende jaren in De Buitenpepers. Daarbij krijgen zij
steun en adviezen van leden van de Bewonersgroep
Energietransitie uit onze buurt.

Informatie aan bewoners

Verduurzaming studentenflats en
onderzoek naar klein buurthuis

Onze buurt versneld van het gas?

In het julinummer…

De onderzoeken van de Avansstudenten lopen vooruit op een
besluit van de gemeenteraad in
september om De Buitenpepers
versneld aardgasvrij te maken,
mogelijk al in 2030
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Gabbie van der Kroef

Maak jouw eigen straat weer schoon

Samen tomaten kweken in onze buurt

Word een wijkheld!

Tomatenkwekers gezocht!

De op zaterdag 20 maart geplande schoonmaakactie in
onze buurt kon helaas vanwege de coronapandemie
niet doorgaan. De gemeente bood vanwege de toen
geldende coronaregels geen ondersteuning in de vorm
van knijpers, hesjes en een ophaalservice. De organisatoren van de Contactgroep Vereniging De Buitenpepers
besloten daarom deze buurtactiviteit te annuleren.
Máár… als je zélf aan de slag wilt om met je gezinsleden de eigen straat of groenstrook schoon te maken,
dan hoef je niet te wachten tot de volgende buurtschoonmaak in september. De gemeente biedt namelijk aan bewoners die de handen uit de mouwen willen
steken, de moge-lijkheid om een knijper, een hesje en
zwerfafvalzakken te lenen voor eigen gebruik.

Zoals de opbrengst van heel veel tomaten uit één
tomatenplant begint met een klein tomatenstekje, zo
start een buurtactiviteit met een eerste losse gedachte.
Dat idee krijgt vervolgens vruchten. Tijdens het eerste
online Bewonersplatform De Buitenpepers in februari
opperde Ken Yau de gedachte om in de hele buurt
stekjes te verspreiden van de tomatenplant. Vorig jaar
groeide in zijn voortuin aan de Buitenpepersdreef
onverwachts zo’n plant, met aan het eind van de zomer
wekenlang een oogst van tientallen sappige tomaten.

Uit het idee van Ken is intussen een kleine werkgroep
ontsproten: ook Elise Quant en Siegfried Willems doen
mee. Via de nieuwe WhatsApp-groep ‘Sociale Buitenpepers app’ (zie ook pagina 7) regende het berichtjes
over wie mee willen helpen.
Ken: ‘Ik ontdekte dat de tomatenzaadjes ook bij de
SuperCoop te koop zijn en er was zelfs een aanbieding.
Ik heb dus een flinke voorraad zaadjes gekocht.’
De drie initiatiefnemers zijn langs de deuren in onze
buurt gegaan met de zaadjes en kweekpotjes. Ken: ‘Het
is zó leuk om ouders én kinderen aan te sporen om
mee te doen. Samen met nog enkele andere bewoners
zijn uit de zaadjes veel stekjes opgekweekt die op Koningsdag verder uitgedeeld zijn in de buurt. De stekjes
worden nu binnenshuis gekweekt en na IJsheiligen,
halverwege mei, kun je de groter gegroeide stekken
een plekje geven in je achter- of voortuin.’
Philip Hoek, Jozette van Aldenhoven, René Bekkers,
Wanda Spijkers, Annie Heesters, Anine Vloedgraven;
Nip Sala en Karien van der Els hebben inmiddels
meerdere bakjes en schaaltjes in hun vensterbank of
serre staan. In een nieuwe WhatsApp-groep met alle
tomatenkwekers worden de vorderingen van alle
zaailingen gedeeld. Hoe het initiatief verder gaat?
Ken: ‘Nadat we alle stekjes op Koningsdag hebben
verspreid onder nog meer bewoners, zullen er op veel
plekjes in onze buurt hopelijk mooie tomatenplanten
groeien met heerlijke tomaatjes eraan. In het najaar
staat een oogstfeest gepland.’
Meedoen? Mail naar peperplatform@gmail.com

De gemeente stimuleert het verzamelen van zwerfval
via een heuse actie – Wordt een Wijkheld! – en een
website, waar je je kunt aanmelden via een contact
formulier om een ‘schoonmaakset’ bestaande uit
knijper, hesje en afvalzakken op de halen; kijk op…
https://www.s-hertogenbosch.nl/wijkhelden/
Omdat de gemeentewerf nu tijdelijk gesloten is wordt
het afhalen op een andere manier geregeld.

Alleen op pad of samen? Met de kinderen!
In onze stad lopen in verschillende buurten al tientallen
wijkhelden regelmatig een schoonmaakronde in hun
wijk. Je kunt ervoor kiezen om alleen te gaan of met
een team. Door kinderen te begeleiden bij het opruimen van zwerfafval, gaan ze ook zelf anders met hun
afval om. Het is leuk om samen te doen en kinderen
van groep 3 tot en met 8 krijgen er van de gemeente
ook nog een zakcentje voor! Het ruimen van zwerfafval
kent ook andere voordelen. Je kunt wat doen voor je
buurt en hebt een (extra) reden om naar buiten te
gaan. Dit zorgt niet alleen voor extra beweging, maar
ook voor (meer) contact in de buurt.
Kom ook in actie. Wordt wijkheld! Samen maken we
het verschil en zorgen we voor een buurt zonder
zwerfafval!…
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Eerste Buurtborrel online
Borrel smaakt naar méér!

Eerste Buurtborrel online

Straataanpak bewoners Vieropdreef

Borrel smaakt naar méér!

Isoleren doen we sámen!

Hoe houd je ondanks de coronabeperkingen, zoals een
avondklok, toch contact met andere buurtbewoners?
Elise Quant, Siegfried Willems en Ken Yau nodigden
begin maart iedereen in de buurt uit voor een onlineborrel. Op zaterdagavond 6 maart deden vijftien
bewoners mee, die allemaal met een sapje, een klein
flesje rode wijn, nootjes en chocolaatjes van achter
hun beeldscherm in gesprek raakten met elkaar. Jack
Paanakker, eigenaar van supermarkt de SuperCoop aan
de Buitenpepersdreef, had al het lekkers met flinke
korting ter beschikking gesteld aan de organisatoren.
Twee dagen voor de borrel hebben Elise, Siegfried en
Ken mooie pakketten gemaakt voor alle deelnemers.
De borrel was leuk, informatief en vooral gezellig in de
gespreksgroepjes. Dank aan de organisatoren!

Met huis-aan-huisbezoeken en een online-voorlichtingsbijeenkomst op 25 maart is de Bewonersgroep
Energietransitie begonnen met hun straataanpak om
met bewoners in gesprek te gaan over woningisolatie.
Het eerste stratenblok waar dit gebeurt is een deel van
de Vierde Buitenpepers en de Buitenpepersdreef.
De dertig huiseigenaren zijn via Vereniging van Eigenaren Vieropdreef uitgenodigd om elkaar vertellen
over hun ervaringen met vloer-, dak- en spouwmuurisolatie. Ook het vervangen van de aluminiumpuien
door nieuwe kozijnen met hoog-rendement ruiten
(HR++) kwam op 25 maart aan bod. De Bewonersgroep
krijgt steun van welzijnsorganisatie Farent en adviseurs
van EnergieNul73Advies. Siegfried Willems: ‘Ik heb bij
vrijwel alle buren een gesprek gevoerd. Wat mij opviel
is dat bijna iedereen óf al iets heeft gedaan met isolatie
óf overweegt om aan de slag te gaan.’
Aan de bijeenkomst op 25 maart deden ruim de helft
van de buren mee. Ze kregen informatie van Onno van
Rijsbergen van EnergieNul73Advies en ze deelden hun
ervaringen en gaven elkaar tips. Daarna heeft Siegfried
Willems samen met Gabor Martens van Farent nog
eens huis-aan-huis de bewoners bezocht, die niet
konden meedoen aan de voorlichtingsavond. De aanpak krijgt binnenkort vervolg door het delen van financiële informatie en offertes (zie pagina 9). De werkwijze
in dit eerste stratenblok is ook bedoeld om van te leren
voor de aanpak in andere huizenblokken.
Siegfried Willems: ‘We gaan de ervaringen van bewoners bundelen. Waar mogelijk willen we hen ook steunen bij de collectieve inkoop van verschillende vormen
van woningisolatie.’
Voor de bewoners die nog aan het begin staan van hun
woningisolatie biedt EnergieNul73Advies een gedetailleerde analyse aan welke isolatie zinvol is voor jouw
huis. De kosten van een gesprek en een advies zijn
€ 85. Mail naar energiegroepbuitenpepers@gmail.com

WhatsApp-groep voor alle buurtactiviteiten

Sociale Buitenpepers App
De drie organisatoren van de buurtborrel zijn ook de
initiatiefnemers van een WhatsApp-groep om leuke
berichten te delen over buurtactiviteiten, groenacties,
vragen, kleine klachten en leuke nieuwtjes.
Siegfried, Elise en Ken nodigen iedereen uit om mee te
doen de Sociale Buitenpepers App. Je kunt meedoen
door een berichtje te sturen naar Siegfried Willems,
peperplatform@gmail.com Je bent van harte welkom
om jouw kijk op de buurt met foto’s en korte teksten te
delen met andere buurtbewoners. Eind april deden al
zo’n veertig buurtbewoners mee aan deze App-groep.
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Nieuwe pannen op het dak? Ook al nagedacht over isolatie aan de buitenkant van het dak?

Isolatie óp het dak is het meest energiezuinig
De meeste huizen in De Buitenpepers zijn bijna vijftig jaar oud. Veel puien en dakpannen zijn toe aan vervanging.
Dus vervangen huiseigenaren de aluminiumpui door een nieuwe pui al dan niet met stenen, met nieuwe kozijnen.
Wie wandelt door onze buurt ziet dat er ook veel daken zijn met nieuwe dakpannen. Vaak ook met zonnepanelen.
Het vervangen van de pannen is bij uitstek een moment, waarbij het handig is om tevens het dak te isoleren.
Dat levert immers een energiebesparing op tot mogelijk dertig procent. Onno van Rijsbergen van EnergieNul73Advies geeft een tekst en uitleg: kan ik het beste mijn dak aan de binnenkant of aan de buitenkant isoleren?

Dakisolatie, binnen of buiten?

‘Puur technisch bekeken is
isolatie aan de buitenkant
verreweg het beste. Het levert
tien procent meer
energiebesparing op…’
Aan de binnenkant: praktisch?
Een iets hoger dak
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Kosten, baten en financiering op een rij

Financiële werkgroep
maakt kostenplaatjes
voor woningisolatie
Ter ondersteuning van de straataanpak – bewoners bespreken samen hun
vragen, ervaringen en oplossingen rond woningisolatie, artikel pagina op 7 –
hebben drie leden van de Bewonersgroep Energietransitie meerdere kostenplaatjes gemaakt voor verschillende vormen van woningisolatie.
Om die berekeningen te kunnen maken, hebben zij er eerst in februari bij
bewoners in onze buurt een serie offertes voor woningisolatie opgevraagd.
Voor meerdere isolatiemaatregelen zijn de kosten, de mogelijke subsidies en
de terugverdientijden berekend voor respectievelijk een vrijstaande woning,
een hoekwoning en een tussenwoning in een rij van woningen.
Johan Strang, een van de drie leden van de tijdelijke financiële werkgroep:
‘We hebben de kosten op een rijtje gezet voor achtereenvolgens het isoleren van een schuin dak, voor het isoleren van de vloer, voor spouwmuurisolatie, voor HR++ glas zonder nieuwe kozijnen en voor HR++ + glas (triple)
met nieuwe geïsoleerde kozijnen. Bij het vervangen van het glas hebben we
ook de financiële besparingen berekend, zowel de verwachte vermindering
van het gasverbruik alsook en de besparingen op de energienota. Dat hebben we gedaan voor enkelglas, dubbelglas, HR-glas, HR+, HR++ en HR+++
(triple)-glas. Al deze kosten en opbrengsten hebben in één document gezet.’

Pannen, isoleren en panelen

Gabbie van der Kroef

Ga je de isolatiewerkzaamheden zelf doen of laten doen?
Het uitvoeren van isolatiemaatregelen is eigenlijk werk voor vaklui. Als je
zelf bepaalde werkzaamheden wilt uitvoeren, dan is technische en bouwkundige kennis wel belangrijk. Johan: ‘De isolatie van een schuin dak aan de
binnenzijde kun je eventueel zelf uit voeren. Je moet er wel goed rekening
mee houden dat het dak kan blijven ventileren en dat koudebruggen en
condens worden voorkomen. Ook de isolatie van een vloer is in beginsel zelf
te doen. Veel bewoners in De Buitenpepers nodigen vanzelfsprekend wel
een professional uit te voeren. De isolatie van een bestaande spouwmuur is
eveneens werk voor vaklui en de uitvoering ervan luistert erg nauw vooral
om vochtproblemen na de isolatie te voorkomen. Tevoren zal een nauwkeurig onderzoek van de spouw moeten worden uitgevoerd om te kunnen
beoordelen of spouwmuurisolatie zinvol is. Dat kan door camera-inspectie
of door op regelmatige plaatsen een steen uit de buitenmuur te halen. De
spouw moet voldoende ruimte hebben, tenminste 6 cm. Er mogen geen
metselresten en andere verontreinigingen in zitten en bij de aanwezigheid
van bestaande isolatie is aanvullende spouwmuurisolatie in de regel niet aan
te raden. Woningen uit de jaren 1975 tot 1985 hebben meestal een spouw
van circa 6 tot 8 cm. Spouwmuurisolatie met kunststof korrels is te verkiezen
boven isolatie met steenwol of glaswol. Kies een deskundig bedrijf met een
(SKW) certificatie. De (verbetering van) isolatie van een borstwering (onder
een kozijn) kan ook een behoorlijke bijdrage leveren aan energiebesparing,
zeker wanneer ook het glas in het kozijn wordt vervangen.’
De documenten van de kosten en opbrengsten van woningisolatie zijn gratis
beschikbaar voor alle buurtbewoners die interesse hebben om hun woning
(deels) te isoleren. Je kunt de documenten opvragen via
energiegroepbuitenpepers@gmail.com

9

Op deze kinderpagina
enkele impressies van
een zonnige
Koningsdag en ook nog
een rebus en een
woordzoeker.
Tijdens de Koningsdag
waren er in meerdere
straten leuke kinderactiviteiten, op veilige
afstand. Dank aan

alle organisatoren!

Oplossingen - Rebus: in mei leggen alle vogels een ei – Woordzoeker: kuiken.
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Plannen voor het gebied rond Station Oost, Aartshertogenpark en Stadion in een ‘storybook’

Nieuwe woonwijk met meer inwoners dan in De Buitenpepers
Meer informatie op https://storymaps.arcgis.com/stories/d5ca16fca158409096e84295ff592164
Met het accepteren van het ambitiedocument ‘Omgeving Station Oost’
heeft de gemeenteraad op 9 maart
het realiseren van een nieuwe woonwijk rond het gebied van het huidige
Station Oost en Stadion De Vliert een
stap dichterbij gebracht. Inmiddels is
er op een speciale website meer te
zien van de ambities en de plannen
rond ‘woningbouw in een groene
omgeving’. De gemeenteraad heeft de
oorspronkelijke plannen voor 1.500
woningen in het gebied rond het
station, stadion en de Aartshertogenlaan verhoogd naar een aanpak om
1.800 tot 2.100 woningen te realiseren. Inmiddels is er ook een nieuwe
website waarop de plannen verder
zijn uitgewerkt (zie de link hierboven).

Aartshertogenpark en stadion
Plannen voor stationsgebied

Vijf ambities of einddoelen

Gabbie van der Kroef
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Woningverbetering en natuurbehoud in De Buitenpepers

Gierzwaluwen onder onze dakgoten

Eind april, begin mei hoor je ze weer: giiiiiier, giiiiiier, giiiiiier...
De gierzwaluwen zijn weer terug in De Buitenpepers. Vanuit
Midden-Afrika, zo’n zevenduizend kilometer, non-stop vliegen.
Non-stop? Dus zonder tussenlanding? Ja, makkelijk. En het is
zelfs heel waarschijnlijk dat de meeste van die gierzwaluwen al
vanaf augustus vorig jaar onafgebroken in de lucht vliegen om
nu, acht maanden later, weer op exact dezelfde plek in onze
Buitenpepers te landen: in een opening tussen de muur en de
dakgoot van één van onze huizen.
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Onze buurt is een
gierzwaluwenkolonie

In stand houden nestplaatsen

Broedseizoen

Vragen en informatie

Ferd Sauter en
Jan van den Elshout

13

Peperprofessional Danielle Griesheimer van Praktijk Gezond en Welzijn

‘Veel vrouwen herkennen de klachten waar ze
mee kampen, niet als overgangsklachten’
In elke ‘Peperpraat’ portretteren we in
de serie ‘Peperprofessionals’ een zelfstandige ondernemer uit De Buitenpepers. In de ‘Week van de overgang’
spreek ik Danielle Griesheimer, overgangsconsulent van Care for Women.
Ze is te vinden in de praktijk van Fysiotherapie De Buitenpepers aan het
Buitenpeperspad. Naast begeleiding bij
de overgang, kun je in haar praktijk terecht voor orthomoleculair voedingsadvies, Creatrix® en homeopathie.
We praten over een holistische kijk
op de gezondheid en het welbevinden van vrouwen,
in het bijzonder vrouwen
in de overgang.

‘Praat over je overgangsklachten!’

Hormonen in balans

‘Door ervaringen uit het verleden
ga je op een bepaalde manier
naar de wereld kijken en in een
waarheid geloven, die je niet
altijd verder helpt. Je blijft soms
in oude patronen hangen.’
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‘Ik ben blij met wie ik ben’

Een coronaproof wandelconsult

Leef met je mogelijkheden

Homeopathie

Spreken in het openbaar

Caroline Timmermans

15

De lente is bij uitstek een moment om te zaaien. Nu de medewerkers van
KPN een glasvezelnetwerk aanleggen in onze buurt, komen er ook tegels
los. Hier en daar wippen buurtbewoners zelf met twee schroevendraaiers
de tegels los om stekjes te planten. Hoera! Er komt stekje voor stekje méér
groen in de buurt. Hoe makkelijk is het om op deze manier bij te dragen
aan biodiversiteit en een beter klimaat, ook in onze groene Buitenpepers?
En misschien wil je meer? Wat dacht je van het Nationaal Kampioenschap
Tegelwippen? Zie… https://nk-tegelwippen.nl/
Tot 30 september kunnen je meedoen om jouw straat groener te maken!
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Actuele contactgegevens van alle bewonersgroepen in onze buurt

Wie doet wat in De Buitenpepers?
Om de contacten tussen bewoners te versterken vind
je op deze pagina alle contactgegevens van alle
werkgroepen en verenigingen in onze buurt. Vanwege
de Privacywet zijn alle contactpersonen gevraagd of zij
akkoord gaan met de publicatie van hun gegevens.
De gegevens zijn vermeld met ieders toestemming.
Begeleidingscommissie MFE
Rompertstaete (Novadic Kentron)
Mieke Christophe, me.christophe@tiscali.nl
Bewonersgroep Buitenpepershof Derde
Buitenpepers en Buitenpepersdreef
Frans van Hattum, buitenpepershof@gmail.com
Bewonersgroep Energietransitie
De Buitenpepers
Anine Vloedgraven, tel. 06-30254862
energiegroepbuitenpepers@gmail.com
Sociale Buitenpepers app en Bewonersplatform
De Buitenpepers voor (bijna) alle buurtactiviteiten
Siegfried Willems, Ken Yau en Elise Quant
peperplatform@gmail.com
Bewonersvereniging Vijfde en Zesde
Buitenpepers (huurdersvereniging)
Mariec Smeeman, bewoners56@gmail.com
‘Bij Annie op de koffie’
Annie Heesters, aheesters@home.nl
Buitenpepersdreef 240
BuurtApp Zevende Buitenpepers
Hans van de Rijt, jwpvdryt@planet.nl
tel. 06-28203565, tel. 073-6411999
Contactgroep Vereniging De Buitenpepers
(schoonmaakacties, Koningsdag,
Sinterklaasoptocht)
Adriana Hernández, Vijfde Buitenpepers 19,
debuitenpepers@gmail.com
Elektrische deelauto’s ‘De Mobiele Brigade’
Jaap Klink, jaap@broed.nu
Facebookpagina Peperpraat
Gabbie van der Kroef, tel. 06-40239581
gabbievanderkroef@hotmail.com
Farent Welzijnsorganisatie
(ondersteuning straataanpak woningisolatie)
Gabor Martens, gabor.martens@farent.nl
Formule 1 Kinderactiviteit
Ken Yau, kenlisa@hotmail.com
Gierzwaluwen in De Buitenpepers
Ferd Sauter en Jan van den Elshout,
gierzwaluw.bp@gmail.com
Projectleider Aardgasvrije buurten
Luc Pellis, l.pellis@s-hertogenbosch.nl

Redactie en advertenties Peperpraat
Gabbie van der Kroef, tel. 06-40239581
gabbievanderkroef@hotmail.com
Rubriek ‘Binnenkijken in De Buitenpepers’
(artikelenreeks in de Peperpraat)
Sanne Sanders, sannesanders@hotmail.com
Rubriek ‘Peperprofessionals
(artikelenreeks in de Peperpraat)
Caroline Timmermans,
carolinetimmermans@ziggo.nl
VvE Flats Buitenpepersdreef
Johan Strang, johan@vantulden.eu
VvE Vier op Dreef
Vierde Buitenpepers en Buitenpepersdreef
Siegfried Willems, swillems@home.nl
VvE Vereniging Mandelig Eigendom Buitenpepers,
VMEB 28 huizen met even nummers van Buitenpepersdreef 158-188 en Derde Buitenpepers 20-42,
Jan van den Elshout, vmebuitenpepers@gmail.com
Website Buitenpepers.nl – beheer van de website
Bart van Dijck, bart@gufp.nl
Werkgroep Energiestrategie
(onderzoek alternatieven aardgas)
Machteld Terlingen, machteld.terlingen@gmail.com
Werkgroep Heinistuin
Machteld Terlingen, machteld.terlingen@gmail.com
Werkgroep Natuur op Noord
Maurits Tax, natuurwerkgroepnoord@gmail.com
Werkgroep Speeltuin Vierde Buitenpepers
Mirjam Alders, speeltuinbuitenpepers@gmail.com
Wijkmanager wijk Noord
Ronnie van Gaal, tel. 06-55190462
r.vangaal@s-hertogenbosch.nl
Zonnepanelen Collectief De Buitenpepers
Hennie Eerhart, h.eerhart@home.nl
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Bij verschillende buurtactiviteiten,
zoals bij de Buurtborrel en de
activiteiten bij Koningsdag,
kunnen de organisatoren rekenen op
de steun van supermarkt
Supercoop Paanakker op de
Buitenpepersdreef. Dank daarvoor!
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RegioBank: ‘Wij blijven in de buurt!’
Met de sluiting van het INGkantoor Rompert eind maart is er
alweer een bank in de wijk Noord
verdwenen. ‘En dat terwijl veel
mensen juist een bank in de buurt
willen waar ze gewoon even
kunnen binnen lopen en hun
bankzaken kunnen regelen.
Nou, wij blijven!’, aldus Els van
Sonsbeek, cliëntadviseur.

Ook bankieren bij RegioBank?

De buurtzame bank

Voor de hele familie

Kompas Financiën en RegioBank
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De Seniorenbus: goedkoop en gezellig voor 65-plussers

Vervoer met een praatje

Chauffeurs en bijrijders gezocht

Eenzaamheid

Een goed gesprek onderweg

De Seniorenbus ’s-Hertogenbosch
biedt laagdrempelig vervoer voor
alle 65-plussers in onze stad, die
niet meer mobiel zijn. Voor € 0,50
per rit kun je je laten vervoeren
binnen 's-Hertogenbosch.
Goedkoop én gezellig, want er rijdt
altijd een begeleider mee. Die
helpt niet alleen bij het in- en
uitstappen, maar die heeft ook tijd
om gewoon eens een praatje met
te maken. Voor € 5 per maand kun
je abonnee worden.
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Gabbie van der Kroef

Dio Hornman woont al sinds 1989 in een wat hij noemt
‘doorzonwoning’ aan de Derde Buitenpepers. In de loop
der jaren heeft hij zijn woning drastisch verbouwd.
En bovendien ingericht naar zijn eigen smaak en wensen.
In zijn woonkamer toont hij met trots zijn zelfgemaakte
bronzen kunstwerken, bijna allemaal vogels. ‘Voor mijn vijf
kinderen en dierbare vrienden heb ik voor ieder een klein
bronzen roodborstje gemaakt. Mijn lievelingsvogel.’

Binnenkijken in De Buitenpepers bij Dio Hornman

‘Eigenlijk woon ik in
een prachtig kasteel…’

Twee grote verbouwingen

22

De Peperpraat
Dit blad is een uitgave van de
Vereniging Contactgroep
De Buitenpepers.
Mail: debuitenpepers@gmail.com
Website: www.buitenpepers.nl
Adres: Vijfde Buitenpepers 19,
5231 GJ ’s-Hertogenbosch.
Oplage van deze Peperpraat:
1.000 exemplaren Facebook:

Roodborstjes

https://www.facebook.com/buitenpepers

Aan dit nummer werkten mee:
Arjan Nabbe, Adriana Hernández,
Caroline Timmermans, Elise Quant,
Ferd Sauter, Gabbie van der Kroef,
Gabor Martens, Jan van den
Elshout, Karin Claassen, Sanne
Sanders, Siegfried Willems en Ken
Yau. De ‘Peperpraat’ is gedrukt bij:
Drukwerkdeal.nl
Kopij vóór 15 juni graag naar
bovengenoemd mailadres.
Het julinummer verschijnt rond
1 juli 2021. De kosten van een
advertentie zijn € 25 per kwart
pagina en € 40 voor een halve
pagina. Stuur je advertentie naar
gabbievanderkroef@hotmail.com
Gabbie van der Kroef,
tel. 06-40239581.

Eigen beelden in steen en brons

Een digitale kleurplaat
op de achterkant van
deze Peperpraat

Binding met de buurt

Gabbie van der Kroef
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Ken je de Quiver kleurplaten al?
Dit zijn speciale drie dimensionale
kleurplaten, waarmee je jouw
kleurcreaties tot leven kunt laten
komen. Op de achterkant van deze
Peperpraat staat zo’n kleurplaat.
Hoe werkt het? De kleurplaat op de
volgende pagina kleur je net zoals je
elke andere kleurplaat zou kleuren.
Ben je tevreden over het resultaat?
Dan pak je je tablet of smartphone
met de Quiver-app erbij. Scan je
eigen kleurplaat en kijk hoe jouw
creatie in 3D tot leven komt. De
Quiver-app kun je gratis
downloaden voor smart-phones en
tablet met Android of iOS van
Apple. Kijk alvast eens op
https://www.youtube.com/watch?v
=tBYm53L79YY

(Digitale) Kleurplaat voor de kinderen
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