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BUURTBLAD VAN DE BUITENPEPERS 

KERSTnummer 

DECEMBER 2020 

ERVARINGEN ‘BUITENPEPERS AARDGASVRIJ?’ ≤  EEN FILMPLOEG IN 

ONZE BUURT ≤ WARMTEVISIE 2021 ≤ WIJKMANAGER RENS JEUNINK ≤  

PEDICURE BRENDA COUVELD ≤ KERSTLICHTJES OVERAL ≤

TUSSEN KUNST EN KERST ≤ KERSTKLEURPLAAT ≤ EN NOG VEEL MEER… 
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Bomenspecialisten beantwoorden vele vragen 
 

Een fietsronde langs  

de gesnoeide bomen in onze buurt 

 

De Peperpraat 

 

‘Ken je buurt’ over De Buitenpepers 
 

Onze buurt op het YouTube-kanaal 

van de gemeente 

 

Een nieuwe viskraam  

 

mailto:debuitenpepers@gmail.com
http://www.buitenpepers.nl/
https://www.facebook.com/buitenpepers
mailto:gabbievanderkroef@hotmail.com
https://www.denbosch.nl/nl/samenonline/samenonline-terugkijken
https://www.denbosch.nl/nl/samenonline/samenonline-terugkijken
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‘Van de vragen van bewoners 

heb ik ontzettend veel geleerd.’ 
 

Monique Jansen kijkt terug op vier jaar samen doén 

met actieve bewoners in De Buitenpepers 
 

‘Jullie ervaringen rond de energietransitie  

zijn ontzettend bruikbaar in onze stad…’ 

 
Vanuit haar functie als beleidsmedewerker energie bij de gemeente heeft 
Monique Jansen vier jaar de aanpak van de woningisolatie en de energie-
transitie in De Buitenpepers ondersteund. In januari gaat ze aan de slag als 
manager bij Enpuls op Orthen: een organisatie die zich richt op het versnel-
len van de energietransitie. Monique kijkt terug op vier mooie jaren met 
onze buurt: ‘Bij jullie heb ik geleerd hoe waardevol het is om naar de ideeën 
van bewoners te luisteren. Jullie ervaringen met bijvoorbeeld woningisola-
tie, de buurtaanpak, maar ook het meedenken over een passend alternatief 
voor aardgas zijn erg nuttig voor de projecten elders in onze stad.’ 
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‘De proefbuurten aardgasvrij?’ 

zijn er om te leren: hoe maken we 

bewoners enthousiast om samen 

met de gemeente aan de slag te 

gaan met de energietransitie? 
 

 
 

 

Korte film voor Europese Commissie over onze buurtaanpak 
 

‘Wat doet die filmploeg hier in De Buitenpepers?’ 
 

 
 

 

mailto:energiegroepbuitenpepers@gmail.com
https://vimeo.com/486823468
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‘In 2021 maken we voor alle buurten een analyse van 

de technische mogelijkheden, de kosten en het draag-

vlak voor het aardgasvrij maken van een buurt.’ 
 

De warmtevisie: een stappenplan om alle 107 Bossche buurten tot 2050 aardgasvrij te maken 
 

In 2021 wordt duidelijk of De Buitenpepers versneld  

aardgasvrij wordt, of niét… maar hoe dan ook betaalbaar… 

 
Alle Nederlandse gemeenten hebben 
een stevige opdracht voor 2021: máák 
een visie hoe alle buurten tot 2050 
van het aardgas af gaan. Ook de ge-
meente ’s-Hertogenbosch gaat zo’n 
plan maken: een zogeheten ‘Warmte-
transitievisie’. Wat betekent dit voor 
De Buitenpepers? Gaat onze buurt of 
delen van onze buurt in de komende 
tien jaar versneld van het aardgas af? 
Of toch niét? En welke invloed hebben 
bewoners op de besluiten? Pauline 
Slaa, projectleider warmtevisie van de 
gemeente, denkt met ons mee.  
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Bewonersruimte Zayaz aan Eekbrouwersweg 

zonder bijdrage uit De Buitenpepers 
 

Nederland aardgasvrij met als doel  

het halveren van de CO2-uitstoot 
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  Wat wensen kinderen in onze buurt in deze vreemde tijd? 
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‘Als buitenstaander kan ik soms 

vlotter een oplossing bieden.’ 
 

 

Rens Jeunink, wijkmanager voor Noord, gaat met pensioen 
 

‘Zoek contact met bewoners met bezwaren, 

vaak lost dat al een deel van een probleem op’ 

 

Rens Jeunink heeft 27 jaar bij de 
gemeente gewerkt. De laatste 
vijftien jaar als wijkmanager. 
Waarvan vier jaar voor de veer-
tien buurten in Noord. Binnen-
kort gaat hij vervroegd met pen-
sioen. Voor de Peperpraat kijkt 
hij terug en ook vooruit naar zijn 
nieuwe levensfase. 
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‘Voeten zijn een belangrijk onderdeel van je lichaam. 

We staan of lopen er de hele dag op, maar voeten 

krijgen vaak het minste aandacht.’ 
 

Peperprofessional Brenda Couveld van Pedicure Brenda  
 

‘Als kind verzorgde ik al de voeten van mijn oma’s’ 
 

 

In elke ‘Peperpraat’ portretteren we in de serie  
‘Peperprofessionals’ een zelfstandige ondernemer 
uit De Buitenpepers. Brenda Couveld is dit jaar            
begonnen als pedicure: zij komt bij haar klanten 
thuis voor voetverzorging, voetmassage of advies.  
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http://www.pedicurebrenda.nl/
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‘De mix gaat van oud naar nieuw 

en van stoer tot gewaagd.’ 
 

Binnenkijken bij de buren  
 

Tussen kunst en Kerst 
 

 

Sanne Sanders schrijft voor 
iedere editie van de Peperpraat 
een artikel over buurtbewoners 
en hun huisinterieur, hobby’s of 

passies: ‘Binnenkijken in  
De Buitenpepers’.  

Voor dit Kerstnummer mocht 
Sanne bij Jip Kuiper (32) en Kim 

van Uden (32) komen kijken hoe 
zij hun huis in de Kerstsfeer  

hebben gebracht. 
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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! 

 

mailto:sannesanders@hotmail.com
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Thuisgekookt: een heerlijke maaltijd voor een buurtgenoot 

http://www.thuisgekookt.nl/
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Kleurplaat voor de kinderen 
 


