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De Olympische Spelen zijn net enkele dagen 
voorbij. Esther Wittenberg en Olivier Heimel 
zijn echter nog steeds opgetogen over de 
prestaties van de Nederlandse atleten tijdens 
de Spelen. ‘Wat was dat mooi!’, lacht Olivier. 
‘Vooral het onverwachte zilver van Abdi  
Nageeye tijdens de marathon was zo gááf…’  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Olivier: ‘Ik zat midden in de nacht ontroerd 
naar de tv te kijken. Intussen kreeg ik heel 
veel appjes binnen van andere hardlopers.  
En natuurlijk vonden we Sifan Hassan, Femke 
Bol en de estafetteploeg óók fantastisch!’ 
Esther en Olivier zijn beiden verknocht aan 
het hardlopen. Bijna dagelijks trekken ze hun 
hardloop-outfit aan om van huis uit, aan de 
Buitenpepersdreef, een rondje in de omge-
ving te maken. Olivier: ‘Ik ren vijf of zes dagen 
per week, in totaal gemiddeld vijftig tot zestig 
kilometer.’ Esther: ‘Ik loop twee keer in de 
week vijf kilometer. Dat is mijn maximum, 
mijn lange rondje. We lopen nooit sámen, 
want we hebben ieder onze eigen tempo. 
Soms fiets ik wel naast Olivier als hij een lan-
gere afstand rent. Op zondagmorgen rennen 
we onze eigen routes en daarna wandelen we 
een stuk samen om de week door te spreken.’ 
Esther en Olivier wonen nu zo’n tien jaar in 
onze buurt. Met Marijn en Elisa, hun twee 
kinderen. Olivier: ‘Al op de lagere school in 
Bunnik, bij Utrecht, deed ik veel aan hardlo-
pen en atletiek. Later heb ik mij gespeciali-
seerd op de 800 meter. Daarbij kwam ik dicht 
bij de Nederlandse top. Drie jaar terug heb ik 
voor het eerst een marathon gelopen. Door 
de coronapandemie is het voorlopig nog bij 
die ene marathon gebleven.’ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Voor Esther is het lopen iets ‘erbij’: ‘Ik loop al 
flink wat jaren. Dat doe ik om fit te blijven. 
Niet om te presteren. In de coronatijd was het 
hardlopen voor mij ook een prima manier om 
te revalideren na mijn lange ziekte. Hardlopen 
is éven tijd voor mijzelf. Alleen zijn, buiten 
zijn, heerlijk is dat. Ik voel me er fitter door, 
zowel in mijn lijf en in mijn hoofd. Mijn valkuil 
is dat ik eigenlijk té hard wil lopen. Dat kun je 
natuurlijk niet lang volhouden. Je moet dus 
langzamer lopen dan je eigenlijk wilt gaan.’ 
Olivier, , in het dagelijks leven hoofdredacteur 
van het blad ‘Runner’s World’ is wel gefocust 
op presteren. ‘Voor mij is hardlopen een leef-
stijl geworden. Met voldoende slapen, gezond 
eten en geen alcohol. En véél lopen!’ 
De vaste rondes van Esther gaan via de Heinis 
of langs het FC Den Bosch-stadion. Olivier 
loopt langere rondes, zoals naar de Maas en 
terug: ‘In De Buitenpepers zelf loop ik altijd 
op straat. De stoepen verspringen hier overal 
en zijn erg onhandig om te lopen.’ 
Een gouden tip voor beginners? Olivier: ‘Begin 
met één minuut hardlopen, één minuut wan-
delen, en zo verder. Als je buiten adem raakt, 
dan doe je het niet goed. Bouw je conditie 
langzaam op. Je hoeft niet meteen in één keer 
een half uur hard te lopen. Al is het wel heer-
lijk als je het kúnt…’ 
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Clean Up Day zaterdag 18 september 

 

Onze buurt is toe aan  

een grote schoonmaak! 
 
De Contactgroep Vereniging De Buitenpepers organi-
seert jaarlijks twee keer een schoonmaakactie om al het 
zwerfafval weer uit de plantsoenen en struiken in onze 
buurt te verwijderen. Helaas kon in maart de schoon-
maak door de corona-lockdown niet doorgaan.  
Onze buurt is dus echt toe aan een stevige schoonmaak. 
Op zaterdagmorgen 18 september kunnen jongeren en 
ouderen samen aan de slag. Of de schoonmaak dóór-
gaat, hangt af van de aanmeldingen. En van de ontwik-
kelingen rond het coronavirus. Wil je meedoen? Graag! 
Meld je vooraf aan: tot en met zondag 12 september! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Onze schoonmaakactie is zo langzamerhand een traditie, 
waaraan gelukkig steeds meer mensen meedoen. Een tra-
ditie die we daarom van harte aanbevelen! Voor ouderen 
én jongeren! Wat gaan we doen op zaterdagmorgen 18 
september? 
 
10.00 uur    Verzamelen in de Kuil tussen de Vijfde en de 
         Zesde Buitenpepers: uitreiken plattegrond,
        prikkers, hesjes en afvalzakken. En natuurlijk
        eerst een bakkie koffie of thee!                                                           
10.10 uur     Je gaat in kleine groepen de buurt in.                             
11.30 uur    Terugkeer bij de ‘Kuil’ voor het inleveren van
        het afval, de prikkers en de hesjes.  
11.45 uur    Napraten met koffie en iets lekkers, ook voor
       de kinderen! 
       

We zien je graag op 18 september! Meld je uiterlijk zon-
dag 12 september aan via debuitenpepers@gmail.com   
 

Adriana Hernandez,  

namens de Contactgroep Vereniging De Buitenpepers                                                             

                                                                         

Buurtbijeenkomst donderdag 9 september 

 

De Buitenpepers aardgasvrij? 

 
Ben je voorbereid op de energietransitie, als de ge-
meenteraad mogelijk in oktober een besluit neemt om 
van De Buitenpepers in 2030 een aardgasvrij-klaar-
buurt te maken? Wellicht heb je ook een mening over 
een klein buurthuis in De Buitenpepers: een plaats voor 
ontmoeting, voorlichting en activiteiten. De bewoners-
bijeenkomst op 9 september staat in het teken van in-
formatie over onze buurt én de reacties, ideeën en 
wensen van de bewoners. Kom daarom op donderdag-
avond 9 september in het Jeroen Bosch College,  
Rompertsebaan 63. Vanwege de coronaregels is er 
plaats voor 100 bezoekers. Meld je vooraf aan via 
energiegroepdebuitenpepers@gmail.com   
 
Het programma is als volgt: 
▪ 19.30 uur – Inloop: koffie en thee staan klaar.         

De leden van de Bewonersgroep Energietransitie 
wijzen je waar je kunt gaan zitten: aan een van de 
‘straattafels’ (onder voorbehoud).  

▪ 20.00 uur – Start van bijeenkomst: Bart Eigeman, 
buurtbewoner en oud-wethouder, en Gabor  
Martens van Farent verwelkomen iedereen. 

▪ Wie zijn en wat doet de Bewonersgroep Energie-
transitie? Een korte introductie. 

▪ Resultaten van de bewoners-enquête over ener-
gieverbruik en woningisolatie. 

▪ Informatie over de straataanpak en over woning-
isolatie: wat houdt de straataanpak in en waar 
mag je op letten om jouw woning goed te kunnen 
isoleren? Wat betekent dit voor een huiseigenaar, 
huurder of als je woont in een flat met een VvE? 

▪ Een klein buurthuis of een buurtkamer in De Bui-
tenpepers: Uitleg over dit idee en je kunt reage-
ren: welke activiteiten zijn er mogelijk in een klein 
buurthuis? Kunnen we dit samen realiseren? 

▪ 21.00 uur – Pauze: een mooi moment om andere 
buurtbewoners te ontmoeten en bij te praten. 

▪ ‘Maken we samen De Buitenpepers aardgasvrij-
klaar?’: wat heeft de Bewonersgroep gedaan sinds 
het Buurkracht-traject in het najaar van 2019? 

▪ Resultaten van de bewonersenquête over aard-
gasvrij-plannen van de gemeente. 

▪ Wethouder Mike van der Geld geeft uitleg over de 
plannen van de gemeente om enkele Bossche 
buurten in 2030 aardgasvrij-klaar te maken (zie 
ook het interview met hem in deze Peperpraat). 
Vanzelfsprekend kun je vragen stellen en reageren.  

▪ Wie wil er meedoen aan komende activiteiten?  
Is de straataanpak iets voor jou? En wat is de acti-
viteitenkalender voor de komende maanden? 

▪ 22.00 uur – Einde van de bijeenkomst.  
 
 
 
 
 
 

 

mailto:debuitenpepers@gmail.com
mailto:energiegroepdebuitenpepers@gmail.com
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 Citaten van bewoners 
 

‘Waarom houden jullie zo vast  

aan het idee van een buurthuis?’ 

 
Een greep uit de reacties van bewoners, die de enquête 
hebben ingevuld. Dit zijn antwoorden op de vraag ‘Wat 
zou je in de buurt nog meer willen aanpakken (naast de 
energietransitie)?: 
▪ ‘Zoals het nu gaat, gaat het goed.’ 

▪ ‘Nee hoor, het gaat prima in De Buitenpepers.’ 
▪ ‘Beter rekening houden met elkaar. Bijvoorbeeld bij 

mogelijke geluidsoverlast.’ 
▪ ‘Een klein buurthuis zou welkom zijn.’ 
▪ ‘Graag meer actie samen met de gemeente in ver-

band met de klimaatadaptatie in onze buurt!’ 

▪ ‘Aandacht voor de verloedering: honden die overal 
poepen (ook in de kuil en de speeltuinen) en de 
rotzooi die her en der wordt gestald (doordat in de 
brandgangen vuilniscontainers staan.’ 

▪ ‘Het terugdringen van geluidsoverlast door ver-
keer en het verlagen van de snelheid door ver-
keershinderende maatregelen.’ 

▪ ‘Aanpak van wateroverlast bij heftige regenbuien 
en het riool dat extra water niet kan verwerken.’ 

▪ ‘Zorg voor klimaatbestendigheid; wadi's, bomen, 
open water, groene daken.’  

▪ ‘De hoogspanningsmasten langs de rand van de 
buurt; de leidingen zouden wel de grond in mo-
gen, maar dit staat geloof ik al op de planning.’ 

▪ ’Ik ben erg positief over de vernieuwing van de 
speeltuin op de Vierde Buitenpepers.’ 

▪ ‘Georganiseerde veiligheid (via WhatsApp?) soci-
ale contacten (spelletjes dag, jeu de boules).’ 

▪ ‘De dijk nog vriendelijker en groener maken. Met 
een waterloopje dat over de dijk slingert, met wat 
hoogteverschillen en enkel ondiepe beekjes. Fruit-
bomen op de dijk en banken, zitelementen, boom 
elementen. Of misschien een klein buurthuis.’ 

▪ Volgens mij is er weinig animo is voor een buurt-
huis. Ook is er geen geld vanuit de buurt of ge-
meente. Waarom houdt een klein aantal bewoners 
zich zo vast hieraan? Vraag budget voor koffie in een 
zaaltje van ‘D’n Boerderij’ en je bent er ook. Laat dit 
eens uitrekenen. Waarschijnlijk is dat laatste vele 
malen kostenvriendelijker dan een buurthuis.’ 

▪ ‘Het onderhoud van de mechanische afzuigingen is 
wel een probleem. Er zijn verscheidene woningen 
waaruit de hele dag door een hoge toon zingt, die 
het gevolg is van slecht onderhoud van de mechani-
sche ventilatie. Vooral 's nachts zijn deze goed te ho-
ren als je met de ramen open slaapt.’ 

▪ ‘Activiteiten rond muziek en cultuur in onze buurt.’ 
 

Dank aan iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld! 

 
 
 
 
 
 

Maak jouw eigen straat weer schoon 
 

Word een wijkheld! 
 
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 organisa-
toren van de Contactgroep Vereniging De Buitenpepers 
besloten daarom deze buurtactiviteit te annuleren. 
Máár… als je zélf aan de slag wilt om met je gezinsle-
den de eigen straat of groenstrook schoon te maken, 
dan hoef je niet te wachten tot de volgende buurt-
schoonmaak in september. De gemeente biedt name-
lijk 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultaten: bewoners geven hun meningen  
 

Wél isoleren, maar (nog) 

geen aardgasvrije buurt… 
 
In juli en augustus namen 114 bewoners de moeite om 
online of op papier de enquête van de Bewonersgroep 
Energietransitie De Buitenpepers in te vullen.  
Dank aan iedereen die heeft meegedaan. Alle ant-
woorden zijn bruikbaar om inzicht te krijgen in de 
wensen van bewoners én over wat er leeft in de buurt. 
De vragenlijst is vooral ingevuld door 101 huiseigena-
ren (89%) en door 13 huurders (11%). In werkelijkheid 
bestaat onze buurt voor 60% uit huiseigenaren en voor 
40% uit huurders. De volledige resultaten van de en-
quête zijn na de bewonersbijeenkomst op 9 septem-
ber te downloaden via de website van onze buurt.  
Tijdens die bijeenkomst in het Jeroen Bosch College 
presenteren de organisatoren een samenvatting van 
de resultaten. Opvallend is dat 66% van de bewoners 
die reageerden, al bezig is met woningisolatie en daar-
mee verder wil. Slechts 4% wil dat niét. 32% wil mee-
doen met de straataanpak en 53% wil graag eerst 
meer informatie hierover. 40% van de bewoners die 
reageerden, vindt het positief dat De Buitenpepers 
mogelijk in 2030 aardgasvrij-klaar is; 36% weet niet 
wat dit betekent en 13% is er negatief over, 6% heeft 
er geen mening over en voor 5% maakt het niet uit. 
  
 

 

 



5 
 

 

 

 

 

‘Ik neem mijn petje af voor de  

bewoners die zich in hun vrije tijd 

inzetten voor hun buurt en  

voor de energietransitie’ 
 

 

► 

Energiewethouder Mike van der 
Geld geeft tijdens de bewonersbij-
eenkomst op 9 september uitleg 
over de plannen van de gemeente 
om onze stad stapsgewijs aardgas-
vrij te maken. Hij zal de bewoners 
informeren over het tempo waar-
op we in De Buitenpepers verder 
kunnen gaan met de energietransi-
tie. In oktober neemt de gemeen-
teraad een besluit over het warm-
tevisie: het tijdspad om de Bossche 
buurten aardgasvrij te maken.  
Van der Geld is onder de indruk 
van de betrokkenheid van bewo-
ners in De Buitenpepers. ‘We moe-
ten de samenwerking tussen be-
woners en gemeente voortzetten. 
Met geld, adviezen en vooral met 
vertrouwen en steun aan de ac-
tieve bewoners.’  
Een interview op het stadhuis.  
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‘Om  daadwerkelijk aardgasvrije 

buurten te realiseren is geld 

nodig van het Rijk of de EU  

én het meedoen van bewoners’ 
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‘Ik vraag de bewoners die niet 

mee kunnen of willen doen om 

hun vertrouwen te geven aan de 

actieve bewoners in jullie buurt’ 
 

 

 
 

 

 

Gabbie van der Kroef  

en Johan Strang  
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Een analyse met veel data  

 

   
‘Voorzieningen bovengemiddeld’ 

 

  

De Buitenpepers in de nieuwe Wijk- en Buurtmonitor 

 

‘De Buitenpepers is een gemiddelde buurt. In álles… of toch niet?’ 

 
 
Iedere twee jaar publiceert de ge-
meente de Wijk- en Buurtmoni-tor: 
een cijferanalyse van de ont-wikke-
ling in alle 107 Bossche buurten. In 
de begin juli online verschenen 
nieuwe monitor komt onze buurt 
naar voren als ‘een gemiddelde 
buurt in alle opzichten’. Twee kant-
tekeningen: de rapportcijfers zijn 
opgesteld in 2020, dus vóór de co-
ronacrisis. En de nieuwe buurtana-
lyse is minder uitgebreid dan de 
vorige versie uit 2018. Op deze pa-
gina de belangrijkste cijfers voor 
De Buitenpepers op een rij.  

Onderwerp cijfer voor 
heel Noord 

cijfer voor          
De Buitenpepers 

cijfer voor 
de hele stad 

Geluk 7,5 7,7 7,7 

Contact met de buren 6,8 7,0 7,0 

Woning 7,6 7,8 7,9 

Veiligheid 6,4 7,3 7,0 

Tolerantie 6,8 7,6 7,3 

Woonomgeving  7,0 7,6 7,5 
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Commentaar van de redactie  

 

 

Bewonersbijeenkomst   

 
 

                    Gabbie van der Kroef 

 Nog niet definitief: een try-out middag september of oktober 
 

Een jeu-de-boules-baan aan de Dreef?  

  
 

 

‘Deze groenstrook was in de jaren ’70 de toegangsweg vanaf de Bruisten-
singel naar onze buurt. Daarom is de ruimte tussen de rijtjeshuizen en de 
flats hier aan de Buitenpepersdreef zo breed’, vertelt een voorbijlopende 
oudere dame. ‘Wat zijn jullie hier eigenlijk aan het doen?’. Ons antwoord 
is dat deze groene strook aan ‘de Dreef’ waarschijnlijk een heel geschikte 
plek is voor de aanleg van een jeu de boulesbaan voor onze buurt.  
Adriana Hernández van de Contactgroep Vereniging De Buitenpepers 
vertelt dat ze met wijkmanager Ronnie van Gaal van de gemeente een 
rondgang door de buurt heeft gemaakt. ‘Deze plek lijkt ons een prima 
plek voor een baan: beschut, tussen de bomen en op veilige afstand van 
het wegverkeer. Maar besloten is er nog niets. Vanuit onze vereniging is 
er weliswaar geld beschikbaar voor de aanlegkosten, maar eerst is het 
nodig dat we reacties vragen en krijgen uit de buurt.  
Daarom organiseert initiatiefnemer Philip Hoek samen met enkele an-
dere bewoners op een van de zaterdagen of zondagen in september of 
oktober een try-out-middag. Buurtbewoners kunnen dan voor één mid-
dag terecht bij een grasbaan op de voorziene locatie aan de Buitenpe-
persdreef. Je kunt dan een balletje gooien en jouw reactie geven op de 
locatie en het al dan niet realiseren van de jeu-de-boulesbaan.  
De precieze datum van de try-out-middag is nog niet bekend en is afhan-
kelijk van overleg tussen de organisatoren. En afhankelijk van het weer. 
Volg de berichten op onze website en onze Facebookpagina voor de defi-
nitieve datum en het tijdstip van de try-out-middag. 
Voor meer informatie: Philip Hoek, philip.hoek@hetnet.nl  
 
 

 

 

mailto:philip.hoek@hetnet.nl
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Nieuwe voorzitter voor de 

huurdersvereniging Vijfde 

en Zesde Buitenpepers  

 

 
Jan Droogenbroek volgt Mariec 
Smeeman op als voorzitter van de 
huurdersvereniging van bewoners 
aan de Vijfde en Zesde Buitenpe-
pers. Jan: ‘Mijn inzet is om de 
huurders weer meer met elkaar in 
contact te brengen, na de pande-
mie. Wonen is meer dan ‘de deur 
dicht’. We leven samen in een 
buurt en daarom is onderlinge be-
trokkenheid zo wenselijk. Ik wil 
graag dat onze vereniging ook aan-
dacht heeft voor hoe we samen le-
ven in onze twee straten. En in het 
overleg met onze verhuurder 
MVGM wil ik – samen met de an-
dere bestuursleden – ook voorstel-
len doen voor het verder verbete-
ren van onze huurwoningen.’ 
 

 

 
 
 
 

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 Buiten-

pepersdreef. Dank daarvoor! 

 

Het wine-and-dine-diner in De Buitenpepers is terug!  

Save the date: zaterdag 13 november 

 
 

Het is een traditie geworden om  
jaarlijks een wine & dine te organi- 
seren. Wat is het ook al weer?  
Voor het voorgerecht ga je naar een  
eerste adres, waar je bekende en  
onbekende buurtgenoten ontmoet.  
En het genieten en kennismaken  
gaat verder op een tweede adres,  
waar je bij het hoofdgerecht in  
gesprek raakt met weer andere buren. Het nagerecht wordt opgediend in 
het Nico Schuurmanshuis op loopafstand in Orthen.  
Van 2016 tot en met 2019 hebben jaarlijks op een zaterdagavond in novem-
ber zestig tot zeventig bewoners met veel plezier meegedaan aan dit buurt-
diner. Door de coronapandemie moest de vijfde editie in november 2020 
geannuleerd worden. Dit jaar zijn Elise Quant, Jeroen van den Burg en Sieg-
fried Willems aan de slag gegaan met de voorbereidingen om het dit keer 
volgens de geldende corona voorschriften te organiseren. En natuurlijk zijn 
er weer koks nodig, die de mensen thuis willen ontvangen en het voor- of 
hoofdgerecht willen maken. En niet te vergeten koks die de nagerechten 
willen maken voor het banket in de grote zaal in het Nico Schuurmanshuis.  
Ook gaan we weer sponsors zoeken! 
Mail naar winedinebuitenpepers@gmail.com, als je interesse hebt! 

Siegfried Willems, Elise Quant en Jeroen van den Burg 

 

De Peperpraat 
Dit blad is een uitgave van de Vereniging Contactgroep De Buitenpepers en de 
redactie van dit blad: debuitenpepers@gmail.com en www.debuitenpepers.nl    
Adres: Vijfde Buitenpepers 19, 5231 GJ ’s-Hertogenbosch. 
Facebook: https://www.facebook.com/buitenpepers  
Oplage van deze Peperpraat: 1.000 exemplaren. 
Aan dit nummer werkten mee:  Adriana Hernández, Bart van Dick, Caroline  
Timmermans, Gabbie van der Kroef, Johan Strang, Sanne Sanders en Siegfried 
Willems. Kopij vóór 15 oktober graag naar bovengenoemd mailadres.  
Het novembernummer verschijnt rond 1 november 2021.  
Stuur je advertentie naar gabbievanderkroef@hotmail.com, tel. 06-40239581. 

 

mailto:winedinebuitenpepers@gmail.com
mailto:debuitenpepers@gmail.com
http://www.debuitenpepers.nl/
https://www.facebook.com/buitenpepers
mailto:gabbievanderkroef@hotmail.com
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Voorkom dat een conflict oploopt 
Werkwijze Buurtbemiddeling  

Ook in onze buurt  

Buurtbemiddeling 073 
 

‘Goede buren maken de buurt beter…’ 

 
 

Wat biedt Buurtbemiddeling? 
 

►  De bemiddelaars zijn onaf-
hankelijk en onpartijdig. 
►  Alle gesprekken zijn  
vertrouwelijk.  
►  Buurtbemiddeling neemt zo 
snel mogelijk contact op met de 
bewoners om te voorkomen dat 
conflicten uit de hand lopen. 
►  Tijdens de bemiddeling kunt u 
leren anders te kijken naar uw 
situatie. 
►  U beslist samen welke afspra-
ken u maakt. 
►  Bemiddeling is kosteloos voor 
bewoners.  
►  Na bemiddeling heeft u vaak 
beter contact met uw buren. 
 

 

mailto:info@buurtbemiddeling073.nl
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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 werk-

groepen 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  (vragen over woningisolatie)                                   

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) 
Jan van Droogenbroek, 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, Sinterklaasop-
tocht, subsidieaanvragen Wijk- en Dorpsbudget)  

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  

Initiatief Jeu de boulesbaan in De Buitenpepers 

Philip Hoek, filiep@hetnet.nl  
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 Buitenpepers- 
dreef 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   

Wine-and-dine Buurtdiner De Buitenpepers 

Siegfried Willems, Elise Quant en Jeroen van den 
Burg, winedinebuitenpepers@gmail.com  

Zonnepanelen Collectief De Buitenpepers 

Hennie Eerhart, h.eerhart@home.nl   
 

mailto:me.christophe@tiscali.nl
mailto:buitenpepershof@gmail.com
mailto:energiegroepbuitenpepers@gmail.com
mailto:peperplatform@gmail.com
mailto:bewoners56@gmail.com
mailto:aheesters@home.nl
mailto:jwpvdryt@planet.nl
mailto:debuitenpepers@gmail.com
mailto:jaap@broed.nu
mailto:gabbievanderkroef@hotmail.com
mailto:gabor.martens@farent.nl
mailto:kenlisa@hotmail.com
mailto:gierzwaluw.bp@gmail.com
mailto:filiep@hetnet.nl
mailto:l.pellis@s-hertogenbosch.nl
mailto:gabbievanderkroef@hotmail.com
mailto:sannesanders@hotmail.com
mailto:carolinetimmermans@ziggo.nl
mailto:johan@vantulden.eu
mailto:swillems@home.nl
mailto:vmebuitenpepers@gmail.com
mailto:bart@gufp.nl
mailto:machteld.terlingen@gmail.com
mailto:machteld.terlingen@gmail.com
mailto:natuurwerkgroepnoord@gmail.com
mailto:speeltuinbuitenpepers@gmail.com
mailto:r.vangaal@s-hertogenbosch.nl
mailto:winedinebuitenpepers@gmail.com
mailto:h.eerhart@home.nl
mailto:peperplatform@gmail.com
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Terugkerende familiethema’s

Achtergrond 

Verhelderend gesprek

Peperprofessional Christiane Hilgenberg 
 

‘Samen kunnen we jouw levensvragen verhelderen…’ 
 

Wat is een (familie)opstelling?  
 

Een opstelling is een krachtig in-
strument om aan het licht te 
brengen wat ons leven onbewust 
beïnvloedt. In ons schuilen name-
lijk onbewuste overtuigingen 
waardoor wij ons verbonden voe-
len met de systemen waarin wij 
leven. Door delen van een sys-
teem op te stellen kan deze onbe-
wuste informatie zichtbaar wor-
den. Hierbij kun je denken aan je 
familiesysteem, maar ook aan je 
werkplek of aan het systeem van 
je eigen lichaam en gezondheid. 

In elke ‘Peperpraat’ portretteren 
we in de serie ‘Peperprofessio-
nals’ een zelfstandige onderne-
mer uit De Buitenpepers. Dit keer  
Christiane Hilgenberg, die men-
sen bijstaat bij hun levensvragen. 

  

Wat is een (familie)opstelling?  
 
 

Een opstelling is een krachtig in-
strument om aan het licht te 
brengen wat ons leven onbewust 
beïnvloedt. In ons schuilen name-
lijk onbewuste overtuigingen 
waardoor wij ons verbonden voe-
len met de systemen waarin wij 
leven. Door delen van een sys-
teem op te stellen kan deze onbe-
wuste informatie zichtbaar wor-
den. Hierbij kun je denken aan je 
familiesysteem, maar ook aan je 
werkplek of aan het systeem van 
je eigen lichaam en gezondheid. 
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Functioneringsgesprek 

Hoe werkt een opstelling?  

Representanten

 

Cirkels van verbinding

Caroline Timmermans

  

Wanneer is een opstelling  
geschikt? 
 

Vooral bij steeds terugkerende 
thema’s of problemen is een opstel-
ling geschikt. Denk hierbij aan: 
►  Ik kan geen partner vinden of als 
ik een partner vind, is dat altijd de 
verkeerde. Het loopt altijd op de-
zelfde manier af.  
►  Hoe zit dat toch met mijn broers 
en zussen? Er is nijd en jaloezie. 
►  Ik ben verslaafd aan iets (televi-
sie, roken, eten), het gebeurt mij, ik 
krijg er geen grip op.  
►  Ik raak mijn baan steeds kwijt. 
►  Het lukt me maar niet om mijn 
bedrijf succesvol te laten lopen. 
►  Ik heb steeds dezelfde lichamelijk 
klacht, ik krijg er geen grip op en het 
belemmert mijn ontwikkeling. 
 

 

mailto:post@chilgenberg.nl
http://www.chilgenberg.nl/
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‘Binnenkijken in De Buitenpepers’ bij Marjolein en Lex  
 

‘Onze ‘bovenkamer’ geeft ons zo véél extra ruimte!’ 
 

Van een ‘dolle boel’ naar een ‘rustig leven’ 

Een ‘bovenkamer’ met gemeentevergunning  

Sanne Sanders en Gabbie van der Kroef bezoeken 
voor iedere editie van de Peperpraat een of twee 

buurtbewoners voor een gesprek over het interieur 
van hun woning, hun hobby’s en hun kijk op onze 

buurt: ‘Binnenkijken in De Buitenpepers’.  
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Beiden ander werk  

Losse opdrachten  

Verhuizen? Nog lang niet… 

Gabbie van der Kroef
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 De herfst komt er aan! Voor de kinderen… 
 

 

Woordzoeker en Kleurplaat Herfst 


