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Silvia de Laat en Robin van der Willigen wonen nu  
zes jaar in een ruim huis op de Zesde Buitenpepers.  
Bij het eerste wine-and-dine-buurtdiner in 2016 meld-
den zij zich direct aan als koks en deelnemers. Op 13 
november doen ze wederom mee. ‘We hebben ons 
opgegeven als koks voor een hoofdgerecht. Het is 
heerlijk om weer eens te koken voor buurtgenoten’, 
vertelt Robin. ‘Dan krijgen we ook hopelijk weer wat 
complimenten voor onze kookkunst’, voegt Silvia er 
lachend aan toe. ‘Onze twee zoons zijn niet de gemak-
kelijkste en enthousiaste eters’, verduidelijkt ze. 
 

‘Het hoofdgerecht maken we samen’, legt Silvia uit. 
‘We maken het vooraf klaar, zodat we beiden nog het 
voorgerecht bij een ander adres kunnen eten. Zo leren 
we opnieuw andere buurtbewoners kennen. Eerlijk 
gezegd zijn dat meestal mensen die aan de zuidkant 
van de Hervense Dijk wonen. Het valt wel een beetje 
op: we zien jammer genoeg verhoudingsgewijs wat 
minder bewoners van de noordkant van de ‘Dijk’ die 
meedoen aan de wine-and-dine. Toen we hier pas 
kwamen wonen was het buurtdiner een hele gezellige 
manier om mensen te leren kennen. Dat is door pan-
demie wel verwaterd. Nu verwachten we, na alle be-
perkingen, dat het heel leuk is om veel bewoners op-
nieuw te zien. Niet alleen hier bij ons thuis, maar ze-
ker ook bij het dessert in het Nico Schuurmanshuis.’ 
 
 

 

 

 

Wat Silvia en Robin precies gaan koken voor ‘hun’ 
wine-and-dine gasten weten ze nog niet. ‘Dat hangt af 
van de instructies van de organisatoren en de eventu-
ele voedselallergieën van de deelnemers. Silvia: ‘Ik 
pak straks gewoon de kookboeken er bij. Normaal ge-
sproken kook ik veel met online-recepten. Voor de 
wine-and-dine pak ik een kookboek. We moeten na-
tuurlijk wel iets koken dat iedereen lust. Van de orga-
nisatoren krijgen we nog een ‘géén-lijst’. Dat kan zijn 
‘géén noten, géén vis, géén venkel’. Dat vinden we  
eigenlijk wel leuk. Zo wordt het koken weer een uitda-
ging. En met plezier koken we vegetarisch.’ 
 

Robin werpt zich op als de ‘hoofdkok’ bij het komende 
wine-and-dine-buurtdiner. Silvia geeft ondersteuning. 
Robin: ‘Zowel doordeweeks alsook in de weekenden 
hangt het af van onze diensten wie er kookt. Ik werk 
als geluidstechnicus bij een jongerenpodium in Am-
sterdam en Silvia werkt op de ICT-afdeling van het Je-
roen Bosch Ziekenhuis. Onze werktijden en dus ook 
onze kookbeurten wisselen vaak. Wie er ’s avonds als 
eerste thuis is, die kookt. Ik kook vaak met wat er nog 
in de koelkast staat. We bewaren ook alle restjes. Ik 
heb er een hekel aan om iets weg te gooien.’ ‘Ja, jij 
bent de ‘ik-kook-met-wat-er-in-de-koelkast-staat-
kok’; er wordt hier niets weggegooid’, lacht Silvia. 
 

Silvia: ‘Het avondeten is hier een rustmoment. We 
eten altijd aan tafel. Nooit met het bord op schoot. 
Het avondeten is het enige moment dat we hier met 
z’n vieren zijn. De jongens gaan naar school en wij 
werken fulltime. Ontbijten doen we nooit samen.   
Ieder hier begint de dag op een ander tijdstip. Bij het 
avondeten praten we bij. En bij de wine-and-dine ko-
ken we straks met z’n tweeën. Zodat we allebei ook 
tijd hebben voor een leuk gesprek met onze gasten.’ 
                                         Gabbie van der Kroef
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Noteer de datum: zaterdagavond 13 november 
 

Terug van wég geweest: het wine-and-dine-buurtdiner! 
 

Het is inmiddels een traditie ge-
worden om jaarlijks een wine-and-
dine-buurtdiner te organiseren in 
De Buitenpepers. Wat is het ook al 
weer? Voor het voorgerecht ga je 
naar een eerste adres, waar je be-
kende en onbekende buurtgeno-
ten 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 zaterdag-
avond in november zestig tot ze-
ventig bewoners met veel plezier 
meegedaan aan dit buurtdiner.  
 
 
 

 

Door de coronapandemie moest 
de vierde editie in november 2020 
geannuleerd worden. Dit jaar zijn 
Elise Quant, Siegfried Willems en 
Philip Hoek in september aan de 
slag gegaan met de voorbereidin-
gen om het dit keer volgens de gel-
dende corona voorschriften te or-
ganiseren. De drie organisatoren 
hebben inmiddels al meerdere 
koks gevonden om een voor- of 
hoofdgerecht te maken of een 
dessert voor het buffet in het Nico 
Schuurmanshuis. Wil je nog mee-
doen aan dit diner? Meld je nog 
tot uiterlijk 1 november aan via 
https://inschrijven.nl/form/2021111350941-nl  

Elise Quant,  

Philip Hoek en Siegfried Willems 

 
 
 

 
Sinterklaas en zijn Pieten komen weer op bezoek in De Buitenpepers op zondag 28 november   
 

Geloof het of niét: je mag de Sint gewoon weer een hand geven   
 

Eind november zijn ook de Sint en 
zijn Pieten weer terug in onze 
buurt! Vorig jaar was het door de 
coronaregels niét mogelijk om een 
Sinterklaastoer te organiseren.  
Dit jaar kan dat gelukkig weer wél! 
Om het voor de ouders en de kin-
deren gemakkelijk te maken om de 
Sint te ontmoeten, zullen Sinter-
klaas en zijn Pieten zogenaamde 
‘Sinthaltes’ per straat bezoeken.  
De Sint begint zijn bezoek om 
10.00 uur vanaf de SuperCoop. 
Vandaaruit maakt hij zijn rondgang 
door de buurt. De route van Sinter-
klaas en zijn Pieten door onze 
buurt is voor zondagmorgen 28 no-
vember als volgt gepland… 
10.00 uur – Stop Vierde Buitenpe-
pers bij de SuperCoop.               
10.20 uur – Stop Eerste Buitenpe-
pers – huisnummer 1.  
                                                                     
11.20 uur – Stop Buitenpepers-
dreef  –  grasveld tussen         
flats en huis 39.                                                                                      
11.40 uur – Stop Vijfde en Zesde 
Buitenpepers – Kuil. 12.00 uur – 

10.45 uur – Stop Tweede Buitenpe-
pers – speelveld bij huis 29.                                                                                        
11.15 uur – Stop Buitenpepers-
dreef  –  grasveld tussen de flats en 
huis 39.                                                                  
12.00 uur – Stop Vijfde en Zesde 
Buitenpepers – Kuil.  
 
Sinterklaas-kleurplaat op  
de achterkant van de Peperpraat 
Op de laatste bladzijde van dit blad 
staat voor de kleinsten een mooie 
kleurplaat van de Sint. De afgelo-
pen jaren kon je met het inleveren 
van een kleurplaat een huisbezoek 
van de Sint en zijn Pieten winnen. 
Dat is dit jaar weer mogelijk. En 
vast en zeker krijg je dan een klein 
cadeautje en iets lekkers van de 
Sint of van zijn lieve Pieten! 

Een groet uit Spanje van 

de Sint en zijn Pieten! 

 
 
 
 

 

https://inschrijven.nl/form/2021111350941-nl
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Reacties op de buurtenquête 

 

Biodiversiteit

 

Tegel wippen Groen plan voor de hele buurt

Maurits Tax

  

Wethouder Mike van der Geld op werkbezoek bij de Derde Buitenpepers op 10 september    
 

‘Samen maken we onze straat groener én leefbaar’ 

 
In het maartnummer van dit buurt-
blad deden bewoners van het oos-
telijk deel van de Derde Buiten-
pers uitgebreid verslag van de ‘ver-
groening’ van hun woonerf. Wet-
houder Mike van der Geld las het 
artikel en toonde interesse. Na het 
opheffen van de coronamaatrege-
len was het op 10 september ein-
delijk mogelijk om een gesprek te 
voeren met enkele bewoners. 
 
 
 

mailto:natuurwerkgroepnoord@gmail.com
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Weetkeet Brabant Woont Slim

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Quiz

 

Duurzame wandeling langs  

inspirerende groene initiatieven 

• 

• 

• 

• 

• 

Gratis en leuk! 

Machteld Terlingen en  

Gabbie  van der Kroef

Zondag 7 november - Duurzaam weekend Den Bosch    
 

‘Groene Weetkeet’ en ‘Duurzame wandeling’ door onze buurt 

 

mailto:energiegroepbuitenpepers@gmail.com
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Terugblik op bewonersbijeenkomst ‘Ben jij voorbereid op de energietransitie?’ 9 september  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

‘Ga dóór met woningisolatie, ook al is de 

route naar een aardgasvrije buurt ongewis…’ 
 

‘Deze bijeenkomst geeft nieuwe 
energie. Energie om samen met de 
buren onze woningen te isoleren. 
Energie om onze buurt verder te 
vergroenen. En energie om daar-
over afspraken te maken met de 
gemeente. Ook al is de route naar 
een buurt die is voorbereid op 
aardgasvrij, nog lang niet helder’, 
aldus Bart Eigeman, samen met Ga-
bor Martens gespreksleider van de 
bijeenkomst voor bewoners van De 
Buitenpepers op 9 september.  
Eigeman vatte de resultaten van de 
bijeenkomst bondig samen: ‘Een 
avond die energie gééft: een mooi 
resultaat van een bijeenkomst met 
als titel ‘Ben jij voorbereid op de 
energietransitie in onze buurt?’’, 
toch?’  
Veertig buurtbewoners bezochten 
de bijeenkomst op 9 september in 
het Jeroen Bosch College, georgani-
seerd door de Bewonersgroep 
Energietransitie De Buitenpepers. 
 
 
 

  
 

Wil je een hogere gasrekening?

 

Aardgasvrij-gerede buurt

 



7 
 

Overleg met de gemeente 

Niet verplicht van het aardgas af

Applaus

Gabbie van der Kroef

 
 Gemeenteraad neemt in december een besluit over ‘aardgasvrij onderzoeksgebied’ De Buitenpepers  

 

De warmtevisie van de gemeente is volgens de energiegroepen  

uit drie ‘proefbuurten aardgasvrij?’ te weinig concreet  
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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, a.heesters@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   
 

 

Actuele contactgegevens van alle bewonersgroepen in onze buurt 

Wie doet wat in De Buitenpepers?  

 

 

mailto:me.christophe@tiscali.nl
mailto:buitenpepershof@gmail.com
mailto:energiegroepbuitenpepers@gmail.com
mailto:peperplatform@gmail.com
mailto:bewoners56@gmail.com
mailto:a.heesters@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
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Klopt het nog 

in onze buurt? 
 

Onze buurt zie ik als een mini-samen-
leving met een eigen cultuur. Elk 
mens heeft behoefte aan binding om 
te kunnen omgaan met alles wat er 
gebeurt in je eigen leven en de wereld 
om je heen. Hoe ga je om met veran-
dering? Je wordt zelf ouder, hebt mis-
schien wel kinderen gekregen die 
eerst naar school gingen en nu het 
nest hebben verlaten, relatie- of  ge-
zondheidsproblemen. En die wereld 
om je heen verandert. Ook hier in je 
eigen buurt. We kunnen zelf nog zo 
veel doen voor verduurzaming van 
onze buurt, leefbaarheid en een ge-
zonde en veilige leefomgeving.  
En dan is de vraag ‘horen we er bij?’.  
Hoort iedereen er echt bij of sommige 
mensen meer en anderen minder? 
Ben je in staat afscheid te nemen van 
hoe het altijd was en sta je open voor 
hoe het anders kan?  
In onze buurt zetten een groot aantal 
mensen zich in om evenementen te 
organiseren als een afval-opruimactie, 
Halloween en de Sinterklaastoer.  
En bewoners zetten zich in voor de 
buurt-infrastructuur, zoals voor de 
vergroening, de speeltuin, een jeu-de-
boulesbaan of een buurthuis.  
Dan zie je dat er een ordening is in de 
buurt. Want niet iedereen doet overal 
aan mee en niet iedereen is het eens 
met alle plannen. Hoe verhouden de 
mensen in onze buurt zich tot elkaar? 
Heeft iedereen wel hetzelfde spreek-
recht of klinkt de stem van de een 
toch luider dan die van de ander?   
En waar komt het dan op aan? Is er een 
uitwisseling in geven en nemen?  
Klopt het hoe wij voor onze buurt tijd, 
middelen, geld, aandacht, liefde, plek 
verdelen? Geeft de een meer dan de 
ander en is dat oké of storend? 
Klopt het nog?  

                       Siegfried Willems

 

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, Caroline Timmermans,  
Gabbie van der Kroef, Josine Weijers, Machteld Terlingen, Maurits Tax, Sanne 
Sanders en Siegfried Willems. Kopij vóór 8 december graag naar bovengenoemd 
mailadres. Het Kerst- en januarinummer verschijnt rond 20 december 2021.  
Stuur je advertentie naar gabbievanderkroef@hotmail.com, tel. 06-40239581. 

 

Ieder maandagochtend: ‘Bij Annie op de koffie!’ 
 

Buurtbewoner Annie Heesters maakt in haar huis aan de Buitenpepersdreef 240, 
tegenover de SuperCoop, weer wekelijks op maandagmorgen ruimte voor een 
prettig start-de-week-gesprek met buurtbewoners. Dat doet ze op maandag van 
10.00 tot 12.00 uur. Je kunt bij Annie kunt met andere buurtbewoners: 
• Even een praatje maken... • Andere buurtbewoners ontmoeten... 
• Er even uit zijn... • Je verhaal kwijt...• Luisteren naar verhalen van bewoners... 
• Kijken of je met een ander iets wilt ondernemen... 
• Misschien is er behoefte aan bepaalde lichte ondersteuning en zijn er anderen 
die ondersteuning kunnen en willen bieden... 
Graag tot ziens maandagochtend om 10.00 uur bij 'Op de koffie bij Annie'.  
Graag een vrijwillige bijdrage voor de koffie of thee.                 
                                                        Tot maandagmorgen, groet van Annie Heesters 

mailto:debuitenpepers@gmail.com
http://www.debuitenpepers.nl/
https://www.facebook.com/buitenpepers
mailto:gabbievanderkroef@hotmail.com
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Wanneer is een egel volwassen? 

Hoe komen er egels in mijn tuin?

Waarom zie ik nog geen egel?

‘We zien ze steeds vaker in onze tuin en in de groenstroken’  
 

Geef de egels toegang tot je tuin! 
 
 

Tijdens de landelijke Burendag op zater-
dag 25 september organiseerden de be-
woners van de Derde Buitenpepers ver-
schillende activiteiten voor jong en oud.  
Zo was er onder meer aandacht voor de 
egels in onze buurt. Niet zonder reden: 
we zien de kleine beestjes steeds vaker 
in de avond of nacht door de groenstro-
ken of tuinen struinen. Josine Weijers 
zette voor haar buren de belangrijkste 
informatie over de egels op een rij.  
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Wat eten de egels?  

 

Wanneer houden de egels 

hun winterslaap?

Josine Weijers en Gabbie van der Kroef

 

 

Terugblik op de schoonmaakactie op 18 september   
 

Een geslaagde  

buurtschoonmaak tijdens 

de World Clean Up Day   
 

 
 
 
 
Ruim veertig ouders en kinderen de-
den op zaterdag 18 september in 
onze buurt mee aan de schoonmaak-
actie tijdens de World Cleanup Day. 
Een leuke en educatieve activiteit 
voor jong en oud. Dank aan de orga-
nisatoren van de groen commissie 
van de Contactgroep Vereniging De 
Buitenpepers. Zij hadden zelf papier-
knijpers, hesjes en vuilniszakken aan-
geschaft voor deze schoonmaak-
ochtend.  
Deze aanschaf was mogelijk dankzij 
een gift aan de vereniging van Ver-
huurmaatschappij MVGM, de eige-
naar van de huurwoningen op de 
Vijfde en de Zesde Buitenpepers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In voorgaande jaren steunde de ge-
meente  de  najaarsschoonmaak  in  
onze buurt. Onduidelijk is waarom dit 
niet meer gebeurt. Nu  waren  het  de 
bewoners zelf die zorgden voor de be-
nodigde materialen, plus koffie, thee, 
koekjes, limonade en na afloop lek-
kere worstenbroodjes. Dank aan Adri-
ana Hernandez, Dick Schouw, Anneke 
Jedema en Mariec Smeeman voor  
deze mooie buurtactiviteit! 

 
 

 

 

 
 
 
 
En dank aan alle ouders en kroost die 
hielpen om de blikjes, papier, plastic, 
flessen en andere troep  op  te halen 
uit de bosjes,  plantsoenen  en stra-
ten. De ouders mochten de door hen 
gevulde vulde vuilniszakken zelf mee-
nemen.  
Bij vorige schoonmaakacties bood de 
gemeente nog een extra ophaalser-
vice. Maar er was op deze zaterdag 
hierover geen wanklank. Dit was weer 
een mooie schoonmaakactie.  
 
Intussen zijn er ook meer bewoners 
die zelf wekelijks met een prikker 
door de buurt gaan op zoek naar vuil-
nis. Ook helemaal goed! 

 
 

 

 

 
 
 
 

Bij verschillende buurtactiviteiten,  
zoals bij de schoonmaakactie en het 

wine-and-dine-buurtdiner, kunnen 
de organisatoren rekenen op de 

steun van supermarkt Supercoop 
Paanakker op de Buitenpepersdreef. 

Dank daarvoor! 

 

  

https://www.egelwerkgroep.com/
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Steeds verder terug in de tijd

Ensemble zanger  

Doordringen tot gevoelslaag

Peperprofessional Marsja Mudde, zangpedagoge en zangeres van Oude Muziek  
 

‘Ervaren in laten ervaren’ 
 

In elke ‘Peperpraat’ portretteren we in de serie ‘Peperprofessionals’ 
een zelfstandige ondernemer uit De Buitenpepers. Dit keer een por-
tret van Marsja Mudde, zangpedagoge en zangeres van Oude Muziek. 
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‘Muziek werkt nu beter als je in 

het juiste dialect zingt. Dat geldt 

voor de muziek van Frans Bauer 

en ook voor Oude Muziek’ 
 

Ervaringen komen samen

Van zeventien- tot tachtigjarigen

Concerten en soloprogramma

Zing in het dialect

Caroline Timmermans

Waarvoor kun je bij  
Marsja Mudde terecht? 
 

Voor wie? 
► Individueel of in een groep(je). 
► volwassenen, kinderen, ouderen. 
► Beginners, ervaren zangers,  
      studenten, professionals. 
► Ook mensen met lichamelijke of 
     mentale klachten zijn van  
     harte welkom. 
 

Waar? 
► zanglessen vinden plaats op  
      afspraak bij Marsja Mudde aan 
      huis of op verzoek ergens anders. 
► cursussen en workshops vinden 
      zo mogelijk plaats op een locatie 
      met een mooie akoestiek. 
 
Wanneer? 
  
zanglessen alleen op afspraak 
cursussen en workshops worden 
aangekondigd via de Nieuwsbrief en 
in de Agenda 

  

http://www.marsjamudde.nl/
mailto:info@marsjamudde.nl
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Wat is er te doen in onze buurt? 

Activiteitenkalander november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De volgende activiteiten zijn voorlopig bekend en gepland: 

• Zaterdag 30 oktober: Halloweentocht voor de jonge-
ren. De inschrijving is al gesloten. Start in de Speel-
tuin Vierde Buitenpepers, 18.00 uur. Informatie via  
halloweenbuitenpepers@gmail.com   

• Donderdag 4 november: Dialooggesprek binnen de 
‘Week van de Dialoog’: gesprek en maaltijd vanaf 
18.00 uur, bij Annie Heesters, Buitenpepersdreef 240. 
Aanmelding via info@s’hertogenboschindialoog.nl   

• Zondag 7 november: ‘Groene Weetkeet’ met  
informatie over duurzaam wonen en energiebespa-
ring door adviseurs van Brabant Woont Slim, 10.00 
tot 13.00 uur, parkeerterrein SuperCoop, Buitenpe-
persdreef. Aanmelding vooraf is niet nodig.  

• Zondag 7 november: ‘Duurzame wandeling’ langs 
groene initiatieven in onze buurt, start om 11.00 uur 
bij de ‘Groene Weetkeet’, parkeerterrein bij de Super-
Coop. Aanmelding vooraf is niet nodig.  

• Zaterdag 13 november: Wine-and-Dine-buurtdiner 
bij bewoners thuis en afsluiting in Nico Schuurmans-
huis, Ketsheuvel 50. Aanmelding tot 1 november via 
wineanddinebuitenpepers@gmail.com   

• Dinsdag 23 november: Buurtplatform De Buitenpe-
pers, overleg voor betrokken bewoners in onze buurt. 
Van 19.30 tot 21.30 uur in D’n Boerderij, De Herven. 
Aanmelding uitsluitend vooraf via  
peperplatform@gmail.com   

• Zondag 28 november: Sinterklaastoer door De Bui-
tenpepers. De Sint en zijn Pieten bezoeken verschil-
lende ‘Sint-haltes’ in onze buurt. Zie het artikel op pa-
gina 3 van deze Peperpraat. Aanmelding is niet nodig   
Informatie via buitenpepers@gmail.com  

• Iedere maandagochtend: ‘Bij Annie op de koffie’, van 
10.00 tot 12.00 uur de wekelijkse koffie-ochtend bij 
Annie Heesters, Buitenpepersdreef 240, tegenover de 
SuperCoop. Aanmelding is niet nodig. 

 

Volg onze buurt-Facebookpagina en onze buurtwebsite 
www.debuitenpepers.nl voor de actuele agenda en 
nieuwe activiteiten. Veel plezier sámen in onze buurt!   

 

Dinsdag 23 november  

Buurtplatform De Buitenpepers 
 
Het geplande overleg van het Buurtplatform De Buiten-
pepers in D’n Boerderij ging op dinsdagavond 12 okto-
ber niét dóór, omdat zich slechts vier buurtbewoners 
hadden aangemeld. Wel waren er meerdere afmeldin-
gen van bewoners, die zéker interesse hadden maar 
ook andere afspraken. De organisatoren hebben nu 
dinsdagavond 23 november gepland voor het halfjaar-
lijkse overleg van het Buurtplatform. Ongeveer vijftig 
reeds actieve bewoners krijgen hiervoor een persoon-
lijke uitnodiging; andere bewoners zijn ook welkom! 
 

Op 11 februari – nog tijdens de corona-lockdown – heb-
ben achttien buurtbewoners uit de verschillende stra-
ten en bewonersgroepen van onze buurt de aftrap ge-
daan voor een eerste (online-)overleg van het Buurt-
platform De Buitenpepers. Het platform is bedoeld als 
overlegvorm om ervaringen uit te wisselen, bijvoor-
beeld van de verenigingen van eigenaren, over de aan-
pak van onveiligheid, de vergroening van de straten of 
over de komende activiteiten in onze buurt.  
Op 11 februari is afgesproken dat de bewoners twee 
keer per jaar elkaar zien tijdens een Buurtplatform.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dinsdagavond 23 november ben je welkom in D’n 
Boerderij. Het programma is toegespitst op enkele 
thema’s. Je kunt elkaar in een marktvorm ontmoeten en 
buurten bij vijf thematafels:   

• Onze buurt: we halen ideeën op voor 50 jaar De Bui-
tenpepers 1973-2023 en een klein buurthuis.   

• Ontmoeten: over de Nieuwjaarsbijeenkomst.  Plus 
het idee om volgend jaar een rommelmarkt in alle 
straten te organiseren.  

• Veiligheid: over verkeersveiligheid, de Rompertse-
baan en veiligheid en verlichting in de brandgangen.  

• Duurzaam en klimaat: over tegelwippen, regenton-
nen, geveltuintjes, groendaken en parkeerplaatsen.   

• Peperpraat, buurtwebsite, Facebook en Buurt App: 
over hoe we elkaar informeren in de buurt.   

 

Waar mogelijk maken de bewoners afspraken over 
nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld een Nieuwjaars-
bijeenkomst in januari 2022. Aanmelding vooraf is wen-
selijk, uitsluitend via peperplatform@gmail.com   
 

 

mailto:halloweenbuitenpepers@gmail.com
mailto:info@s’hertogenboschindialoog.nl
mailto:wineanddinebuitenpepers@gmail.com
mailto:peperplatform@gmail.com
mailto:buitenpepers@gmail.com
http://www.debuitenpepers.nl/
mailto:peperplatform@gmail.com
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Hersteld van een herseninfarct

 

Een paar keer per jaar brouwen

  

Binnenkijken in De Buitenpepers bij thuis-bierbrouwer Raymond Ros  
 

Speciaal bier thuis gebrouwen 
 

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: ‘Binnen-

kijken in De Buitenpepers’.  
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Trappistenbier

 

‘Voor mijn broer heb ik onlangs 

een speciaal bier gemaakt als  

ingrediënt voor een bierkaas, die 

hij vervolgens heeft gemaakt’ 
 

Mout en water

Maischen  

Hop  

Gisten, bottelen en etiketteren 

 

Bierkaas 

 

                   Gabbie van der Kroef
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Jouw naam:  ……………………….  Leeftijd:  …..  jaar                       Je kunt jouw kleurplaat tot uiterlijk woensdag                                   
Adres: ……………………………….. Telefoon:  ………..                         24 november inleveren op de Vijfde Buitenpepers 19 

Kleurplaat van Sinterklaas 


