
1 
 

  

                                                                KERSTnummer 

BUURTBLAD VAN DE BUITENPEPERS     DECEMBER 2022 

● De geschiedenis van onze buurt in drie delen 

● Terug van weg geweest: de Nieuwjaarsborrel in D’n Boerderij! 

● Een heerlijk onthaal voor de Sint en zijn Pieten 

● Warm buffet: ‘Steeds meer mensen leven in armoede…’ 

● Bewonersbijeenkomsten over de energietransitie en woningisolatie 

● Halloween: wat een spooky feest voor alle griezels! 

●  Peperprofessionals: Fysiotherapie De Buitenpepers 

en Praktijk Gezond en Welzijn gaan uitbreiden 

● Groen Doen in De Buitenpepers in 2023 ● En nog veel méér! 
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 e plek waar  nu  De  Buitenpepers 

 ligt was na de laatste ijstijd, zo’n 

tienduizend jaar geleden, onderdeel 

van een langgerekte zandrug, die zich 

uitstrekte van de Loonse en Drunense 

duinen, via de Vughtse hei tot de 

Markt van 's-Hertogenbosch naar 

Orthen,  de Heinis tot de Rosmalense 

zandverstuiving. De omgeving was 

een laaggelegen landschap, waar het 

vaak nat was. Daardoor zochten de 

eerste mensen juist de hoge zandrug-

gen op om te wonen. Zo is er bij de 

Heinis, in de buurt van de A2, een urn 

gevonden uit de IJzertijd (800 voor 

Christus tot het begin van onze jaar-

telling). Deze eerste Heinis-bewoner 

(ik noem 'm IJzeren Hein) ligt nu nog 

ergens in het depot van het Noord-

brabants Museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De urn uit de ijzertijd gevonden  

bij de Heinis, nabij de A2. 

 

‘Ortinon’ en ‘Hynen’ 
In de Romeinse tijd was onze buurt 

ook bewoond, er is Romeins aarde-

werk gevonden waar nu de wijk De 

Rompert is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De eerste geschreven bronnen gaan 

over Orthen in het jaar 815: ‘Alfger 

schenkt in Orthen (Ortinon)  land 

voor tien emmers zaaikoren, weiland 

en bos voor twee varkens’ (illustratie 

hierboven).  

In 850 wordt er ook geschreven over 

‘een hoeve met velden, weiden, bos, 

visvijvers’. In 1281 lezen we voor het 

eerst over de Heinis als Hertog Jan II 

van Brabant stukken land uitgeeft in 

erfpacht: ‘een stuk grond gelegen bij 

Hynen ter plaatse genoemd Vliert 

achter Orthen’. 

 

De ‘Polder van der Eigen’ 
In 1309 wordt door Hertog Jan II het 

waterschap de 'Polder van der Eigen' 

opgericht; het krijgt het beheer ‘over 

de dyken, greppen, waterleidingen, 

gewoonlijk genaamd weteringen, 

sluizen en al wat betrekking heeft op 

de vruchtbaarmaking en het gemeen 

nut van genoemd land’.  

De zuidgrens van deze polder is de 

weg tussen Orthen en Rosmalen, de 

huidige Heinisdijk. Aan de zuidkant 

van deze dijk ligt het beheer bij de 

'Polder de Vliert'. Dat er in deze tijd 

een dijk lag lezen we uit de oorkonde 

van het Geefhuis uit 1345: ‘... in de 

parochie van Orthen ... twee stukken 

land bij de dijk genaamd Die Heen-

dike’. In 1360 is er ook al een dijk-

doorbraak geweest: ‘op den dijck van 

Orten, beginnende aen den Ruijvo-

gels Wiel’. Het Ruivogelswiel lag op 

de plek waar het gebouw van de 

volkstuinvereniging staat en dit wiel 

is in 1972 gedempt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dijkdoorbraken in de Heinis 
Een wiel is een plas ontstaan na een 

dijkdoorbraak, vaak rond, vandaar de 

naam. In de afgelopen eeuwen zijn er 

hier heel wat dijkdoorbraken ge-

weest: er zijn nu nog negen wielen 

langs de dijk en vroeger waren er nog 

meer (zie het plaatje met de wielen in 

de Heinis, bovenaan pagina 3.)  

Dijkdoorbraken? Maar de Maas ligt 

toch kilometers ver weg? Ja, maar 

rond het jaar 1400 werd besloten om 

de polders tussen Grave en 's-Herto-

genbosch 's winters onder water te 

zetten ('ruimte voor de rivier'). Die 

winterrivier werd de Beerse Maas ge-

noemd  naar het dorpje Beers onder 

Grave, waar een verlaagd stuk dijk 

was: de Beerse Overlaat. Dat systeem 

heeft tot halverwege de twintigste 

eeuw dienst gedaan. De Beerse Over-

laat is in 1942 gesloten.  

De geschiedenis van onze buurt in drie delen                                                  Tekst Ferd Sauter 

 
 In 2023 bestaat De Buitenpepers 

vijftig jaar. Speciaal voor de Peper-

praat schrijft buurtbewoner Ferd 

Sauter drie artikelen over de  

geschiedenis van onze buurt en 

haar omgeving, vanaf de laatste  

ijstijd tot nu. In dit nummer gaan 

we in ‘Deel 1’ ver terug in de tijd: 

wat is de historie van onze omge-

ving tot aan de Middeleeuwen?   

 
 
 

 

Van de IJzeren Hein tot de Beerse Overlaat… 

 
 

D 
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In de voorbije eeuwen zijn er heel wat dijkdoorbraken geweest in de Heinis: er zijn nog negen wielen langs de dijk.  
 

In de volgende Peperpraat ga ik verder met de geschiedenis van de Buitenpepers.  

Aanvullingen of vragen mail je naar gierzwaluw.bp@gmail.com Alvast bedankt voor jouw reactie!  
 

Bronnen en foto's 

Urn IJzertijd: http://collectie.hetnoordbrabantsmuseum.nl/Details/collect/14323  

Orthen 815: Codex Laureshamensis, https://anno.ub.uni-heidelberg.de/anno/ef9d636f21  

Na twee jaar weer een Nieuwjaarsbijeenkomst: op zondag 15 januari  

zijn alle buurtbewoners welkom in D’n Boerderij om samen te proosten!  
 
 
 

Door de pandemie was het de afgelo-

pen twee jaar niet mogelijk om een 

Nieuwjaarsbijeenkomst voor de bewo-

ners van De Buitenpepers te organise-

ren. Tóch was dit een mooie traditie. 

Eerder organiseerde de Energiegroep 

De Buitenpepers deze ‘aftrap’ van de 

jaarlijkse buurtactiviteiten.  

Op zondagmiddag 15 januari 2023 zijn 

de bewoners van De Buitenpepers we-

derom welkom, van 15.00 tot 17.00 uur 

in de grote zaal van D’n Boerderij.  

 

 

 

 

zoeken voor de PeperOlympiade in de 

zomer van 2023. En ook organisatoren 

voor een Jubileumfeestdag: het idee is 

om volgend jaar zomer een jaren ’70-

feest te organiseren, terug naar 1973 

toen onze buurt gebouwd werd. 

Voor de kleinste kinderen liggen er 

kleurplaten en stiften klaar. De wat ou-

dere kinderen kunnen voor de vogels 

pindaslingers maken en dennenappels 

met vogelpindakaas en zaadjes. 

Tot ziens op zondag 15 januari!  

 

 

 

 

Deze activiteit is dan direct ook de 

éérste activiteit binnen de activiteiten-

kalender van de jubileumactiviteiten in 

het teken van ’50 Jaar De Buitenpepers 

sinds 1973’. Bij de bijeenkomst presen-

teren we ook het jubileumlogo én er is 

informatie over de buurtactiviteiten, die 

we komend jaar kunnen en willen orga-

niseren. Daarom maken we zogeheten 

‘moodboards’ voor de activiteiten, waar-

voor we in 2023 menskracht zoeken. 

Zoals we bijvoorbeeld organisatoren 

zoeken voor de PeperOlympiade in de 

zomer van 2023. En ook organisatoren 

zoeken voor een mogelijke Jubileum-

feestdag: het idee is om ergens vol-

gend jaar zomer een jaren ’70-feest te 

organiseren, terug naar 1973 toen onze 

mailto:gierzwaluw.bp@gmail.com
http://collectie.hetnoordbrabantsmuseum.nl/Details/collect/14323
https://anno.ub.uni-heidelberg.de/anno/ef9d636f21
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(Advertentie) 

Activiteitenkalender 

 

Ontmoet elkaar in de buurt! 
➢ Iedere maandagochtend: ‘Op de koffie bij Annie!’, 10.00 tot 

12.00 uur in de Buurtkamer van Annie Heesters, Buitenpe-

persdreef 240. Graag een vrijwillige bijdrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Zaterdagavond 24 december: Kerstconcert van de Orthense 

Harmonie in Fort Orthen, Ketsheuvel 50, van 19.00 tot 20.00 

uur. Met een eigentijds kerstverhaal, geschreven door Adri 

Bosch. Bij slecht weer in het Nico Schuurmanshuis.  
➢ Zondagmiddag 15 januari 2023: Nieuwjaarsborrel voor alle 

bewoners van De Buitenpepers, in ‘D’n Boerderij’, Herven 52, 

van 15.00 tot 17.00 uur. Zie pagina 4. Er komt nog een flyer. 
➢ Dinsdagavond 28 februari 2023: Buurtplatform De Buitenpe-

pers, over planning buurtactiviteiten in 2023, in ‘D’n Boerde-

rij’, Herven 52, van 19.30 tot 21.30 uur. De uitnodiging volgt. 
 

Volg de berichten op onze Facebookpagina, website en in de Soci-

ale Buurt App met exacte informatie over nieuwe activiteiten! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

In de regen komen alle kinderen naar buiten! 

 

Een heerlijk onthaal  

voor de Sint en zijn Pieten 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de Eerste Buitenpepers leek het er éven op, alsof de kin-

deren de Sint en zijn Pieten níet verwacht hadden. De straat 

was leeg toen de Goedheiligman en zijn gevolg bij de Sinthalte 

aankwamen: er was nog geen kind te zien… Het miezerde ook 

flink, op de vroege zondagmorgen van 27 november. Máár… 

binnen twee minuten kwamen de kleinste kinderen naar bui-

ten om de Sint en zijn Pieten te begroeten. Sommigen met een 

beetje angst, anderen met bravoure om de Sint een hand te 

geven, zijn Staf vast te mogen houden en met Klaas en zijn 

Pieten op de foto te gaan. De Pieten hadden het er maar druk 

mee: ze deelden natuurlijk pepernoten uit en ook allerlei 

kleine cadeautjes. En natuurlijk: er waren in onze buurt géén 

stoute kinderen bij! Echt niet! De Sint en zijn Pieten bezochten 

in totaal vijf haltes in de hele Buitenpepers en bovendien gin-

gen ze hier en daar naar binnen bij enkele zieke kinderen, die 

zo éven een ‘binnenpretje’ kregen. Veel dank aan de organisa-

toren van de Vereniging Contactgroep De Buitenpepers voor 

deze geslaagde Sinterklaastour. De Sint heeft al gezegd dat hij 

volgend jaar weer terug komt! 
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 l  tien  jaar   is   Lizette   Schiltmans-Theunissen    uit 

 Orthen actief voor mensen die leven met verborgen 

armoede. Acht jaar geleden zette ze Warm Buffet op, een 

goed doel voor inwoners van Den Bosch en de omlig-

gende dorpen. Lizette: ‘Overal op Facebook ontstonden 

ruilgroepen. Op een gegeven moment was ik mijn eigen 

voorraadkast aan het opruimen waar allemaal dingen in 

stonden die we niet gebruikten. Dus besloot ik het weg te 

geven. Ik begon met twee kratten levensmiddelen, maar 

dat werden er snel meer. Op een gegeven moment kreeg 

ik elke dag wel honderd zakken broodjes van een bakker 

uit de Helftheuvelpassage. Dat deelden we elke avond uit. 

Maar helaas dat werd zo’n grote organisatie met verdeel-

punten, dat ik dat niet meer alleen kon trekken.’ 

Verborgen armoede 

Lizette: ‘Ik ben Warm Buffet begonnen, omdat ik ont-

dekte dat er veel mensen zijn die niet rond kunnen komen 

van hun salaris of uitkering. Sommige mensen komen net 

niet in aanmerking voor de (financiële) voorzieningen die 

er zijn. Er is veel verborgen armoede. Het afgelopen jaar 

neemt dat met de stijgende prijzen alleen maar toe. Ik ken 

mensen die het financieel heel goed hadden, maar nu ook 

bij mij aankloppen. Veel mensen zijn op hun spaargeld 

aan het interen en dan kan het hard gaan. Ik heb het van 

huis uit meegekregen om mensen te helpen die het minder 

hadden. Bij ons thuis kon er altijd iemand mee eten.’  
 

Schrijnende verhalen  
Lizette heeft een dagtaak aan Warm Buffet. Ze wordt bij-

gestaan door haar vriendin Patty en haar man Richard. Li-

zette: ‘Ik hoor zoveel verhalen, het is soms heel schrij-

nend. Zoals een wijkverpleegkundige die belde voor een 

91-jarige mevrouw met diabetes, die met slechts één ap-

peltje in haar maag naar bed ging. Of het verhaal van een 

man die terminaal ziek was en geen warme deken had.  

 

Of het kind dat aan de deur kwam op blote voeten en geen 

schoenen had. Of de man die door zijn medicatie tandbe-

derf kreeg, maar de tandarts niet kon betalen. De verhalen 

zijn legio en het worden er helaas steeds meer.’ 

 

Weggeven via Facebook 
Facebook is hét communicatiekanaal van Warm Buffet. 

Lizette: ‘Als je in aanmerking wilt komen voor hulp van 

Warm Buffet moet je op Facebook zitten. Daarnaast moet 

je je eerst aan mij voorstellen, zodat we weten waarom je 

onze hulp nodig hebt. Zo willen we misbruik voorkomen. 

Daarna mag je op alle aanbiedingen reageren.  

We hebben een Facebookpagina en een Facebookgroep. 

Op de Facebookpagina zet ik de berichten en oproepen. In 

de Facebookgroep zitten de leden en donateurs; daar mag 

iedereen posten wat hij wil weggeven, zoals kleding en 

speelgoed. Je mag ook ruilen, maar geen geld vragen.  

Het hele jaar door doen we diverse oproepen aan dona-

teurs. Bijvoorbeeld voor boodschappen of voor een feest-

dag, zoals bij Moederdag, Sinterklaas en Kerst.  

Soms doe ik een oproep voor iemand met een specifieke 

vraag, zoals bijvoorbeeld schoolspullen voor de kinderen. 

Ik doe wat nodig is, maar geef geen contant geld. Ook ver-

wijs ik mensen indien mogelijk naar andere instanties en 

voorzieningen.’ 

 

Een schuur vol levensmiddelen  
Lizette: ‘Mensen die dicht bij me staan zeggen wel eens 

dat ik af en toe vrij moet nemen, maar ik kan het niet over 

mijn hart verkrijgen. Stel dat iemand nèt op een vrije dag 

belt dat hij honger heeft, juist dan ben ik nodig’.  

Haar hele schuur staat vol met levensmiddelen en schoon-

maakproducten, allemaal giften. Onder de veranda staan 

al 24 kerstpakketten klaar, bigshoppers vol met bood-

schappen en kerstcadeautjes. En dat worden er nog meer.  

Lizette: ‘Ik wil geen voedselbank worden, maar heel 

graag mensen blijven helpen die ons nodig hebben, vaak 

mensen die niet voor de voedselbank in aanmerking ko-

men. November en december zijn de drukste maanden van 

het jaar. Maar wij werken het hele jaar door. Donaties zijn 

daarom het hele jaar welkom!’ 
 

Meedoen? 
Wil je doneren of in aanmerking komen voor de hulp van 

Warm Buffet? Kijk op de Facebookpagina van WarmBuf-

fet073 of word lid van de groep  

https://www.facebook.com/groups/WarmBuffet.  

Je kunt ook mailen naar: warmbuffet073@gmail.com 

Lizette Schiltmans-Theunissen van Warm Buffet                                 

 
 
 

‘Veel mensen kunnen ondanks hun inkomen  

niet rondkomen en leven met verborgen armoede’ 
 

Tekst Caroline Timmermans  

  Lizette Schiltmans in haar schuur vol levensmiddelen. 

 

A 

https://www.facebook.com/groups/WarmBuffet
mailto:warmbuffet073@gmail.com


6 
 

e bezoekers kregen veel informa-

tie – over de besluiten van de ge-

meente, energiearmoede en over wo-

ningisolatie – én er was ruimte voor 

vragen. De grote zaal in de BBS zat 

vol. Er moesten stoelen bij. Ge-

spreksleider en buurtbewoner Bart 

Eigeman haakte hier direct op in: 

‘Welkom allemaal! Er gaan veel 

makke schapen in een hok, maar ik 

ben benieuwd of u ook mak bent 

vanavond?!’ De toon was direct ge-

zet: deze avond was bedoeld om be-

woners te informeren en om reacties 

en vragen te horen. 
 

Wat doet de gemeente in 2023? 
Wethouder Mike van der Geld gaf 

uitleg over de energie-aanpak van de 

gemeente en de steun aan de buurt. In 

het eerste kwartaal van 2023 wordt 

duidelijk of De Buitenpepers een 

startbuurt wordt, op weg naar een 

meerjaren-uitvoeringsplan om onze 

buurt aardgasvrij(klaar) te maken. In 

de tussentijd moet onderzoek uitwij-

zen of er in onze buurt een collectief 

duurzaam alternatief voor aardgas 

haalbaar en betaalbaar is. Daarvoor 

loopt nu een onderzoek bij Royal 

HaskoningDHV.  

Van der Geld: ‘Jullie buurt kán een 

startbuurt worden als blijkt dat een 

collectief warmtenet mogelijk is. 

Mocht een warmtenet niét haalbaar 

zijn, dan wordt de steun aan ook jul-

lie buurt in 2023 afhankelijk van de 

vraag of er in jullie buurt veel ener-

giearmoede is. Als blijkt dat er sprake 

is van ‘bovengemiddelde energiear-

moede’, dan krijgt een buurt extra 

steun.   Aan   buurten   waar   er  geen  

sprake is van ‘bovengemiddelde 

energiearmoede’ geven we volgend 

jaar nog beperkte steun, met een klein 

budget en beperkte menskracht. We 

kiezen voor extra steun aan buurten 

met bovengemiddelde energiear-

moede, omdat daar de kwetsbaarheid 

van bewoners het grootste is.’  
 

Kritische vragen van bewoners 
De informatie van wethouder riep 

veel reacties op. Bijvoorbeeld de 

vraag: ‘Uw boodschap is eigenlijk: 

hou er rekening mee dat volgend jaar 

de buurt nog maar weinig steun krijgt 

van de gemeente. Eerst steunde u drie 

jaar De Buitenpepers. Waarom laat u 

onze buurt vallen?’  

De wethouder ontkende dat. Van der 

Geld: ‘De Buitenpepers krijgen hoe 

dan ook steun voor de aanpak van 

voorlichtingsactiviteiten rond wo-

ningisolatie. Volgend jaar kiest de 

gemeenteraad een tweede startbuurt. 

’t Zand is al zo’n startbuurt. De hui-

dige onderzoeksbuurten, waaronder 

De Buitenpepers, die géén startbuurt 

worden en waar geen sprake is van 

‘bovengemiddelde energiearmoede’, 

krijgen volgend jaar een lichte onder-

steuning’. 

 

Bewonersbijeenkomst ‘De energietransitie in De Buitenpepers’ 2 november  
 

Veel informatie over aanpak van de gemeente  

en wat je zelf kunt doen aan woningisolatie 

  

Buurtbewoners stellen  

kritische vragen aan  

wethouder Mike van der 

Geld (rechts) tijdens de 

buurtbijeenkomst op 

2 november.  

  

Tekst Gabbie van der Kroef 

 

D 

Onze buurt ís en blijft betrokken bij de energietransitie! Die conclusie mag je trekken na alweer 

de zesde bewonersbijeenkomst over woningisolatie en de aanpak van energietransitie door de  

gemeente. Na vier buurtbijeenkomsten in 2019 en één in 2021 waren afgelopen woensdagavond 

2 november ruim zestig bewoners bereid om anderhalve kilometer buiten de buurt bijeen te  

komen in de Brede Bossche School Haren Donk Reit. Een locatie dichterbij was helaas niet  

beschikbaar. De Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers organiseerde deze voorlich-

tingsbijeenkomst, met budget van en in samenspraak met de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
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Enkele bezoekers trokken daarop di-

rect de conclusie dat ze nu beter zélf 

hun huis kunnen verduurzamen zón-

der een collectieve warmteoplossing 

voor de buurt. De wethouder maakte 

duidelijk dat éérst het onderzoek dui-

delijk moet maken welke kansen er 

voor een warmtenet in onze buurt er 

zijn. Al zei hij ook: ‘De praktijk wijst 

uit, dat de aanleg van zo’n warmtenet 

nog wel enkele jaren kost.’ 

 

De Bewonersgroep gaat dóór…  
De Bewonersgroep Energietransitie 

wil in elk geval dóórgaan. Ook in 

2023. Met de nadruk op voorlichting 

over woningisolatie. Ook als onze 

buurt geen startbuurt wordt. Daar-

voor is volgens de actieve bewoners 

wel geld nodig, méér dan vooralsnog 

door de gemeente voor ‘light-buur-

ten’ wordt geboden. De leden van de 

Bewonersgroep willen daarover nog 

met de ambtenaren en de wethouder 

in gesprek. Gericht op voldoende 

budget en ondersteuning van energie-

adviseurs om door te gaan met de 

‘stratenblokaanpak’ (artikel rechts).  
 

Woningisolatie: hoe dan? 
Na informatie van de aanpak van de 

gemeente voor de buurt en over de 

steun aan bewoners die hun energie-

rekening  niet  meer  kunnen  betalen 

(informatie daarover op onze website 

www.debuitenpepers.nl) stond het 

tweede deel van de avond in het teken 

van woningisolatie.  

 

Energiekosten in De Buitenpepers 
Energieadviseur Milko van Wegberg 

gaf uitleg over waarop je  moet letten  

als  je  als  huiseigenaar  jouw huis 

(verder) wilt isoleren. Hij ging in op 

vragen als ‘Moet ik een nieuwe cv-

ketel aanschaffen op gas of een (hy-

bride-) warmtepomp of wachten op 

warmtenet? Isoleren en zo tocht en 

kou aanpakken? Isoleren, zonwering 

aanbrengen, een groene tuin en zo de 

hitte in huis aanpakken? En hoe ge-

zond is het in mijn woning? In een 

woning in De Buitenpepers gaat ge-

middeld 5% van het gas op aan ko-

ken, 15% aan warm water en 80% 

aan het verwarmen van het huis.  

Door de extreem gestegen energie-

prijzen  is  de  maandlast per  woning 

nu gemiddeld gestegen van € 146 in 

2021 naar nu € 402. De verwachting 

is dat de prijzen als het gevolg van 

het ‘prijsplafond’ in 2023 dalen naar 

gemiddeld € 265 per huis per maand. 
 

Heb je vragen of wil je het verslag 

van de bijeenkomst?  

Stuur dan een bericht naar  

energiegroepbuitenpepers@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Bewoners met elkaar in gesprek over de vraag of zij al dan niet te maken  

hebben met energiearmoede door de hoge energieprijzen. 

 

Een persoonlijk adviesgesprek over woningisolatie  
U kunt zich aanmelden een persoonlijk adviesgesprek aan huis door een  

adviseur van EnergieNul73Advies via 
https://brabantwoontslim.nl/s-hertogenbosch/indebuurt/projecten/persoonlijk-

adviesgesprek-s-hertogenbosch   

of via https://brabantwoontslim.nl/s-hertogenbosch  
 
 
 

 

Informatiebijeenkomsten 

over woningisolatie  
 

 

De Werkgroep Woningisolatie organi-

seerde op 14 november en op 24 no-

vember twee voorlichtingsbijeenkom-

sten in de bewonersruimte van de Flat 

Ortduynen. De eerste avond volgde na 

ronde van huis-aan-huis-bezoeken op 

de Achtste Buitenpepers. De tweede 

avond stond in het teken van twee on-

derwerpen. Eerst gaven de energiead-

viseurs van EnergieNul73Advies infor-

matie over spouwmuurisolatie. En 

daarna over het vervangen van de ver-

warmingsketel. De twee bijeenkom-

sten trokken slechts een beperkt aan-

tal bewoners, maar ze kregen wél uit-

stekende informatie. Was je er niet? 

Heb je vragen over woningisolatie en 

de besproken thema’s? Mail dan naar  
energiegroepbuitenpepers@gmail.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wie doet er mee?  

De Werkgroep Woningisolatie zoekt 

versterking om ook in 2023 haar stra-

tenblokaanpak voort te zetten! Is dat 

iets voor jou? Vind je het leuk om met 

een gezellige clubje bewoners de 

stratenblokaanpak te organiseren of 

juist praktisch je handen uit de  

mouwen te steken en huis-aan-huis 

bewoners te informeren en  

enthousiasmeren?  

Neem dan contact met ons op voor 

meer informatie en wij beantwoorden 

al je vragen, zie ons mailadres hierbo-

ven. Al heb je maar een uurtje in de 

week tijd, daar zijn wij al ontzettend 

mee geholpen!  

 

 

 

http://www.debuitenpepers.nl/
https://brabantwoontslim.nl/s-hertogenbosch/indebuurt/projecten/persoonlijk-adviesgesprek-s-hertogenbosch
https://brabantwoontslim.nl/s-hertogenbosch/indebuurt/projecten/persoonlijk-adviesgesprek-s-hertogenbosch
https://brabantwoontslim.nl/s-hertogenbosch
mailto:energiegroepbuitenpepers@gmail.com
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Isoleren van jouw woning 
Bij Gaffert draait het om drie dingen:  
jouw comfort, jouw besparing en onze planeet 

  

 

Samen duurzaam voor duurzaam geluk                                                        www.gaffert.com  
                                                                                               tel. 085-0512663  info@gaffert.com                                                        

 

Iets te vieren?  
Bijvoorbeeld een winter BBQ, incl. 
bakmeester, verrassende happen 
op je feest of een compleet ver-

zorgd diner in je eigen huis! 
 

06-48359927 
jaap@hapentapcatering.nl 
 

 
 

(Advertenties) 
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De Buitenpepers heeft zijn eigen Carnavalsembleem! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlangs plaatste Steyn van der Burgt een berichtje in de Sociale BuurtApp met 

een heus Carnavalsembleem van De Buitenpepers: ‘Ik wilde mijn enthousiasme 

voor Oeteldonk en De Buitenpepers combineren in een embleem om op mijn 

kieltje te kunnen dragen met het Carnaval’, aldus Steyn. Er werd vanuit de 

buurt direct massaal gereageerd en binnen één uur was hij al door zijn voor-

raad heen. Omdat er zo veel vraag was heeft Steyn emblemen bijbesteld. Wil jij 

ook zo’n mooi embleem? Dan kan je die bij hem voor € 5,11 bestellen door een 

appje te sturen naar 06-40271267, met het gewenste aantal en jouw adres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Halloween: wat een spooky feest voor alle griezels!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je moet er maar van houden, van dat griezelen! Ruim 120 kinderen en hun  

ouders, deden dát: griezelen en genieten op hun tocht zaterdag 29 oktober, 

langs negentien griezelhuizen door onze buurt. Wat een feest was dit: het ene 

huis was nog enger dan het andere! En wat een prachtige kostuums droegen 

alle kinderen én de griezels bij wie ze op bezoek gingen. Brrr!!! Dank aan de  

organisatoren, onder aanvoering van Kim White. Dank ook aan de buurtbewo-

ners die hun huizen omtoverden tot spookslot. Het was écht een kik, deze  

Halloween in De Buitenpepers: de reacties van iedereen waren overweldigend! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Sociale Buitenpepers App  
 

 

 

 

 

 

 

 
In deze WhatsApp-groep delen bewo-

ners hun nieuwtjes en vragen over 

buurtactiviteiten, overbodige goe-

deren, een zoekgeraakte kat of hond 

of andere sociale en leuke informatie. 

Regelmatig staan er ook links met 

berichten van de buurtwebsite in 

deze WhatsApp.  

Intussen doen nu bijna 150 bewo-

ners mee! Je kunt ook meedoen aan 

de ‘Sociale Buitenpepers app’ door 

een mailtje met jouw telefoonnum-

mer te sturen naar de beheerders: 

Siegfried Willems, Ken Yau en  

Elise Quant, via  

peperplatform@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Peperpraat  
 

Dit blad is een uitgave van de  

Vereniging Kontaktgroep De Buiten- 

pepers en de redactie van dit blad:  

Mail naar: debuitenpepers@gmail.com    

Adres: Vijfde Buitenpepers 19,  

5231 GJ ’s-Hertogenbosch.  

Website: www.debuitenpepers.nl    

Facebook: 
https://www.facebook.com/buitenpepers  

Oplage: 1.000 exemplaren.   

Drukwerk: Drukwerdeal.nl 

Aan deze editie werkten mee:  
Adriana Hernández, Caroline Timmer-

mans, Ferd Sauter, Gabbie van der Kroef, 

Gabor Martens, Kim White, Maurits Tax, 

Siegfried Willems en Steyn van der Burgt. 

Kopij voor het maartnummer graag 

vóór 15 februari 2023 naar bovenge-

noemd mailadres. Het maartnummer 

verschijnt rond 1 maart 2023.  

Stuur je advertentie naar:  

gabbievanderkroef@hotmail.com   

Het tarief bedraagt € 20 voor een 

kleine advertentie, € 30 voor een kwart-

pagina en € 45 voor een halve pagina.  

 

 

 

mailto:peperplatform@gmail.com
mailto:debuitenpepers@gmail.com
http://www.debuitenpepers.nl/
https://www.facebook.com/buitenpepers
mailto:gabbievanderkroef@hotmail.com
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Dick Schouw is de nieuwe voorzitter van de  

Bewonersvereniging Vijfde en Zesde Buitenpepers 
 

Tekst Gabbie van der Kroef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Een kleine bijdrage 

voor de Peperpraat 
 

 

Door fors gestegen drukkosten gaven we 

in 2022 méér geld uit voor dit blad dan 

gepland. Ook kregen we dit jaar minder 

subsidie uit het Wijk- en Dorpsbudget 

van de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

Die ‘tegenvallers’ compenseren we met 

een dunner blad: nu zestien pagina’s in 

plaats van 20 pagina’s eerder dit jaar.  

Wel kregen we meer advertenties. Tóch 

komen we dit jaar nog wat geld tekort. 

Daarom vragen we dit keer jou, als lezer, 

om een beperkte financiële bijdrage. 

Door onderstaande OR-code te scannen 

kun je dit blad steunen. Mogen we je  

vragen om tenminste € 2,50 te storten 

op de rekening van de Contactgroep  

Vereniging De Buitenpepers?  

Bij voorbaat dank voor jouw steun! 

 

(Advertentie) 

 

Klusbedrijf 
Van Bokhoven 

 
 
 
 

 
 
 

 
Tweede Buitenpepers 59 

telefoon 06-37168376 
klusbedrijfvanbokhoven@gmail.com 

 
 
 
 

 

 

      ij  is  op  de  ‘klassieke’   manier 

      voorzitter geworden van de Be-

wonersvereniging van de Vijfde en 

Zesde Buitenpepers. Dick Schouw 

is door de bestuursleden van de ver-

eniging gevraagd om dit te doen: 

‘Ik woon zelf al bijna twintig jaar 

op de Vijfde Buitenpepers. We wo-

nen hier in een huurhuis, zoals veel 

bewoners in deze twee straten.  

Ik heb éven nagedacht over het 

voorzitterschap en ‘ja’ gezegd. Dit 

is een leuke buurt en graag wil ik de 

bewonersvereniging helpen met 

mijn bestuurlijke ervaring. Er is bo-

vendien wel iets te doen voor de be-

woners in deze twee straten.’ 
 

Niet alleen voor de huurders  
Dick wil graag direct een misver-

stand uit de wereld helpen: ‘Onze 

vereniging is er niet alleen voor de 

huurders, maar ook voor de huisei-

genaren op de Vijfde en Zesde Bui-

tenpepers. Je hoeft dus niet per se 

huurder te zijn om lid te kunnen 

worden van onze vereniging.  

Natuurlijk: we voeren jaarlijks 

overleg in het voorjaar met onze 

contactpersoon van vastgoedbe-

heerder MVGM, die in opdracht 

van eigenaar Aegon hier 88 wonin-

gen verhuurt. Dit behartigen van 

huurdersbelangen doet onze vereni-

ging inmiddels al dertig jaar en dat 

lustrum gaan we volgende jaar dan 

ook vieren. We zullen dat samen 

doen met de buurt De Buitenpepers, 

die volgend jaar vijftig jaar bestaat 

en met de Vereniging Kontaktgroep 

De Buitenpepers die dan veertig 

jaar bestaat.’ 
 

Belangenbehartiging bij MVGM  

over terugkerende klachten  
Dick erkent dat het soms wat moei-

lijk is om bewoners lid te maken 

van de vereniging. ‘Er is regelmatig 

verloop onder de huurders. Som-

mige mensen huren hier maar voor 

enkele jaren, omdat ze eigenlijk op 

zoek zijn naar een koopwoning.’ 

 

H 

 

 

‘Vanuit onze vereniging behartigen 

we de belangen van de huurders bij 

MVGM. Dat doen we in een jaar-

lijks overleg. Maar ik bel ook met 

onze contactpersoon van MVGM 

bij structurele klachten van huur-

ders. Bijvoorbeeld bij klachten over 

schimmel als gevolg van regen-

doorslag in de muren. Die klachten 

zijn eerst verholpen door een klus-

jesman, maar dat blijkt niet af-

doende. Dit duurt bij sommige 

huurders al vijf jaar. Daarom trek-

ken wij over die terugkerende 

klachten aan de bel bij MVGM.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2018 heeft MVGM na overleg 

met de vereniging de huurwoningen 

afzonderlijk verduurzaamd. Bewo-

ners konden kiezen voor dak- en 

vloerisolatie en voor elektrisch ko-

ken. Alle woningen zijn voorts 

voorzien van zonnepanelen.  

Dick: ‘De opbrengst van die pane-

len zien we nu gelukkig terug op 

onze energierekening. We willen de 

verduurzaming van de woningen 

ook bespreken tijdens onze jaar-

lijkse ledenvergadering. Daar kun-

nen onze leden hun mening geven 

over de belangenbehartiging bij 

MVGM. Zodat wij weten wat onze 

leden belangrijk vinden.’ 

Zoek je contact met de vereniging? 

Mail naar bewoners56@gmail.com  

              Dick Schouw  

mailto:bewoners56@gmail.com
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De SuperCoop ondersteunt veel buurtactiviteiten: de schoonmaakacties, het wine-and-dine-diner en de Sinterklaastour 

(Advertenties) 
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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  

Begeleidingscommissie Flat Ortduynen  
Wethouder Schuurmanslaan 131, 
bewonerscommissieortduynen@kpnmail.nl    

https://bewonerscommissieortduynen.jimdofree.com/  
Bewonersgroep Buitenpepershof, Derde Buitenpepers  

en Buitenpepersdreef (Buitenpepershof) 

Frans van Hattum, buitenpepershof@gmail.com  
Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers en 

Werkgroep Woningisolatie, zie pagina 6 en 7.                           
Anine Vloedgraven, tel. 06-30254862, 

energiegroepbuitenpepers@gmail.com   

Sociale Buitenpepers app en Bewonersplatform   

   De Buitenpepers Siegfried Willems, Ken Yau en Elise Quant, 
peperplatform@gmail.com, zie pagina 9. 

Bewonersvereniging Vijfde en Zesde Buitenpepers    
   Dick Schout, bewoners56@gmail.com, zie pagina 11.  

‘Bij Annie op de koffie’, maandag van 10.00 tot 12.00 uur 

Annie Heesters, a.heesters@home.nl   
Buitenpepersdreef 240. 

Buurtpicknick en filmavond 
Machteld Terlingen, machteld.terlingen@gmail.com   

Elektrische deelauto’s ‘De Mobiele Brigade’  
Jaap Klink, jaap@broed.nu   

Facebookpagina De Buitenpepers  
Gabbie van der Kroef, tel. 06-40239581 

gabbievanderkroef@hotmail.com  

Gierzwaluwen in De Buitenpepers 

Ferd Sauter en Jan van den Elshout,  

gierzwaluw.bp@gmail.com  

Halloweenoptocht 
   Kim White, buitenpepershalloween2@gmail.com  
Kontaktgroep Vereniging De Buitenpepers (schoonmaak- 
   acties, Koningsdag, Sinterklaasoptocht), zie pagina 4. 

Adriana Hernández, debuitenpepers@gmail.com  
Initiatiefgroep Buurttop – De toekomst van onze buurt  

Siegfried Willems, swillems@home.nl  
PeperOLympiade (voorbereidingsgroep voor deze  

spelactiviteit voor kinderen)  
Miekske van der Sman, peperolympiade@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectleider Aardgasvrije buurten Gemeente  

Luc Pellis, l.pellis@s-hertogenbosch.nl, zie pagina 6 en 7.                           
Redactie en advertenties Peperpraat 

Gabbie van der Kroef, tel. 06-40239581. 

gabbievanderkroef@hotmail.com  

Rubriek ‘Binnenkijken in De Buitenpepers’  

   (artikelenreeks in de Peperpraat)   
Gabbie van der Kroef, gabbievanderkroef@hotmail.com  

Rubriek ‘Peperprofessionals’ (artikelenreeks Peperpraat)   
zie pagina 14 en 15, Gabbie van der Kroef  

gabbievanderkroef@hotmail.com  
Vereniging van Eigenaren VvE Flats Buitenpepersdreef  

Johan Strang, johan@vantulden.eu   
Vereniging van de Eigenaren 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)  
Siegfried Willems, swillems@home.nl, zie pagina 6 en 7. 
Werkgroep Heinistuin  

Machteld Terlingen, natuurgebiedheinis@gmail.com  
Werkgroep Natuur op Noord en Buurtgroep Groen Doen, zie  

pagina 16. Maurits Tax, natuurwerkgroepnoord@gmail.com  
Werkgroep Speeltuin Vierde Buitenpepers 

Mirjam Alders, speeltuinbuitenpepers@gmail.com  
Wijkmanager voor de wijk Noord 

   Ronnie van Gaal, tel. 06-55190462,  
   r.vangaal@s-hertogenbosch.nl   
Wine-and-dine Buurtdiner De Buitenpepers 

Siegfried Willems, Elise Quant en Philip Hoek,           

winedinebuitenpepers@gmail.com  

 

 

Buurtbewoners zijn iedere maandagmorgen van 

10.00 tot 12.00 uur welkom bij ‘Annie op de Koffie’, 

Buitenpepersdreef 240. 

mailto:me.christophe@tiscali.nl
mailto:bewonerscommissieortduynen@kpnmail.nl
https://bewonerscommissieortduynen.jimdofree.com/
mailto:buitenpepershof@gmail.com
mailto:energiegroepbuitenpepers@gmail.com
mailto:peperplatform@gmail.com
mailto:bewoners56@gmail.com
mailto:a.heesters@home.nl
mailto:machteld.terlingen@gmail.com
mailto:jaap@broed.nu
mailto:gabbievanderkroef@hotmail.com
mailto:gierzwaluw.bp@gmail.com
mailto:buitenpepershalloween2@gmail.com
mailto:debuitenpepers@gmail.com
mailto:swillems@home.nl
mailto:peperolympiade@gmail.com
mailto:l.pellis@s-hertogenbosch.nl
mailto:gabbievanderkroef@hotmail.com
mailto:gabbievanderkroef@hotmail.com
mailto:gabbievanderkroef@hotmail.com
mailto:johan@vantulden.eu
mailto:swillems@home.nl
mailto:vmebuitenpepers@gmail.com
mailto:bart@gufp.nl
mailto:swillems@home.nl
mailto:natuurgebiedheinis@gmail.com
mailto:natuurwerkgroepnoord@gmail.com
mailto:speeltuinbuitenpepers@gmail.com
mailto:r.vangaal@s-hertogenbosch.nl
mailto:winedinebuitenpepers@gmail.com
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n het ‘witte huis’ aan het Buitenpeperspad zijn nu zowel 

Fysiotherapie De Buitenpepers en Praktijk Gezond en 

Welzijn gevestigd. Danielle Griesheimer: ‘Tot september 

vorig jaar deed mijn man Erwin samen met Ed Wolfs de 

fysiotherapie. Sinds de pensionering van Ed doet Erwin 

dit nu alleen. In zijn praktijk is het sindsdien écht druk, 

maar Erwin heeft er elke dag plezier in.’ 

 

Care for Women 
Danielle heeft sinds 2015 haar Praktijk Gezond en Wel-

zijn in hetzelfde opvallende gebouw in onze buurt: ‘Mijn 

praktijk richt zich specifiek op vrouwenzorg. Ik werk hier 

enkele vaste dagen in de week, naast onze praktijk thuis 

in Wadenoijen, in de Betuwe. Ik ben een Care for woman-

specialist en ik help vrouwen bij hormonale problemen. Ik 

zie hier veel vrouwen in de overgang en vrouwen met vra-

gen over hun menstruatie. Denk dan niet aan een ‘kort 

lontje’, maar aan vrouwen met forse en serieuze proble-

men vóór en tijdens hun menstruatieperiode.  

Ook adviseer ik vrouwen met een zwangerschapswens of 

die vragen hebben over anticonceptiemiddelen. Als con-

sulent voor Care for Human zie ik hier óók mannen in 

mijn praktijk. Ook zij kunnen hier terecht voor een ge-

zondheidscheck. Ik prik dan bloed voor het meten van 

cholesterol en glucose, ik meet de bloeddruk, de BMI-in-

dex en het gewicht. Je kunt hier eens per jaar terecht zon-

der doorverwijzing van de huisarts. En voorts geef ik 

eventueel goede raad over aanvullende voeding en leef-

stijladviezen.’ 

 

Voor vrouwen én mannen! 
De cliënten van Erwin en Danielle Griesheimer komen 

niet alleen uit onze buurt en onze stad, maar uit de gehele 

regio. Deels dankzij hun website, deels dankzij mond-tot-

mondreclame. ‘Het idee om ‘uit te breiden’ is mijn droom, 

maar we doen het sámen’, vertelt Danielle. ‘Ik denk dat er 

bij veel mensen behoefte is om op één locatie de zorg te 

vinden die ze nodig hebben. Binnen de zorg zien we dat 

de reguliere zorg op de eerste plaats gericht  is  op  het  

lichaam van  de man. Ik hoor bijna dagelijks van vrouwen, 

dat zij zich in de zorg niet gehoord of niet gezien voelen.  

Eigenlijk is daarom mijn ‘missie’ geworden, dat vrouwen 

zich wél gehoord voelen én ook geholpen worden. Daar-

door ontstond het idee om in onze praktijk ook andere 

diensten aan te bieden. We hebben nog ruimte in ons ge-

bouw. We hebben drie behandelkamers ter beschikking.’ 

 
Op zoek naar uitbreiding  
Erwin heeft diverse zorgverleners in de regio benaderd. 

Vanaf 11 januari 2023 begint Tamara van Geen, 

voedings- en leefstijlcoach in het gezondheidscentrum. 

Ook sluiten vanaf half januari ook Ilse Elich-van de Wiel 

en Nancy van der Linde, beiden voetzoolreflexoloog, aan. 

Ook Saar van Leusden, reiki- en MIR-therapeut en Anne- 

Marie van Schoonderwalt, psychologe, zullen in 2023 te 

vinden zijn bij Fysiotherapie en Gezondheidscentrum De 

Buitenpepers. Iedere therapeut voor één of twee dagdelen 

per week. 

Peperprofessionals Danielle en Erwin Griesheimer                             Tekst Gabbie van der Kroef 

 
 

 

Fysiotherapie De Buitenpepers en 

Praktijk Gezond en Welzijn gaan uitbreiden 

 

In de ‘Peperpraat’ portretteren we regelmatig in de        

serie ‘Peperprofessionals’ een of meer zelfstandige  

ondernemers uit De Buitenpepers. Dit keer een inter-

view met Danielle Griesheimer van Praktijk Gezond 

en Welzijn, gevestigd aan het Buitenpeperspad 1.  

Danielle en haar man, Erwin Griesheimer en eigenaar 

van Fysiotherapie De Buitenpepers, gaan in 2023 hun  

aanbod uitbreiden met andere disciplines, zoals een 

voedings- en lifestyle-coach en voetzoolreflexologen, 

evenals een reiki-master.   

 

  Danielle en Erwin Griesheimer, foto Jeroen Liebers. 

 

I 
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‘Het idee om uit te breiden is mijn 
droom, maar we doen het sámen!’   

 

 

 

  

 

Danielle: ‘We kijken echt uit naar de 

uitbreiding van onze diensten. Dat 

vinden we leuk én spannend! Het 

runnen van een klein gezond-

heidscentrum is nieuw voor ons. Dat 

begint al bij een groter bord voor ons 

pand.  Met daarop de specialisaties 

die te vinden zijn in het 

gezondheidscentrum. 

Ook op de social  media willen we 

ons de komende tijd duidelijker 

presenteren. We willen een 

aanvullend zorgcentrum worden met 

ook alternatieve therapieën, waarbij 

we zowel reguliere zorg en 

alternatieve zorg aanbieden onder 

één dak. Via ons netwerk van con-

tacten met huisartsen, hopen we ook 

dat artsen hun cliënten gaan 

informeren over ons nieuwe aanbod. 

Overigens zijn we nog in gesprek met 

een acupuncturist en haptotherapeut 

en zijn we nog op zoek naar een 

logopedist en podotherapeut.’ 

  

Fitness voor vrouwen  
Danielle vertelt dat ze ook een oplei-

ding volgt als fitnesscoach. Daarbij 

sport ze ook met vrouwen in de fit-

nessruimte van de fysiotherapie: ‘Ik 

doe dat alleen met vrouwen. Vrou-

wen voelen zich vaak onprettig in een 

sportschool. Er komen hier veel 

vrouwen uit De Buitenpepers, De 

Herven, Orthen en De Slagen. Die 

sporten hier met elkaar en dat is ook 

gewoon heel gezellig. We hebben 

ook gesprekken met elkaar, ook als 

het met iemand even niet goed gaat. 

Mijn droom was ooit, lang geleden, 

dat ik ons gezondheidscentrum zou 

binnenlopen, en dat daar mensen een 

babbeltje maken en zich verbonden 

voelen met elkaar. Die droom is en 

wordt nu steeds meer werkelijkheid. 

Het ontmoeten hier voegt hier iets toe 

aan onze zorgcentrum en hopelijk 

aan onze buurt.’ 

 

  

(Advertenties) 

 

Schrijvers en fotografen gezocht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ook de redactie van de Peperpraat zoekt voor 2023 uitbreiding. Heb je schrijf-

talent en kun je af en toe iets schrijven of fotograferen voor ons buurtblad, 

dan zijn jouw teksten of foto’s welkom. Zoals het nu naar uit ziet, is onze re-

dactie in 2023 iets kleiner, dus de hulp van andere buurtgenoten is welkom!  

Ook dit jaar schreven al regelmatig buurtbewoners een artikel of ze stuurden 

foto’s in. Dat willen graag in 2023 voortzetten. Wil je eens per twee maanden 

iets schrijven? Of wil je af en toe een artikel of bericht leveren, dan is dat van 

harte welkom! Ook zoeken we nog enkele buurtbewoners, die willen meedoen 

met de redactie: samen met de huidige reactieleden kun je nadenken over de 

inhoud van ons buurtblad. We komen eens per twee maanden bijeen voor een 

kort redactieoverleg. Interesse? Mail naar gabbievanderkroef@hotmail.com 
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e Buurtgroep Groen Doen gaat, 

onder de vleugels van Werkgroep 

Natuur op Noord, in het voorjaar van 

2023 en 2024 in totaal in onze buurt 

tien borders aanleggen met vaste in-

heemse bloeiende planten. Hiermee 

willen we kleur geven aan de buurt en 

vergroten we, hoe bescheiden ook, de 

stedelijke biodiversiteit vanwege de 

aantrekkingskracht die de bloemen 

en planten hebben op diverse vlin-

ders, kevers, (wilde) bijen en vogels. 

Daarvoor zijn meer maatregelen no-

dig, zoals bloeiende bomen en strui-

ken. Daar werkt de gemeente natuur-

lijk ook al aan en dat juichen wij als 

buurtgroep van harte toe. Wanneer 

deze borders een succes blijken te 

zijn, zouden we deze in een volgend 

stadium kunnen uitbreiden, zodat er 

een bloemrijke bufferzone gaat ont-

staan. Daarmee neemt het areaal gras 

wat af en de bloemenzone wat toe.  

 

De eerste vijf groenvakken   
In maart en april 2023 leggen we de 

eerste vijf plantenborders aan. Het 

gaat om oppervlakten van circa 

twaalf vierkante meter. Samen met 

de gemeente hebben we de locaties al 

bepaald. We beginnen bij de diverse 

entrees van De Buitenpepers. De ge-

meente haalt de graszoden weg. Sa-

men met geïnteresseerde buurtbewo-

ners zullen we de groenvakken 

daarna verrijken met goede tuin-

grond. Daarin planten we de planten-

soorten, die we samen met een biolo-

gische kwekerij hebben uitgezocht. 

Alle planten zijn inheems en voor-

zien het groen elk seizoen van kleur.  

In maart en april 2024 leggen we ver-

volgens de tweede partij van vijf 

plantenborders aan. Deze komen ‘aan 

de binnenkant’ van de buurt. 

 

Beheer en onderhoud 
Het is de bedoeling dat elke planten-

border een ‘beheerder’ heeft, een be-

woner die zorg draagt voor toezicht 

op en eventueel onderhoud van de 

border. De gemeente stelt dit als 

voorwaarde voor het project. Van-

daar de oproep voor nog enkele be-

woners om zich aan te melden als 

‘beheerder’. We zullen als beheer-

ders regelmatig bij elkaar komen 

voor overleg.  

 
De coördinatie van dit project gaat 

via de Werkgroep Natuur op Noord:  

natuurwerkgroepnoord@gmail.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb  je een vraag of interesse, richt je 

tot ons via het mailadres van de 

Werkgroep Natuur op Noord. 

 
Ken Yau, Evert-Jan Ulrich,  

Fleur van Duijnhoven,  Ardi Voets 

en Maurits Tax. 

 

Buurtgroep Groen Doen neemt initiatief  

voor aanleg van tien groenborders 

 

Groen Doen in De Buitenpepers – de aanpak in 2023 en 2024                     Tekst Maurits Tax 
 

 

 

 

 

‘Samen bouwen aan een betere buurt!’ 
 

Helaas géén kleurplaat 
 

Vanwege de vele kopij voor dit nummer 

en ook de vele advertenties: helaas in 

deze editie géén kinderkleurplaat. Die 

plaatsen we de volgende keer wéér… 

 

 

In juli en november hebben we – de Buurtgroep Groen Doen in De Buiten-

pepers – in dit blad geschreven over onze plannen om bij het vijftigjarig  

jubileum van de Buitenpepers onze buurt verder te vergroenen. Er komen 

in 2023 tien bloemen- en plantenborders bij in onze buurt. We hopen dat 

ons initiatief in de toekomst de buurtbewoners blijft herinneren aan ons  

jubileum en een levend aandenken wordt voor de jaren die gaan volgen. 

 
 
 

         Een selectie uit de soorten die in 2023 geplant worden in de tien borders. 

         Bij ieder groenvak komt een 

bordje met deze tekst. 

         Overleg met de toezichthouder 

van de gemeente over de vijf locaties.  

 

D 

mailto:natuurwerkgroepnoord@gmail.com

