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 Buurtvereniging Buitenpepers               Lente-editie maart 2017 
 

Landelijke opschoondag  
zaterdag 25 maart 
 
Vanaf tien uur zwerfafval opruimen 
in alle straten en groenstroken in 
en rond de Buitenpepers 

 
Het voorjaar is bij uitstek een periode voor een grondige schoonmaak van 
onze wijk. Her en der liggen nog vuurwerkresten in de groenstroken en 
overal liggen wel blikjes, plastic of ander zwerfafval. Op zaterdag 25 maart 
tijdens de Landelijke Opschoondag organiseren buurtverenigingen en be-
drijven in het hele land opschoonacties om samen de buurt of straat 
schoon te maken. Dat doen we ook in de Buitenpepers: een traditie. Een 
traditie die we van harte aanbevelen! Voor ouderen én jongeren! Doe mee! 
 
Hoe ziet onze schoonmaakactie er uit op zaterdagmorgen 25 maart? 
 10.00 uur Verzamelen in de ‘Kuil’ tussen de Vijfde en de Zesde  

  Buitenpepers: uitreiken plattegrond, prikkers, hesjes en  
afvalzakken. En natuurlijk eerst een bak koffie! 

 10.10 uur Startschot: je gaat in kleine groepen de wijk in. 
 11.30 uur Terugkeer bij de ‘Kuil’ voor het inleveren van het afval. 
 11.45 uur Napraten met koffie en iets lekkers in het Nico Schuur-  

manshuis, Fort Orthen, Ketsheuvel 50. 

We zien je graag op zaterdagmorgen 25 maart om 10.00 uur! 
 

Een social sofa in onze wijk?! Hij gaat er komen! 
 
In een eerdere ‘Peperpraat’ heb je al iets kunnen lezen over onze plannen 
om ook de Buitenpepers op te sieren met een mooie mozaïekbank.  
We hebben nu goed nieuws: de gemeente heeft geld beschikbaar gesteld 
om onze plannen te realiseren! Ook heeft het dagcentrum van Cello, aan 
de Van der Eygenweg in Orthen, ruimte aangeboden waar wij tijdelijk aan 
onze bank kunnen werken. We zijn hier ontzettend blij mee!   
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Uiteraard hebben we ook nagedacht over 
de plek waar onze Social Sofa uiteindelijk 
zal komen te staan. We zijn uitgekomen op 
de ruime speelplek ten zuiden van de dijk, 
nabij de Vierde Buitenpepers.  
Dit is een locatie centraal in onze mooie, 
groene wijk. Bovendien zal de bank dan 
vlak langs een doorgaande fiets- en wandel-
route staan: zichtbaar en functioneel. 
We zijn nu bezig met het ontwerp. Dit voorjaar hopen we te starten met het 
mozaïeken. We houden u op de hoogte, want we kunnen tegen die tijd nog 
wel wat extra handen gebruiken! Heeft u vragen, dan horen we het graag. 
 
Yvonne Holwerda, tel. 073-6415143 of holwerda.h@solcon.nl 

 
Fietsen versieren, een speelgoedmarkt en spelletjes  
 
Koningsdag 27 april in de ‘Kuil’ tussen de Vijfde en              
Zesde Buitenpepers vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur 
 
Kom je ook op Koningsdag donderdag 27 april in de ‘Kuil’ jouw fiets versie-
ren? We rekenen op jou! Er zijn leuke prijzen te winnen. Je krijgt van ons 
een zakje met versierspullen, maar natuurlijk mag je zelf van alles aan je 
fiets hangen. Hoe bonter, hoe beter! Koning Willem Alexander wordt die 
dag 50 jaar! We maken er daarom een extra mooi feest van! 
 
Als je spulletjes wil ver-
kopen, kan dat ook 
(neem een deken mee), 
verder zijn er nog allerlei 
spelletjes. Aan het einde 
van de morgen – rond 
11.30 uur – is er voor 
alle kinderen een lekker 
ijsje! 
We zien je dus graag met jullie fietsen en met jullie tweedehandsspullen op 
de ochtend van Koningsdag in de ‘Kuil’. Wees erbij vanaf 10.00 uur!  
Tot 27 april! 

mailto:holwerda.h@solcon.nl
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Volop belangstelling bij nieuwjaarsbijeenkomst  
 
Het jaar 2017 voor onze wijk kon niet beter beginnen dan met een meer 
dan goed bezochte en geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst op zondagmiddag 
15 januari. Ruim tachtig wijkbewoners wensten elkaar een gezond en voor-
spoedig Nieuwjaar. Voor meerdere kinderen was deze middag het pluizen 
van braakballen erg leuk; de kleinsten vermaakten zich met kleurplaten. 
De organisatoren van de nieuwjaarsborrel 
nodigden iedereen uit om zich aan te mel-
den voor de organisatie van nieuwe activi-
teiten in onze wijk in de loop van dit jaar. 
Dat leverde flink wat respons op. In maart 
komen de organisatoren van alle activitei-
ten bijeen om een jaarplanning te maken. 
En om afspraken te maken over het aanvragen van de subsidies bij de 
Gemeente ’s-Hertogenbosch voor de afzonderlijke activiteiten. De aankon-
digingen voor de nieuwe activiteiten komen tijdig te staan in deze ‘Peper-
praat’, op onze website en Facebookpagina. Dank aan de eigenaren van 
d'n Boerderij om een zaal beschikbaar te stellen voor onze bijeenkomst! 

 
Wine & Dine 2017 
 
In navolging van het succes van vorig jaar, zal er ook dit jaar een walking 
dinner plaatsvinden. En wel op zaterdag 4 november. Dit houdt in dat er in 
groepjes van zes personen bij iemand thuis een home-made meal gegeten 
wordt. Om 17.45 uur een voorgerecht bij één wijkbewoner thuis. Vervol-
gens om 19.00 uur in een andere groepssamenstelling het diner bij iemand 
anders thuis, en ter afsluiting om 21.00 uur met z'n allen het grand dessert 
in het Nico Schuurmanshuis. Tot 23.00 uur kan er nog wat geborreld en 
nagepraat worden. Voor het driegangendiner incl. wijn en frisdrank betaal 
je 15 euro. Drankjes in het Nico Schuurmanshuis zijn voor eigen rekening. 
Al met al een hele ontspannen manier om je buurtgenoten beter te leren 
kennen. Om de uitwisseling zo optimaal mogelijk te laten zijn, worden part-
ners of huisgenoten niet in dezelfde groepjes ingedeeld.  
Voor méér info of om je aan te melden, alleen om te eten of ook als kok 
voor één van de gerechten voor zes personen, ga dan naar de website 
http://www.buitenpepers.nl en klik daar op de link van Wine & Dine. 
Let wel: De sluitingsdatum is 15 juni en het maximale aantal mogelijk deel-
nemers is 72 dus wie het eerst komt, het eerst maalt! 
Brigit Gefkens Esmaralda Huijbregts, Siegfried Willemsen Lars Eckstein. 

http://www.buitenpepers.nl/
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Nieuwe buren op de Rompertsebaan 

 
Aan de Rompertsebaan 12 komen binnenkort nieuwe bewoners te wonen. 
Er komt een vestiging van Labyrint Zorg & Werk. Dat is een organisatie die 
mensen met een psychische beperking en/of autisme begeleidt.   
Eerst zat hier een voorziening voor 24-uurs opname van mensen met 
verslavingsproblemen. Deze voorziening is in de loop van 2016 verhuisd 
naar Vught. Novadic-Kentron blijft echter gehuistvest ook op deze locatie. 
Het gaat hier om onder meer de Medische Heroïne Unit en spreekuren van 
hulpverleners. Vanaf maart komen hier maximaal 25 bewoners met een 
psychische beperking of autotisme te wonen. Ze wonen er allemaal tijdelijk. 
Tijdens hun verblijf leren ze die zaken die nodig zijn om zelfstandig te 
kunnen wonen. Overdag hebben ze een dagbesteding buiten het terrein. 
Een vast team van begeleiders zijn voor hen 24 uur per dag beschikbaar.  

 
Het gebouw wordt inmiddels geschikt 
gemaakt voor bewoning. De verbou-
wing is in volle gang. De verwachting 
is dat de eerste bewoners er al in 
maart komen wonen. Labyrint Zorg & 
Werk en de bewoners willen graag een 
goede buur zijn. Wilt u langskomen, 
dat kan. Ook om een kop suiker te 
lenen.  
 

Hebt u vragen? Kijk op www.labyrintzorgenwerk.nl of bel 073-8882384. 
Mayan Oomkes, gemeente ’s-Hertogenbosch 
 
 

Onderzoek wijst uit: u bent positief over onze wijk! 
 
Hallo bewoners van de Buitenpepers, 
Zoals u waarschijnlijk weten hebben wij (Koen, Sil en Luca van het Com-
manderij College in Gemert) in november een enquête verspreid in de 
Buitenpepers om een buurtprofiel op te stellen. We hebben in totaal 132 
ingevulde enquêtes terug gekregen. Met dit aantal zijn we heel erg blij!  
Wij willen alle mensen die de enquête hebben ingevuld bedanken! We 
hebben hele leuke reacties gehad en we zijn tot de conclusie gekomen dat 
de Buitenpepers een goede buurt is. Op de volgende pagina vindt u onze 
belangrijkste conclusies en een samenvatting van onze resultaten.  

http://www.labyrintzorgenwerk.nl/
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Onze conclusies 
Door ons onderzoek zijn we er achter gekomen dat de Buitenpepers een 
goede buurt is. Om te beginnen blijkt uit onze enquête die we hebben 
afgenomen dat de grote meerderheid in de buurt vindt dat er weinig verloe-
dering is en dat u vindt dat er betrek-
kelijk weinig overlast is. Ook vonden 
we het prettig om uit uw reacties te 
lezen, dat veel mensen zich veilig 
voelen op straat.  
 
We zien ook dat de Buitenpepers er 
goed voor staan qua economische 
zaken. Er is maar drie procent van de 
buurtbewoners die leeft van een uitke-
ring. Gemiddeld in Nederland is dat 9,8 procent. In de Buitenpepers heeft 
7,5 procent van de huishoudens een laag inkomen. In geheel Nederland is 
dat 10,4 procent.  
 
Verder vinden wij uw buurt ook een goede buurt, omdat de meerderheid 
van de mensen vinden dat er genoeg verenigingen zijn in de buurt en 
omgeving. Omdat toch nog een kleine 10 procent zegt dat ze vinden dat er 
te weinig verenigingen zijn, ligt daar nog een uitdaging voor uw wijk!  
Dan is er nog een vraag in onze enquête waaraan we zien dat de Buiten-
pepers een goede buurt is: ruim 90 procent van de inwoners heeft een 
gemiddelde, goede of heel erg goede band met hun mede buurtbewoners. 
Dat is heel belangrijk om een goede 
buurt te zijn. Dan zeggen de mensen 
ook nog dat ze niet ver hoeven reizen 
voor een laagwaardige voorziening, 
ook dat is dus goed in de buurt. Bij de 
hoogwaardige voorzieningen zegt 
eigenlijk iedereen dat ze ook niet ver 
hoeven reizen of dat ze een gemid-
delde afstand af moeten leggen. 
  
Waar we ook tenslotte aan kunnen zien of onze buurt een goede buurt is, 
is het cijfer wat de bewoners de buurt geven. Gemiddeld een 8,1!   
Dus de inwoners van de Buitenpepers zijn heel erg tevreden! Maar er 
kunnen nog altijd dingen veranderd worden om het nog beter te maken. 
 
Met vriendelijke groet  van Koen, Sil en Luca 
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Nieuwe wijkmanager Rens Jeunink: ‘Samen met u zet ik 
mij in voor de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk…’ 
 
Beste bewoners van de Buitenpepers, 
mijn naam is Rens Jeunink. Bij deze wil ik me graag even voorstellen als 
de nieuwe wijkmanager van Noord. Ik vervang per 1 januari 2017 Frank 
van Berkel die binnenkort met pensioen gaat. 
Ik ben reeds twaalf jaar wijkmanager voor de Gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Recentelijk was ik wijkmanager van Kruiskamp-Schutskamp, Empel, Groo-
te Wielen, Vinkel en Nuland. Voor die tijd ben ik ook nog wijkmanager ge-
weest in Zuid, de Binnenstad en Maaspoort. 
 
Ik realiseer me dat Frank een heel 
groot netwerk heeft opgebouwd in al 
die jaren en dat dat enig tijd zal kosten 
om dat eigen te maken. Ik ga de ko-
mende maanden proberen met zo 
veel mogelijk bewoners, organisaties, 
verenigingen in de wijk in contact te 
treden. Uiteraard doe ik dit ook met 
alle werkzame professionals in Noord.  
Als wijkmanager probeer ik met alle 
betrokken partijen, waaronder ook de 
bewoners zelf, de leefbaarheid en 
veiligheid in de wijk te bevorderen. 
 
Hoewel ik geen geboren Bosschenaar ben, woon ik al meer dan veertig 
jaar in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Ik woon in Rosmalen en ben ge-
trouwd met Inge en we hebben drie kinderen, die inmiddels het ouderlijk 
huis hebben verlaten. Ik tennis graag en in die hoedanigheid kom ik ook 
vaak op het sportcomplex Hambaken. 
 
Elke wijk in ’s-Hertogenbosch heeft ook een Facebookpagina. In mijn geval 
is dat Wijkmanager Noord. Hierop plaats ik met enige regelmaat zaken die 
in Noord spelen. Mocht u om welke reden dan ook met mij in contact willen 
treden dan kan dat te allen tijde. Het liefst via de mail of telefoon.   
R.jeunink@s-hertogenbosch.nl of via telefoon 06-53463222.  
 
Rens Jeunink, wijkmanager Noord 

mailto:R.jeunink@s-hertogenbosch.nl
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Adriana Hernández: ‘Aandacht voor ouderen:  
in de Tweede Kamer én in onze wijk!’ 
 
Een kandidaat Tweede Kamerlid uit onze wijk! Adriana Hernández staat op 
plek 23 op de kieslijst van 50PLUS voor de komende Tweede Kamerver-
kiezingen op 15 maart. Adriana is een bekend gezicht bij veel activiteiten in 
onze Buitenpepers. Al vrij snel na haar komst vanuit Mexico in 1996 is zij 
actief geworden binnen onze wijk, als secretaris van onze wijkvereniging. 
En vanaf 2008 zet zij zich in voor de lokale politiek. Na een kennismaking 
met 50PLUS fractievoorzitter Henk Krol in 2010 besloot ze om, samen met 
haar partner Dick Schouw, zich in te zetten voor de idealen van deze partij. 
Sinds 2012 maakt Adriana deel uit van het landelijk hoofdbestuur van 
50PLUS. En vanaf 2015 is Adriana namens 50Plus bestuurslid bij het Wa-
terschap Aa en Maas, dat zorgt voor het waterbeheer in onze regio. In het 
dagelijks leven is Adriana communicatieadviseur voor bedrijven en organi-
saties, die internationaal zaken doen en ondersteuning kunnen gebruiken 
bij overleg en onderhandelingen met zakenpartners, waar ook ter wereld. 
 
Meer dan voldoende aanleiding voor een na-
dere kennismaking met Adriana. Een gesprek 
over haar aandacht voor senioren, over onze 
wijk en haar ambities: ‘Ga niet alleen stemmen 
op 15 maart! Hoe dan ook! Maar zoek in onze 
wijk bovendien eens wat vaker contact met 
ouderen. Juist met iemand die slecht ter been 
is of ziek is geworden. Of bel eens aan, als je 
een oudere in jouw straat de laatste tijd niet 
gezien hebt. Aandacht voor ouderen hoort er 
wat mij betreft gewoon bij. Dat ben ik vanuit 
mijn jeugd in Mexico wel gewend.’ 
 
Adriana benadrukt waarom zij juist actief is 
voor 50PLUS: ‘Ouderen of senioren zijn een 
door de politiek vergeten groep. Mijn inzet is – 
ook al ben ik zelf nog geen vijftig – om initiatie-
ven te nemen om de betrokkenheid van oude-
ren te vergroten. En bij nieuw beleid dient er, vind ik, nadrukkelijk aandacht 
te zijn voor de belangen van ouderen, zowel werkenden en niet-werken-
den. Als je in hier in Nederland werkloos wordt na je veertigste, dan is de 
kans nog klein om ander werk te vinden. Ondanks honderden sollicitatie-
brieven. Na je veertigste of vijftigste ben je niet ineens ouder, maar de 
maatschappij maakt ons ouder.’  
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‘Zowel op het terrein van de arbeidsmarkt en in de zorg verdienen ouderen 
meer aandacht. Mijn ambities gaan verder dan goede pensioenen en de 
AOW terug naar 65 jaar. Als Kamerlid wil ik mij ook inzetten voor afspraken 
over beter onderwijs en afspraken over betere mantelzorg voor senioren…’ 
 
Onze wijk de Buitenpepers is volgens Adriana een mooie afspiegeling van 
onze maatschappij. ‘Bij senioren in onze wijk zie ik echter ook regelmatig 
eenzaamheid: ‘In onze wijk wonen enkele honderden ouderen, deels met 
een middeninkomen en deels met een kleine beurs. Uit gesprekken met 
senioren komt vaak het gebrek aan contact met andere mensen ter sprake.  
In Mexico, waar ik vandaan kom, is door de zware arbeidsomstandigheden 
de levensverwachting bijna tien jaar lager dan hier. Daar is desondanks 
veel meer vanzelfsprekende aandacht voor ouderen. In onze Nederlandse 
samenleving, ook in onze wijk, staan ouderen meer buiten de samenleving, 
in vergelijking met Mexico. Zoek daarom ouderen op, vind ik, juist als je 
merkt dan je jouw oudere buur al een tijdje niet gezien hebt. Zorg ook voor 
wat meer geluk voor de ouderen in onze eigen wijk!’ 
 
Of Adriana nu wel of niet gekozen wordt als Tweede Kamerlid, zij blijft zich 
met plezier inzetten voor de wijkvereniging en voor meerdere wijkactivitei-
ten, zoals de schoonmaakacties, de viering van Koningsdag en de Sinter-
klaasoptocht. ‘Ik ben blij met alle nieuwe initiatieven in onze wijk, van de 
Peperolympiade tot de mozaïekbank. Die activiteiten zorgen voor meer 
onderlinge betrokkenheid tussen mensen. Dat is wat ik noem ‘geluk in de 
Buitenpepers’. Dat maakt het makkelijker mensen in jouw straat aan te 
spreken. Ook bij mogelijke problemen. En als het ons lukt om door onze 
activiteiten wat meer aandacht te geven aan de 
ouderen in onze wijk, dan vind ik dat echt een 
plús! En oh ja, ga hoe dan ook stemmen op 15 
maart! Waarom dit keer niet op een Buitenpeper?’ 
 
Gabbie van der Kroef 
 
Colofon 
Deze ‘Peperpraat’ is een uitgave van Buurtvereniging De Buitenpepers. 
Mail: de.buitenpepers@gmail.com               Website www.buitenpepers.nl 
Vijfde Buitenpepers 19    Oplage van deze ‘Peperpraat’: 900 exemplaren 
Facebook: https://www.facebook.com/buitenpepers 
https://www.facebook.com/energiegroep.buitenpepers  

Deze ‘Peperpraat’ is gedrukt bij de Copy Shop Den Bosch.  
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