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Kleur de Sinterklaas kleurplaat                                                                

in het midden van deze Peperpraat!  

Sinterklaas is op                    

zondagmorgen                             

24 november                                 

in onze buurt!                                                                             

Oproep: Pieten gezocht! 
Beste bewoners uit die hele mooie Buitenpepers buurt! 

Met spoed heb ik deze oproep naar uw redactie gestuurd. 

Op zondag 24 november maak in uw wijk mijn ronde. 

Voor deze toer heb ik nog maar één buurt Piet gevonden! 

Toon daarom spoedig uw echte Buur(t)kracht aan mij: 

Meld je aan als Piet, dan maken we alle kinderen blij! 

Wil je meedoen op die zondag als assistent: heel graag! 

Dan zorg ik voor jouw Pietenpak, compleet met kraag. 

Verlos mij van mijn stress vóór ik naar Den Bosch kom:    

Meld je daarom NU aan bij debuitenpepers@gmail.com  

Liefs van de Sint!                                                  

Activiteitenkalender                             

• 

• 

• 

• 

• 

  

http://www.buitenpepers.nl/
mailto:debuitenpepers@gmail.com
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Terugblik vierde wine-and-dine 9 november 

Heerlijk eten met geweldige wijnen 

en kennismaken met nog meer               

onbekende en leuke buurtbewoners! 

De ‘wine’ tijdens de wine-and-dine was een meer 
dan smakelijk succes dankzij de sponsoring van 
Wijndivas. Zij boden gratis heerlijke passende     

wijnen aan bij alle diverse gerechten!  
Zelf bestellen? www.wijndivas.com 

 

De Peperpraat 

http://www.wijndivas.com/
mailto:debuitenpepers@gmail.com
http://www.debuitenpepers.nl/
https://www.facebook.com/buitenpepers
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Duurzame Informatiemarkt 7 november 
 

Welke isolatie levert wooncomfort 

en besparingen op? Wie doet er 

mee met collectieve inkoop?  

mailto:energiegroepbuitenpepers@gmail.com
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Kom naar de vierde bewonersbijeenkomst  

op donderdagavond 28 november! 

  

Presentatie Buurtplan ‘Hoe maken 

we de Buitenpepers aardgasvrij?’ 

en ‘warmteronde’ door de buurt  

Redactieleden gezocht       

 

mailto:buitenpepers@gmail.com
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Bernice Kamphuis begeleidt zes maanden           

het Meedenkteam ‘Maken we samen                          

de Buitenpepers aardgasvrij?’ 

  

‘Jullie hebben de grote boze wolf  

mooi in stukjes gehakt…’ 
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Bewonersvereniging voor de huurders  

van de Vijfde en Zesde Buitenpepers 

  

‘Als we niet samen onze belangen 

behartigen, dan geven we                      

de verhuurder vrij spel…’ 
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Geef géén afval aan de eenden! 

  

Eendjes voeren is                                           

minder onschuldig dan het lijkt… 
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Kleurplaat voor de jongsten  
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Kinderpraktijk Kubus
  

Jouw kind verdient de beste zorg 

 

Bij de buren in Orthen 

De Orthense Harmonie bereidt 

zich voor op hun Kerstconcert  
 

http://www.kinderpraktijkkubus.nl/
https://www.actiefindenbosch.nl/activiteit/88896/muziekorkest-kerst
https://www.actiefindenbosch.nl/activiteit/88896/muziekorkest-kerst
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Gezocht! Een sopraan en een mezzo…
  

Zing mee in Vrouwenkoor Siren! 

Aanbod van Avans-studenten 
  

Wat kunnen we doen in de buurt? 

Muziek in de Buitenpepers  

Zondagmiddag 8 maart 2020 

 

Een podium voor musici  

op allerlei adressen in de buurt  

 

http://www.sirenenkoor.nl/
mailto:sirenendenbosch@yahoo.nl
mailto:lgsbroed@outlook.com
mailto:muziekindebuitenpepers@gmail.com
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Peper Professional Milko van Wegberg   
     

Advies op maat bij allerlei vragen over    

ventilatie, isolatie en energiebesparing 
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Peperprofessional Tim Klerx 

 

‘Een nieuwe of aangepaste hypotheek 

biedt de kans om jouw woning te isoleren; 

zo bespaar je op de energienota…’ 

mailto:mvanwegberg@hetnet.nl
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De buurt is weer even opgeruimd! 
 

Dank aan Proper Jetje en aan alle 

schoonmakers, oud en jong!  
 

 

Zondagmiddag 19 januari 2020 

Nieuwjaarsborrel met  

een leuke kinderactiviteit!  
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Een nieuwe rubriek in deze Peperpraat:

Binnen in de Buitenpepers
  

Sanne Sanders: ‘Ik heb er plezier  

in om mijn huis te stylen’… 

 

 

 

 

mailto:sannesanders@hotmail.com
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Gezamenlijke inkoopactie van bewoners 
 

Eerste groendaken in onze buurt  

liggen nu op de schuren! 
  

mailto:energiegroepbuitenpepers@gmail.com

