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BUURTBLAD VAN DE BUITENPEPERS 

VOORJAARNUMMER 

MEI 2020 

Voorjaarsnummer 

Mei 2020 

 

 

EN OOK NOG… MUZIEK IN DE BUITENPEPERS - COLLECTIEVE AANSCHAF ZONNEPANELEN -

STRAATAPPZEVENDE BUITENPEPERS - WERKGROEP NATUUR OP NOORD -  

PEPERPROFESSIONAL CORINE VAN DE BOGAART - ELEKTRISCHE DEELAUTO’S -  

BINNENKIJKEN BIJ EEN BUURTBEWONER – UPDATE TRAJECT AARDGASVRIJ? –  

KLEURPLAAT EN PUZZELS – EN NOG MEER… 
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  Het is en blijft onwennig: een  

anderhalve-metersamenleving. 

We vroegen om foto’s van onze 

buurt: staat ons leven stil? Hoe 

gaan we dóór in deze coronatijd? 

Hoe helpen we elkaar? Van de 

ontvangen foto’s maakten we een 

collage. Dank aan alle inzenders! 

Een hartenkreet met stoepkrijt… ↙ 

↖ Felicitaties voor ons buurmeisje, nu we niet  
op haar verjaardagfeestje kunnen komen… 

Babet Cobben op de Tweede Buitenpepers maakte 
zelf kanelbullar, Zweedse kaneelkoekjes voor haar 
jarige buurvrouw en voor haar opa en oma’s… ↗ ↘ 

↗ Bewoners van de Derde Buitenpepers 
zorgen samen voor het onderhoud van de 
groenstroken tussen de brandgangen… 

↖ ‘Bedankt dat jullie doorwerken on-
danks het corona. Jullie worden ge-
waardeerd’. Mooie waardering voor 
het werk van de vuilnisophalers.  

↗ Dank voor de inzet van al het personeel van de SuperCoop! 

Ook een ‘Bedankt’ en hartjes voor de 
leerkrachten van Basisschool Het Palet ↘ 

↗ Een zoom-overleg tussen de leden van 
de Coördinatiegroep Buurtplan 2020… 

↗ Berenjacht ook op 
De Buitenpepers… 
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Ook in De Buitenpepers is ons leven door de       
coronacrisis ingrijpend veranderd. Basisschool Het 
Palet en andere scholen zijn (nog) dicht: de meeste 
kinderen en studenten blijven thuis. Veel mensen 
werken eveneens vanuit hun huis. Boodschappen 
doen bij de SuperCoop doe je alleen. Restaurant 
D’n Boerderij is gesloten en tracht met een aanbod 
van afhaalgerechten het omzetverlies te verklei-
nen. Zo heeft ieder nu zijn inperkingen. Hoe gaat 
het leven desondanks dóór en hoe houd je contact 
met dierbaren en collega’s? Wat zijn de verwach-
tingen voor de komende tijd? Verschillende men-
sen vertellen hun verhaal: ‘Het is niet makkelijk 
om onze ouders zo lang niet te zien…’ 
 

Binnen blijven in De Buitenpepers: hoe doen we dat?  
 

‘We willen onze gasten laten zien dat we dóórgaan!’                                                                         
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De Peperpraat 

 

 

Vijf redactieleden                            

mailto:debuitenpepers@gmail.com
http://www.buitenpepers.nl/
https://www.facebook.com/buitenpepers
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Huiskamerconcerten 8 maart 
 

Muziek in  

De Buitenpepers 

in tijden van  

corona 
 
 

 

Initiatief buurtbewoners
 

Collectieve  

inkoop voor 

zonnepanelen  

van start!

 

Op dinsdag 10 maart organiseerden buurtbewo-
ners Hennie Eerhart en Ed Andriessen de voorlopig 
even laatste buurtactiviteit: een informatiebijeen-
komst in D’n Boerderij over de inkoop van zonne-
panelen. Kort daarna volgde de ‘intelligente lock-
down’ als antwoord op de corona-uitbraak. Met 
een streep door alle komende buurtactiviteiten… 
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Nog geen data voor  

activiteiten in De Buitenpepers 
 
 

 

 

Activiteitenkalender                             

mailto:bp.zonnepanelen@gmail.com
https://www.btduurzaam.nl/
http://www.buitenpepers.nl/
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WhatsAppgroep B.P.Nieuws 7.0

 

Burenapp   

Zevende Buitenpepers 

werkt prima als  

sociaal bindmiddel                                                                           

 

Al twee jaar sturen 24 bewoners aan de Zevende 
Buitenpepers elkaar regelmatig via hun telefoons 
berichten en nieuwtjes. Hun WhatsApp-groep blijkt 
een prima middel om elkaar snel te informeren en 
hulp te bieden. Zeker nu iedereen door de corona-
crisis noodgedwongen binnen moet blijven.  
Hans van de Rijt is een van hen: ‘Met deze app ste-
ken we elkaar in deze zorgelijke tijden ook een hart 
onder de riem. We versturen bij voorkeur liever 
geen leuke filmpjes. Onze app-groep is bedoeld 
voor burenhulp. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt 
als je zelf niet je eigen hond kunt uitlaten…’  
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Peperprofessional Corine van den Bogaart  
 

‘Ik ben een mensenmens’  
 

 
 

 

In elke ‘Peperpraat’ portretteren we in de serie  
‘Peperprofessionals’ een zelfstandige ondernemer 
uit De Buitenpepers. Dit keer re-integratie en vita-
liteitscoach Corine van den Bogaart van Bogaart-
Co-Coaching: ‘Ik kan breed kijken naar hoe mensen 
met hun eigen energie en gezondheid omgaan en 
hoe zij hun vitaliteit kunnen vergroten.’ 
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http://www.bogaart-co-coaching.nl/
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Aanpak hittestress in de buurt 
 

Werkgroep Natuur op 

Noord ‘s-Hertogenbosch 
 

 

De Werkgroep Natuur op Noord zet zich in voor 
het behoud en de versterking van de biodiversiteit 
in de buurten in Noord. Daarvoor heeft de werk-
groep al in 2015 in een masterplan zichtbaar ge-
maakt waar er in Noord sprake is van ecologische 
kwetsbaarheid, maar vooral ook waar er groene 
kansen liggen daar iets aan te doen. De werkgroep 
zit daarmee op één lijn met de gemeente, die bij-
voorbeeld bij enkele watergangen in de buurten 
de oevers anders heeft ingericht. Daardoor is er nu 
al een rijkere vegetatie ontstaan met meer leefge-
bied voor kikkers en andere amfibieën.  
  

http://www.operatiesteenbreek.nl/
mailto:maurits.tax@hetnet.nl
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Update traject aardgasvrij? 

Coördinatiegroep Buurtplan 2020  

 

‘De Buitenpepers 

Aardgasvrij’ éven  

op een laag pitje
 
 

 

mailto:energiegroepbuitenpepers@gmail.com
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Binnenkijken in De Buitenpepers 
 

Eigen huis en badkamer 

 
 

Een huisbezoek is nu onmogelijk. Noodgedwongen 
door de coronamaatregelen maak ik een afspraak 
voor een online-interview. Achter de camera tref 
ik een vrolijke vrouw, die met een kopje thee hele-
maal klaar is voor ons gesprek. Noortje Neefs is 
haar naam en ze woont samen met haar vriend Jan 
en zoontje Bram op de Zesde Buitenpepers. 
 

Sanne Sanders schrijft voor iedere editie van de  
Peperpraat een artikel over een buurtbewoner en 

haar of zijn huisinterieur, hobby’s of passies:  
‘Binnenkijken in De Buitenpepers’  
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Klein onderzoek in De Buitenpepers 
 

Elektrische auto’s 

samen delen in onze buurt? 
 
 

 

Jaap Klink van Bossche netwerkorganisatie Broed, 
wil als bewoner van de Buitenpepers én als initia-
tiefnemer van ‘De Mobiele Brigade’ graag het elek-
trisch deelvervoer in onze buurt gaan stimuleren. 
Door met meerdere buurtbewoners, zzp’ers en 
misschien zelfs enkele bedrijven één of meerdere 
elektrische auto’s te delen, kunnen we gezamenlijk 
kosten, parkeerplaatsen én het milieu besparen.  
Bovendien verhogen we met gedeeld vervoer de 
sociale samenhang en geven we buurtbewoners 
zonder eigen auto toegang tot mobiliteit. 
 

 

Lijkt het jou ook leuk om jezelf en jouw woning voor te 
stellen? Geef je dan op voor ‘Binnenkijken in De Bui-
tenpepers’. Mail me via sannesanders@hotmail.com  
Leuk als je reageert! 
 

 

mailto:sannesanders@hotmail.com
mailto:jaap@broed.nu
http://stichtingbrabantelektrisch.nl/073elektrisch/
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Kleurplaat – voor een leuke Moederdag thuis op zondag 10 mei 
 


