
 
NIEUWSBRIEF NUMMER 1, APRIL 2019 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van en voor Klein Brabant en de Oisterwijkstraat! 
 
Wat staat er op stapel?  

-          Koffieochtend op 9 april 
-          Lentedag op 19 mei 

Dus zet deze data meteen in je agenda!  
Meer informatie vind je verderop in deze nieuwsbrief. 
 

 
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen met een succesvolle schoonmaakactie van 
onze buurt en aansluitend een gezellige nieuwjaarsborrel. Ondanks de kou en regen 
waren we met zo’n 25 volwassenen en 10 kinderen. Er werd geborreld, genoten van 
zelfgemaakte hapjes en speciaal voor de kinderen waren er marshmallows die boven 
vuurkorven werden gesmolten. 
 

 
 

Wat is er de afgelopen maanden nog meer gebeurd? 
 
Eind januari kwamen we op uitnodiging van de gemeente bijeen om onze wensen wat betreft een 

herinrichting van de speeltuin te inventariseren. Er is een budget van circa 11.000 euro voor 
beschikbaar. De opkomst die avond was met 8 personen mager te noemen. De tweede avond waarbij we 
mogen kiezen uit 3 ontwerpen van verschillende leveranciers, heeft vanuit de gemeente behoorlijke 
vertraging opgelopen. Zij geven aan in mei de tweede bijeenkomst te organiseren. Je ontvangt hiervoor 
een uitnodiging per brief van de gemeente. Alle kinderen zijn welkom om die avond mee te stemmen! Zorg 
dat je erbij bent zodat de opkomst een representatieve afspiegeling van onze wijk is! 
 

 

Eind januari is een AED (Automatische Externe Defibrillator)  
geïnstalleerd aan de gevel van Klein Brabant 113.  
Dit is mogelijk gemaakt door de inzet van een aantal bewoners 
en door ruimhartige donaties tijdens de collecte in onze wijk.  
Meer informatie hierover en de laatste nieuwtjes zijn te vinden op:  
http://aedkbv.simplesite.com/. 
 
 

 

Onlangs is de website van onze wijk vernieuwd: www.klein-brabant.nl/.  
Je kunt hier lezen wat er zoal speelt in onze buurt. Ook vind je er de laatste stand van zaken met 
betrekking tot activiteiten (denk aan speeltuin, lentedag, koffie-uurtjes etc.).  
Wil je graag op de hoogte blijven, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief die elk kwartaal zal verschijnen. 
Heb je leuke ideeën, vragen of mooie foto’s van onze buurt dan kunnen deze met ons worden gedeeld 
middels het contactformulier.  
 

Sinds kort is een Facebook vriendengroep in het leven geroepen onder 

de naam: WijKleinBrabant. 
Meld je aan om de laatste nieuwtjes te ontvangen of snel iets te delen. 
   

Wat gaat er nog komen? 
 
9 APRIL: KOFFIEOCHTEND ! 
Omdat veel buurtgenoten hebben aangegeven, dat ze graag meer mensen zouden willen leren kennen in 
de wijk, gaan we binnenkort starten met een maandelijkse koffieochtend. 
Gewoon bij iemand thuis. 

http://aedkbv.simplesite.com/
https://www.klein-brabant.nl/
https://www.klein-brabant.nl/index.php/wijkleinbrabant-comite
https://www.facebook.com/groups/2044861688934662/


DUS: 
- Heb je zin in een babbeltje met iemand uit de buurt? 

- Wil je graag andere bewoners uit Klein Brabant of de Oisterwijkstraat leren kennen? 

- Of heb je gewoon zin in koffie of thee met wat gezelligheid? 

Kom dan op dinsdag 9 april naar de koffieochtend op nummer 118  bij Jacqueline.                                                                                              
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur. 
 
De volgende ochtenden zijn gepland op: 

- Woensdag 8 mei bij Lineke op Klein Brabant 50 

- Woensdag 12 juni bij Els op Klein Brabant 106 

- Maandag 1 juli bij Ans op Klein Brabant 3 

Zet de data maar vast in je agenda! 
 

19 MEI: LENTEDAG ! 
Op zondag 19 mei vieren wij gezamenlijk de lente in onze wijk. Laat een frisse wind door je huis waaien en 
ruim op. Al je spullen waar je afscheid van wilt nemen, kun je die dag verkopen op de vrijmarkt in onze wijk.  

We eindigen de middag met een buurtborrel.  
Tijd:  14.00 t/m 16.00u. 
Aanmelden bij de organisatie vanaf: 13.15u. Je plekje wordt 
toegewezen en vanaf die tijd kun je het inrichten. Er zal een aparte 
kinderhoek zijn waar de jongsten kunnen verkopen. 
Locatie: Op het basketbal-/tafeltennisplein en de omliggende 
grasjesveldjes t.h.v. Klein Brabant 107 t/m 115. 
Voor alle kinderen is er ranja en iets lekkers. Alleen op 
kleedjes/dekens mag je je spullen aanbieden, dus niet in stands. Na 
afloop ben je zelf verantwoordelijk om je niet verkochte spullen mee 

terug naar huis te nemen.De vrijmarkt is bedoeld voor en door buurtbewoners van onze wijk alleen. 
Borrel: na afloop vanaf 16.00u: borrel. Drankjes te koop voor € 1 of neem je eigen drankjes mee. Wij 
zorgen voor een nootje en een snack. Iedereen uit de wijk is welkom! 
 

HULPVRAAG EN HULPAANBOD 
Uit de response op de enquête van een tijdje geleden bleek, dat de behoefte aan wat meer sociaal contact 
in de buurt groot is en dat de bereidheid om elkaar een helpende hand toe te steken zelfs groter is dan de 
vraag om hulp. Dat stemt vrolijk. 
Wij hebben geprobeerd om vraag en aanbod onder te brengen in een aantal items en we hebben gezocht 
naar mensen die als coördinator willen fungeren.  
Hieronder beschrijven we kort per item hoe het misschien zou kunnen gaan: 
VERVOER:                                                                                                                                                              
Het is vrijdagmiddag, je voortand breekt af, de tandarts wil je wel helpen, maar dan moet je nu komen. 
Maar….. je hebt geen vervoer, bent slecht ter been…..                                                            
Gelukkig weet de “coördinator vervoer” iemand te vinden die je snel even brengt. 
BOODSCHAP:                                                                                                                                                           
Je kunt de deur niet uit, bent ziek of net geopereerd. Maar je hebt niks meer in de koelkast.                
Of er  moeten medicijnen worden gehaald.                                                                                                      
Er zijn vast mensen die voor jou de boodschappen willen meebrengen.  
De “coördinator boodschappen” weet ze te vinden. 
HUISDIEREN:                                                                                                                                                                         
Je bent ziek of wilt een weekendje weg. Wie zou de hond een keertje kunnen uitlaten, de kat willen 
verzorgen? Neem contact op met de “coördinator huisdieren”. 
HUIS/TUIN/PLANTJES:                                                                                                                                                 
Er zijn best mensen in de buurt die de plantjes water willen geven en de post weg willen leggen als je niet 
thuis bent.                   
OPPAS KIND(EREN):                                                                                                                                            
Heb je oppas nodig voor je kind(eren)? Er zijn jonge mensen die hun diensten hebben aangeboden, maar 
ook ouders die bereid zijn om op andermans kinderen te passen en die zelf ook blij zijn met hulp.  
De “coördinator oppas kinderen” heeft hun adressen. 



KLUSJES:                                                                                                                                                                
Een schilderijtje ophangen, een paar extra sterke handen als er iets zwaars moet worden verplaatst, even 
met iemand grof vuil naar de Gemeentewerf brengen…                                                                     
Wie weet is het klusje zo geklaard met wat hulp uit de buurt. 
SOCIALE CONTACTEN:                                                                                                                                            
Je zou weleens met iemand samen willen koffie drinken, een boodschap doen, een terrasje pikken, een 
hobby uitoefenen, naar de film gaan, of iets dergelijks.                                                                     
Misschien kan de coördinator je wel in contact brengen met een maatje uit de buurt. 
 
Heb je een hulpvraag? Of wil je helpen? 
MELD JE AAN  via het contactformulier op de website www.klein-brabant.nl. 
 
VIND JE HET LEUK OM GEZAMENLIJK TE WANDELEN MELD JE DAN AAN VOOR DE 
WANDELGROEP! 
Vanuit de buurtgroep is ook een wandelgroep opgericht. We hebben nog niet veel aanmeldingen maar 
hierbij willen we weer een oproep doen voor nieuwe enthousiastelingen. 
Er zijn twee initiatieven. 

·         De eerste groep is gericht op overdag wandelen. Hiervoor is 
een appgroep opgericht door Ans de Vos.  
Je kan je hiervoor aanmelden en wanneer iemand zin heeft om te 
wandelen kan dat daarin gemeld worden. Iedereen die in die 
appgroep zit kan zich dan aansluiten wanneer het hem of haar 
goed uitkomt.  
Heb je interesse laat dit dan weten via het contactformulier op 
www.klein-brabant.nl. 

  
·         Het tweede initiatief is een wandelgroep op  een vast tijdstip: op maandagavond om 19.00u. 
Bedoeling is om iedere maandagavond een uurtje  te gaan wandelen. We vertrekken dan vanaf het 
veldje tegenover Klein Brabant nummer 1. Lineke Kooyman zal met deze groep zoveel mogelijk 
meelopen. Het idee is dat je net iets verder wandelt (ongeveer 5 km) in een groep dan alleen. Het 
rondje zal meestal naar Voorburg gaan maar we kunnen dit ook afwisselen met een rondje 
Sparrendaal. Honden zijn welkom. 
  

 
  
 
 

https://www.klein-brabant.nl/index.php/vraag-en-aanbod
https://www.klein-brabant.nl/index.php/wandelgroep-ans-de-vos

