
 

 NIEUWSBRIEF NUMMER 1, MAART 2022       

 

 

WE HEBBEN WEER EEN KOFFIEOCHTEND! 

Het mag weer dus doen we het ook: onder het genot van een lekker kopje koffie of thee 
buurten met de buren! 

Deze keer is Rob Borgsteijn onze gastheer. Op 11 maart is iedereen van 10:00 – 12:00 u. 
welkom op KB nummer 195!  

P.S.: Wil je je buurtgenoten ook eens op de koffie ontvangen? Dat kan! Je bepaalt zelf 
welke ochtend jou het beste uitkomt en er staat een standaardvergoeding tegenover. 

Meld je aan via de link www.klein-brabant.nl en er wordt contact met je opgenomen. 

 

KLEIN BRABANT WORDT GROENER! 

Het begon drie jaar geleden met een idee van onze wijkgenoot 
Jamie Vugts en het krijgt z’n beslag in het weekend van 12 
maart! Jamie had bedacht dat het een goed idee zou zijn om van 
al die platte daken in Klein Brabant een groene oase te maken. 
Om een lang verhaal kort te maken: er werd een projectgroep 
geformeerd en men ging aan de slag! De samenstelling van de 
projectgroep wisselde in de loop van het project – zo moest 
Jamie zelf wegens tijdgebrek afhaken -  en Corona zorgde voor 
nogal wat vertraging maar de aanhouders wonnen! De 
projectgroep, bestaande uit Eelco Wiersma, Jeff Fransz en 
Jeroen van der Aa, kon de bewoners van 15 huizen in Klein 

Brabant jongstleden december mededelen dat de  subsidieaanvraag voor de aanleg van een groen dak was 
gehonoreerd! Het Cultuurfonds Noord-Brabant, onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds had de 

aanvraag goedgekeurd.  

Het Buurt- en Waterfonds financiert tot 60% van de kosten voor aanschaf van een groen dak. 
Veel bewoners zullen de handen uit de mouwen steken om samen dit project te realiseren. 
Samenwerking tussen buren is een belangrijk uitgangspunt voor het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. 

De stichting WijKleinBrabant heeft de aanvraag voor de subsidie gedaan. De projectgroep 
heeft hulp en adviezen gekregen vanuit de stichting KANT en ook van mensen uit de 
Kampdijklaan die al ervaring hadden opgedaan met zo'n project.  

Op 10, 11 en 12 maart a.s. zal de aanleg van nieuwe groendaken (op in totaal zo’n 500 m2 dak) plaatsvinden! 
De afgelopen maanden zijn, daar waar nodig de dakrenovaties gedaan. Onze wijk wordt daardoor niet alleen 
groener maar ook insect- en vogelvriendelijker. Ook zorgt een groen dak voor extra opname van CO2 uit de 
lucht en voor opname van hemelwater. Dank zij al deze enthousiaste groendakkers gaat de hele wijk er dus op 
vooruit! 

De aanleg zal waarschijnlijk voor wat overlast gaan zorgen. Aan alle wijkbewoners wordt om begrip hiervoor 

gevraagd. 

De voortgang van het project is te volgen op de speciale Groene Daken pagina op de website: www.klein-
brabant.nl 

https://www.klein-brabant.nl/index.php/wkb-voor-elkaar-hulp
https://www.klein-brabant.nl/index.php/vught/gd
https://www.klein-brabant.nl/index.php/vught/gd
https://www.klein-brabant.nl/images/Groen_Dak_1.jpg
https://www.klein-brabant.nl/images/PBC07-FONLogo-Buurtcultuurfonds-Noord-Brabant-154px-breed-RGB-v1_1.jpg
https://media.istockphoto.com/vectors/cartoon-cup-of-coffee-dunking-a-doughnut-vector-id863686132


OPSCHOONDAG MET BUURTBORREL 
 
Zaterdag 19 maart a.s. doen we mee aan de landelijke opschoondag. Onze buurt verdient 
een voorjaarsschoonmaak en het programma ziet er als volgt uit: 
 
Om 14:30u verzamelen we op het basketbalpleintje tegenover KB112. 
Handschoenen, grijpers (óók kindermaten) en vuilniszakken worden uitgedeeld.  
 
Om 16:00u wordt het opgeraapte zwerfvuil hier weer ingeleverd.  
Vanaf dat moment begint ook de buurtborrel met als motto: Breng je eigen drankje mee!  
Voor warme chocomel en snacks wordt gezorgd. Maar wil je je uitleven op lekkere hapjes dan mag je die 
natuurlijk ook meebrengen!  
Bij slecht weer worden deze activiteiten uitgesteld naar 26 maart. 

 

 
Nieuwe bewoners stellen zich voor 

 
Hallo allemaal, 
 
Recentelijk werd mij gevraagd of ik iets wilde schrijven in de nieuwsbrief als 'nieuwe' bewoner van Klein 
Brabant... 
En dat doe ik natuurlijk graag: 
Ik ben Jurrhiaan Vegers, 42 jaar oud, jurist, maar eigenlijk altijd werkzaam in commerciële functies. 
Afgelopen zomer zijn wij binnen Vught verhuisd naar Klein Brabant 157. 
Samen met mijn tweeling jongens van 9 jaar, Finn en Boet, woon ik er. Verder hebben wij een Chihuahua 
genaamd Ginger, een witte parkiet met de naam De Witte en zitten we in week 2 van een opstartend 
aquarium. 
De kids zitten op de Schalm en beoefenen wekelijks judo en aikido als sport.  
Verder mogen ze graag gamen en Youtube kijken.... (welk kind helaas tegenwoordig niet         ) 
Ik haal veel plezier uit aikido (train ook volwassenen en jeugd), komende zomer doe ik examen zwarte band 
(1ste Dan) in Amsterdam. Tevens hou ik veel van muziek, hapje en drankje en hoop met de lente op komst 
weer te gaan hardlopen en mountainbiken. 
Qua ligging moet ik zeggen hoe verbluffend mooi onze 'achtertuin' is. Zojuist weer 2 hertjes zien lopen in de 
weide achter. 
Afgelopen zomer hebben we heel veel verbouwd en gelukkig zijn de meeste activiteiten nu afgerond. 
Volgende week starten we in de wijk wel met een heel mooi initiatief: de groene daken. Ook ons dak en dat 
van de buren, doet hier aan mee. 
Hopelijk heb ik jullie iets leuks als nieuwe buur kunnen vertellen. 
En mocht er iets zijn, bel dan gerust een keer aan. 
Groetjes,  
Jurrhiaan 

   
 
 


