NIEUWSBRIEF NUMMER 2, SEPTEMBER 2019
Dit is de tweede nieuwsbrief van en voor Klein Brabant en de Oisterwijkstraat!
Allereerst willen wij alle nieuwe bewoners in onze mooie buurt van harte welkom heten. Ons
Buurtcomité is de laatste tijd druk bezig geweest en dit heeft geresulteerd in:
Oprichting Stichting WijKleinBrabant:
Eerder was al aangekondigd dat er een Stichting WijKleinBrabant zou worden opgericht. Deze is nu
een feit! Ook is er een bankrekening geopend. Het restant van de subsidie is van de gemeente
ontvangen.
De Stichting kent drie bestuursleden: Leopold van Dijk (Penningmeester), Patrick van Bergen
(Secretaris), Rob de Vos (Voorzitter). Het bestuur draagt verantwoording af aan het Buurtcomité.
Ben je geïnteresseerd in de akte van oprichting? Kijk dan op www.klein-brabant.nl.
Communicatie en informatie:
Onlangs is de website van onze wijk www.klein-brabant.nl weer vernieuwd. Je kunt hier lezen wat er
zoal speelt in onze buurt. Je vindt er de laatste stand van zaken met betrekking tot activiteiten (denk
aan speeltuin, lentedag, koffieochtenden etc.) maar ook andere initiatieven zoals AED en Buurkracht.
Heb je leuke ideeën, vragen of mooie foto’s van onze buurt dan kunnen deze met ons worden gedeeld
middels het contactformulier op de site.
Ook is er sinds kort een Facebook groep onder de naam: WijKleinBrabant.
Meld je aan om de laatste nieuwtjes te ontvangen of snel iets te delen.
WhatsApp groepen in onze buurt:
VEILIG KLEIN BRABANT Deze appgroep is uitsluitend bedoeld voor urgente berichten om
iedereen te waarschuwen voor onraad.
Kl. Brab. Vraag maar raak Overige zaken zoals vermiste huisdieren, overtollige spullen of iets anders
wat je graag kwijt wilt, kun je met deze appgroep delen.
Wil je je aanmelden voor een of meerdere van deze appgroepen geef dit dan door via het
contactformulier op www.klein-brabant.nl
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De speeltuin is vernieuwd!
De vernieuwde speeltuin, gelegen midden in Klein Brabant, is eind juli tot stand gekomen na inspraak
van jeugd en ouders uit de buurt.
Tijdens Burendag op zaterdag 28 september zal de speeltuin
officieel worden geopend door wethouder WMO, Zorg, Welzijn en
Gezondheid Sakia Heijboer.
Muzikale omlijsting: De Vrolijke JJ Bende!
Alle bewoners van Klein Brabant en Oisterwijkstraat hebben onlangs een
uitnodiging ontvangen voor deze feestelijke dag. Gemeente Vught heeft
200 bloembollen ter beschikking gesteld om de nieuwe speeltuin
meer kleur te geven. Gezamenlijk zullen we ze op deze dag bij de
speeltuin planten.

Wat gaat er nog meer komen?
24 OKTOBER: KOFFIEOCHTEND!
Iedereen is weer van harte uitgenodigd, deze keer bij Gerry en Jeff op KB 94 van 10.00 – 12.00 u.
Lijkt het je leuk om ook eens (tegen een standaard vergoeding) een koffieochtend of theemiddag te
organiseren? Laat het ons weten via het contactformulier/Vraag en Aanbod op de website.

Wist je dat?
Er mensen in de buurt voor je klaar staan om te helpen? Deze buurthulp wordt gecoördineerd door de
Commissie Vraag en Aanbod.
Hieronder beschrijven we kort per hulpvraag hoe het misschien zou kunnen gaan:
VERVOER:
Heb je op enig moment een vervoersprobleem? De “coördinator vervoer” weet iemand te vinden die je
snel even brengt.
BOODSCHAP:
Je moet dringend een boodschap doen maar je kan om wat voor reden dan ook de deur niet uit?
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.

Pagina 2 van 2

