NIEUWSBRIEF NUMMER 3, NOVEMBER 2019
Dit is de derde nieuwsbrief van en voor Klein Brabant en de Oisterwijkstraat!
Koffieochtenden
Maandelijks vindt in onze wijk een koffieochtend plaats, thuis bij een van onze wijkgenoten. Op 19
november jl. was dit bij Menno die iedereen gastvrij ontving met koffie en lekkers. Ook deze keer
hadden nieuwe gasten de koffieochtend ontdekt. Benieuwd naar de foto’s? Klik hier
De volgende (gratis) koffieochtenden zijn op:
Dinsdag, 17 december bij Ingrid en Kees (Klein Brabant 15) van 10.00-12.00u
Zaterdag, 18 januari bij Rob (Klein Brabant 195) van 10.00-12.00u
Houd de agenda op de website en de krijtborden langs de Oisterwijkstraat in de gaten!
Gezocht: 1 rij-contactpersoon
Zoals je wellicht weet heeft elke rij huizen in Klein Brabant en de Oisterwijkstraat een eigen contactpersoon. Hij/zij is lid van het buurtcomité, verwelkomt nieuwe bewoners en bezorgt af en toe papieren
informatie huis-aan-huis.
Wij zijn op dit moment op zoek naar iemand die rij-contactpersoon wil zijn voor de rij woningen van
Klein Brabant nummer 120-151. Lijkt je dat wel leuk, meld je dan aan via het contactformulier van het
Buurtcomité.
Oproep aan Vrijwilligers voor het Project Opzetten en Beheren Buurttuin
Tijdens de burendag hebben een paar buurtbewoners met de wethouder gesproken over het verkrijgen
van subsidie voor het opzetten en beheren van een Buurttuin in onze wijk. De wethouder had hier wel
oren naar. Nu willen we onderzoeken of hier draagvlak voor is in de wijk en welke buurtbewoners
interesse hebben om zo’n Buurttuin op te zetten en te beheren. Deze vrijwilligers zullen samen met de
Gemeente een plan gaan opstellen, subsidie aanvragen en na goedkeuring door de wijk ook de
Buurttuin gaan inrichten en onderhouden.
Wie wil hierin het voortouw nemen en wie wil meewerken?
Je kunt je opgeven door een mail te sturen met je naam, huisnummer en telefoonnummer aan Rob de
Vos, devos@wxs.nl.
Bij voldoende animo wordt een bijeenkomst geregeld.
Let op! Dit is de laatste nieuwsbrief die ook op papier verspreid wordt!!
Zo sparen we namelijk het milieu én kosten. Wil je toch graag op de hoogte blijven? Meld je dan via het
contactformulier (‘Aanmelden Nieuwsbrief’) op www.klein-brabant.nl aan voor de mailversie van onze
gratis nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt.
De nieuwsbrief zal vanaf nu dus alleen nog via de mail verstuurd worden!
Belangrijke naamswijziging: “VRAAG EN AANBOD” verandert in “WKB VOOR ELKAAR”
Waarbij WKB natuurlijk staat voor WijKleinBrabant. We denken dat deze naam wat meer past bij het
idee: klaar staan voor elkaar, een handje helpen waar nodig en wat gezelschap bieden als daar
behoefte aan is.
Meer informatie vind je op de website.

Wat staat er nog meer te gebeuren?
Zaterdag 25 januari 2020: NIEUWJAARSBORREL!
Net als afgelopen jaar zal de nieuwjaarsborrel gehouden worden onder de carport van Lineke en Kees
op Klein Brabant 50. Iedereen is welkom vanaf 16.00u voor een hapje en drankje (tegen een kleine
bijdrage). Zelf hapjes maken en uitdelen zal ook zeker gewaardeerd worden..
Zie ook de Agenda.
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Er zit veel muziek in Klein Brabant!
….en dat hopen we te gaan horen op het EERSTE OPEN PODIUM van de wijk!
We nodigen jou namelijk uit om alleen of samen met andere wijkgenoten muziek te
komen maken op het eerstvolgende Lente Buurtfeest! Elke soort muziek is welkom. Solo
is prima, samen met vrienden of familie is gezellig, jammen met buurtgenoten is leuk!
Leeftijd vanaf 12 jaar.
Speel je een instrument? Kun je een beetje of misschien wel heel goed zingen? En vind je
het leuk om dat aan anderen te laten horen? Vul dan het formulier voor het Open
Podium in en DOE MEE!
Gezelligheid en samen muziek maken, dat is waar het om draait!
Omdat we, voordat we van alles gaan organiseren, een idee willen hebben van de animo
voor zo’n muzikaal evenement vragen we je om onderstaand formulier uiterlijk 15
december in te vullen en te verzenden.
Wil je graag met meerdere bekenden samen spelen? Laat hen dan allemaal hun eigen
formulier invullen waarbij jullie naar elkaar verwijzen.
Je vindt het formulier onder deze link: Open Podium aanmeldformulier
Het formulier staat ook op onze website: www.klein-brabant.nl/agenda
Daar vind je in de loop van de komende tijd ook nadere informatie.
Vragen kun je stellen via het contactformulier op de website.
Met muzikale groet,
Leopold van Dijk (KB173)
Jeff Fransz (KB94)

Het Buurtcomité wenst iedereen
FIJNE FEESTDAGEN!
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