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NIEUWSBRIEF NUMMER 3, NOVEMBER 2019 
 
Dit is de derde nieuwsbrief van en voor Klein Brabant en de Oisterwijkstraat! 

WE WILLEN JE GRAAG HERINNEREN AAN DE OPROEPEN IN DE LAATSTE 
NIEUWSBRIEF 
 
Oproep 1 
Gezocht: 1 rij-contactpersoon 
Zoals je wellicht weet heeft elke rij huizen in Klein Brabant en de Oisterwijkstraat een eigen contact-
persoon. 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 2 
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 het contactformulier van het Buurtcomité in te vullen en te verzenden. 
Bij voldoende animo wordt een bijeenkomst geregeld. 
 
Oproep 3 
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) 
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