
 

  
 
  
 
 
NIEUWSBRIEF NUMMER 3, DECEMBER 2022 
 
Dit is de derde nieuwsbrief van en voor Klein Brabant en de Oisterwijkstraat! 
 
Aangezien de vorige nieuwsbrief al weer enige tijd geleden is (mei jl.) én we een aantal nieuwe 
wijkbewoners hebben gekregen, willen we graag uitleggen wie wij zijn en wat we doen.  
 
Ons buurtcomité bestaat uit een aantal bewoners van Klein Brabant en de Oisterwijkstraat en is 
vormgegeven in de Stichting WijKleinBrabant.  
Doel is om gezelligheid en aandacht voor elkaar te creëren waardoor elke bewoner zich in onze wijk 
thuis voelt. Dit doen we onder meer door het organiseren van diverse activiteiten.  
Alle informatie, nieuws en activiteiten zijn te vinden op onze website: www.klein-brabant.nl.  
Heb je zelf leuke ideeën, suggesties of wil je actief worden? Laat een bericht achter op de site! 

 
Wat staat er nu al gepland? 
 

Nieuwjaarsborrel op zaterdag 21 januari:  
Al een aantal jaren is de nieuwjaarsborrel een groot succes. Corona gooide natuurlijk roet in 
het drinken maar volgende maand vindt de borrel opnieuw plaats! Zoals gebruikelijk weer 
onder de carport van Lineke en Kees, Klein Brabant 50. Overige details worden t.z.t. 
bekendgemaakt op onze website. 
 
Koffieochtend op woensdag 8 februari: 
Ingrid en Kees van Klein Brabant 15 nodigen iedereen uit voor koffie of thee en het tijdstip is 
zoals gebruikelijk tussen 10:00 en 12:00uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Vind jij het leuk om ook eens buurtgenoten te ontvangen? Je kunt je opgeven bij Jeannette 
(06-23888595). 
 
Het borrelt op Klein Brabo 
Afgelopen jaar zijn we een nieuwe activiteit gestart: de buurtborrel! 
Het concept is als volgt: organiseer na een werkdag- of week een borrel in de middag of 
avond in of bij jouw tuin of huis. Ieder brengt zelf wat lekkers te drinken en/of hapjes mee. 
Lijkt het je wel iets om dit te organiseren? Geef dit dan door aan Maartje (06-12731870). 
 
Zowel voor de koffieochtend als de buurtborrel kun je een kleine bijdrage ontvangen van het 
buurtcomité. 
 

Onze wijk wordt NOG groener!! 
In de vorige nieuwsbrief konden we vermelden dat maar liefst 15 huizen in Klein Brabant een 
groen (sedum)dak hebben gekregen. 
Maar hier is het niet bij gebleven: een aantal nieuwe bewoners mocht de GROENE DOOS in 
ontvangst nemen met daarin producten en informatie over het vergroenen van de tuin.  
 
Door tuinen te vergroenen blijft regenwater in de tuin, worden planten gevoed, bevorderen we 
de biodiversiteit in onze wijk en voorkomen we droogte. Bovendien houden we de tuin lekker 
koel tijdens warme dagen. Dat is ook nog eens goed voor onze gezondheid.  
De Groene Doos is een initiatief van Waterschap De Dommel, Gemeente Vught  en Stichting 
Kant. 
 
 

https://www.klein-brabant.nl/
https://www.klein-brabant.nl/index.php/wijkleinbrabant-comite
https://welkombijkant.nl/bewoners/nieuws/verwelkom-een-nieuwe-buurtgenoot-geef-een-groene-doos/
https://welkombijkant.nl/bewoners/nieuws/verwelkom-een-nieuwe-buurtgenoot-geef-een-groene-doos/


 

Nieuwe bewoners stellen zich voor   

Hallo Klein Brabanders!  
 
Wat een leuke wijk is dit en wat hebben wij het hier naar ons zin. We zijn hier net voor de zomer 
geland en de verhuisdozen zijn inmiddels leeg en weg. Qua inrichting zijn wij nog wel elke week 
stapjes aan het zetten. Los van de vorm is het huis op KB107 dan ook heel wat anders dan ons 
vorige huis: een diep appartement op een eerste etage in het drukke centrum van Amsterdam. 
Dus ja, eerst moesten wij zeker wennen aan de 
stilte hier, die bijna actief onze oren binnenkwam, maar 
inmiddels is dit ons referentiepunt en vinden 
wij vooral Amsterdam erg druk. Eduard is blij dat hij 
daar weg is, Caroline mist de stad wel een beetje. 
Frederique (4) en Sebastiaan (2) hoefden nauwelijks te 
wennen: opa's en oma kunnen nu veel 
makkelijker (en gratis) de auto kwijt en dus op 
bezoek komen en ook de tuin was deze zomer heerlijk. 
Verder vinden wij het fijn dat de kinderen veel veiliger 
op straat kunnen spelen en leren fietsen. 
Vughtenaren vragen ons wel eens verbaasd hoe wij hier terecht zijn gekomen. Nou, simpel, via 
de Kl. Brab. Vraag maar raak app die Eduard via Google op het spoor kwam. Misschien 
herinnert iemand zich nog wel een berichtje van ons ergens in de eerste helft van 2022. Toen 
is het balletje gaan rollen en sinds 1 juni konden we het huis huren waar eerst de familie Van 
Duren woonde (Gert, Corrie, Ruben en Tim). Op deze manier kunnen wij ervaren hoe het bevalt, 
onder andere met het reizen naar werk. Eduard geeft Economie les op een middelbare school 
in Amsterdam-Zuid en Caroline werkt bij een onderzoeksinstituut in de buurt van Utrecht CS. 
Tot nu toe valt het reizen niet tegen, maar daarbij moet gezegd worden dat het ook heel fijn is 
dat als de situatie daar om vraagt, bijvoorbeeld als de NS niet rijdt, wij prima vanuit huis kunnen 
werken. Organisaties zijn daar veel beter op ingericht na Corona. Inmiddels zijn wij hier al 
dusdanig wortel aan het schieten dat wij oren en ogen openhouden voor 'koop'. Dus mocht 
iemand iets weten, vanaf mei/juni wordt het voor ons een te medeoverwegen 
mogelijkheid. Graag willen wij tenslotte nog iedereen bedanken die ons zo fijn welkom heeft 
geheten en ons wilde ondersteunen met allerhande hulpmiddelen zoals een grasmaaier, een 
boormachine of tips (IJzeren Man, DePetrus). Wie weet tot ziens. 
Fam. Van der Graaf (bewoners van Klein Brabant 107) 
P.S.: De foto is genomen in de Ardennen, waar we met een huurcamper spontaan het ijstoetje 
verzorgden op een familiefeest van een vriend. 

 
 

 
Met Kerst, als het donker wordt, 
De nachten lang, de dagen kort, 

Dan is het o zo aangenaam, 
Als alle lichtjes branden gaan. 
Vergezeld van onze wensen: 

“Een fijne Kerst voor alle mensen, 
En met elkaar, 

Een heel goed nieuw jaar!” 


