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NIEUWSBRIEF NUMMER 4, DECEMBER 2020 
 
Dit is de vierde nieuwsbrief van en voor Klein Brabant en de Oisterwijkstraat! 
 
Helaas heeft Corona een pauze veroorzaakt in onze activiteiten. Maar we willen jullie laten weten dat 
we nog steeds vol energie zitten en er weer volop tegenaan gaan zodra het mogelijk is. 
 
Aangezien de vorige nieuwsbrief al weer enige tijd geleden is én we een aantal nieuwe wijkbewoners 
hebben gekregen, willen we graag uitleggen wie wij zijn en wat we doen. 
 
Ons buurtcomité bestaat uit totaal 15 bewoners van Klein Brabant en de Oisterwijkstraat en is 
vormgegeven in een stichting: WijKleinBrabant.  
Doel is om gezelligheid en wederzijdse aandacht voor elkaar te creëren waarbij elke bewoner zich in 
onze wijk thuis voelt. Dit doen we op verschillende manieren en we zetten ze hier even op een rij: 
 
Website: www.klein-brabant.nl 
Hierop vind je o.a. de laatste nieuwtjes, activiteiten in de wijk, informatie over de AED en Buurkracht.  
 
Facebookgroep: WijKleinBrabant 
In deze besloten groep kun je bijzonderheden en foto’s van de wijk delen. 
 
WhatsApp Groepsapps: 
Kl. Brab. Vraag maar raak - zoals de naam het zegt kun je hierop alles melden wat je maar kwijt wilt. 
Zo worden er veel overtollige gebruiksvoorwerpen uitgewisseld. Zoek je een wandelmaatje? Ook 
hiervoor kun je een oproep op deze app plaatsen. Meld je hier aan. 
Veilig Klein Brabant  - deze groepsapp is uitsluitend bedoeld om onraad door te geven. 
Wil je je aanmelden voor deze groepsapp dan kan dit via het contactformulier op de website. 
 
WKB voor elkaar 
Heb je een hulpvraag of zou je graag een buurtbewoner willen helpen dan kun je contact opnemen met 
WKB voor elkaar (klik hier). Wij zorgen ervoor dat een hulpvraag wordt beantwoord door iemand uit 
de buurt. 
 
Rij-contactpersonen: 
Elke rij woningen in onze wijk heeft een vaste contactpersoon, te weten: 
Ans de Vos   KB1 t/m KB19 
Patricia Konings  KB20 t/m KB49 
Jeannette Blokzijl  KB50 t/m KB69 
Gerry Fransz   KB70 t/m KB99 
Maartje Huibers*  KB100 t/m KB119 
Jacqueline Kieskamp  KB120 t/m KB167 
Ed Veraart   KB168 t/m KB195 
Niki Crans   Oisterwijkstraat 2 t/m 22 
*Tijdelijke vervanging voor Els van Moergestel 
Wij zoeken nog een contactpersoon voor rij 6 (nrs.120 t/m 151). Als je dat leuk lijkt of je wil eerst meer 
informatie meld je dan aan bij het Buurtcomité via het contactformulier op de website. 
 
Een gezellige wijk? Die maken we samen! 
Daarom willen we graag weten wat jullie leuk of belangrijk vinden. Heb je ideeën of wensen? Laat het 
ons weten via bijgaand antwoordformulier. Wie weet wordt jouw wens realiteit! 
 

Klik hier voor het antwoordformulier. 
 
 

https://www.klein-brabant.nl/index.php
https://www.klein-brabant.nl/index.php/wijkleinbrabant-comite
https://www.klein-brabant.nl/index.php/buurkracht
https://www.klein-brabant.nl/index.php/wkb-voor-elkaar-hulp
https://www.klein-brabant.nl/index.php/wijkleinbrabant-comite
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTJoeVdaK8gmW_3rw269dQrv_0seWBNbfejK9ZD4YvTFYZUA/viewform?usp=sf_link
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Bij deze nieuwsbrief ontvang je een kleine attentie als teken van HOOP. 
 
HOOP 
 
Geef elkander hoop 
Dan gaat alles goed 
Geef elkander hoop 
Als je elkaar ontmoet 
Niet met dure woorden 
Een rede of een preek 
Nee, zomaar bij de slager 

Of in de apotheek 
Op een caféterrasje 
Of in de bioscoop 
Al is het nog zo vluchtig 
Maar geef elkander hoop 
 
Toon Hermans 

 

 
 

Nieuwe bewoners stellen zich voor 
 
'Hallo buurt bewoners, 
We gaan ons even kort voorstellen :-) 
Wij zijn Claudia en Sandra, en zijn in oktober 2019 naar KB 54 verhuisd met onze zoon van 9 jaar, 
hond en 2 katten.  
Verhuisplannen waren er al, maar ja waar naar toe? 1 ding was zeker, we blijven in Vught! We hebben 
veel huizen bekeken en funda draaide overuren door ons :-) 
Uiteindelijk kwamen we op KB uit. Wat een genot, geen auto's die voorbij rijden met 60 km waar je 
maar 30 mag!  Wat ons heel erg aansprak was de ruime woonkamer en grote badkamer. De eerste 
ochtend toen ik buiten kwam in de tuin zei ik tegen Sandra: ik heb hier echt het vakantie gevoel ! Geen 
auto's en het enige dat ik hoorde waren vogeltjes. HEERLIJK! Met alle 2 een drukke baan, genieten we 
echt van de rust (ook nodig). 
Nu een jaar verder, deels het huis verbouwd (rest moet nog) genieten we nog steeds elke dag van het 
thuis komen en het thuis zijn. 
We zijn in een zeer vriendelijke buurt terecht gekomen, waar je praatjes maakt met buurt genoten, 
overal is beweging maar toch heerst er een bepaalde rust.  Vanaf het begin hebben we ons meteen 
welkom gevoeld!  De sociale praatjes, goed contact met de buren doet ons goed! 
Kortom wij zijn blij dat we hier zijn komen wonen! 

Nu dragen we het stokje over aan de volgende  ' 
 
Beste buurtgenoten van Wijk Klein Brabant,  
 
Eind februari 2020 zijn wij komen wonen in de Wijk Klein Brabant op nummer 93. We zullen ons even 
voorstellen. Onze namen zijn Eelco (34), Monique (32), Owen (4) en Amber(2) Wiersma. 

 
Eelco werkt in Waalwijk met spoorstaaf conditioneringssystemen en houdt van fietsen en klussen.  
Monique is leerkracht op het Molenven hier in Vught en speelt voetbal bij het vrouwenteam van 
Zwaluw.  
Owen zit bij de bevers op de Lichtstraat en wil later superheld worden. Amber gaat naar het 
kinderdagverblijf Onder de Pannen en is dol op paarden en eenhoorns.  
We woonden hiervoor in de randstad tussen Rotterdam en Den Haag en vinden het verademing om 
hier terecht te zijn gekomen. Wat een fijne, rustige, kindvriendelijke wijk is dit. Hopelijk zullen we jullie 
het komende jaar beter leren kennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


