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WIJKRAADNIEUWS 2022

nummer DRIE

Meld u aan voor onze nieuwsbrief: nieuwsbrief@wijkraadbredazw.nl
Reacties graag naar: info@wijkraadbredazw.nl
Foto's GHO

Gemeenschapszin
De vorige nieuwsbrief had als thema "groen''. In deze nieuwsbrief staat gemeenschapszin
centraal. In ons grote 'werkgebied' is het extra belangrijk om aandacht voor elkaar te
hebben. We hebben diverse 'gebruikers', van verkeer en beheer tot bewoners en bedrijven.
In deze nieuwsbrief aandacht voor de gemeenschapshuizen, het meubilair én het zwerfvuil.
Onze jaarvergadering is in 2023 op 9 januari. In de kerstperiode ontvangt u van ons de
uitnodiging, het programma van de avond én ons jaarverslag van 2022. De
jaarvergadering is deze keer in gemeenschapshuis Liesbos.

Gemeenschapshuizen
Op een regenachtige zaterdag opent gemeenschapshuis Liesbos haar deuren in verband
met
de
Burendag.
Op het eerste biljart wat 'afgedekt' is wordt de koffie, thee en koek geserveerd. Het tweede
biljart is in gebruik door diverse heren. De sjoelbakken staan klaar waar twee meisjes hun
vaardigheden oefenen. Buiten staat het springkussen. Aan de bar tref je buurtbewoners én
de voorzitter van het gemeenschapshuis. We hebben een nieuwe beheerder en de oude
beheerder wordt in het zonnetje gezet en krijgt een bloemetje van de voorzitter. De muziek
wordt verzorgd door een liefhebber uit Rijsbergen. De diverse organisaties presenteren
zich, waaronder de KBO. Er is een presentatie van Stepping Stones, een initiatief dat in
Cambodja een lokale school opgericht heeft en nog steeds steunt. Iemand vertelt over de
RIE én er is een presentatie van een Tafel BBQ. Diverse buurtbewoners komen langs. Wil
je meer weten kijk dan op de site van het gemeenschapshuis en u vindt de complete
maandagenda.
Er is van alles te doen en voor elk wat wils.

Beheer: Banken en onderhoud
Via de Motie de Rith hebben we aandacht gevraagd voor het meubilair.
Op diverse plekken in onze buurt zijn banken geplaatst van bomen die elders in de
stad gekapt werden. De gemeente Breda laat hier dan weer stadsmeubilair van
maken. Deze banken staan er ondertussen al weer een tijdje en hebben dus
onderhoud nodig. Misschien heeft u het al gezien. Inmiddels zijn alle banken weer
schoongemaakt
en
opnieuw
gelakt/geolied.
Geniet er van en neem plaats op een van de talrijke banken in ons buitengebied.

Bermbende: Zwerfvuil weer opgehaald
Wat is er mooier dan op een zonnige zaterdag het zwerfvuil uit de bermen te
verzamelen?
In Lies is al geruime tijd 'de Bermbende' actief. Een groep buurtbewoners die
de 'rotzooi' langs wegen en in sloten in de buurt opruimt. Piet deelt de groepen
in, verzamelt alle afval en brengt het naar de stort. We hebben grijpers,
vuilniszakken en gele hesjes. De buurtvereninging verantwoordt het aantal
verzamelde vuilniszakken. En aan het eind is er een heerlijke lunch, verzorgd
door Nan, met o.a. eitjes en paprika's uit de buurt. Tijdens het schoonmaken zijn
er ook aanmoedigingen van passanten: "Goed bezig", roept een passerende
fietser.
En
zo
voelt
het
ook.
Na 10 jaar neemt initiatiefneemster Antoinette afscheid en draagt ze haar
werkzaamheden
over
aan
de
buurtvereniging
de
Liesbundel.
Zoals deze zijn er ook in de Rith én op Effen groepen die regelmatig de bermen
schoonmaken. Samen zorgen we zo voor een opgeruimde buurt!.

Effen schuift aan
Inmiddels al weer 9 jaar geleden kwamen een aantal dames op het idee een
betaalbare maaltijd te bereiden voor de bewoners van Effen in het
gemeenschapshuis op elke eerste dinsdag van de maand van 12.00 tot 13.00
uur.
Er werd gekozen voor dat tijdstip omdat het voorafgaat aan de kaart- en
biljartmiddag van de senioren. Altijd een driegangenmenu samengesteld met
zoveel mogelijk streek- en seizoensproducten en de dames slagen er steeds

weer in er een culinair feestje van te maken. Het zijn voornamelijk
alleenstaanden die van die gelegenheid gebruik maken en dat is logisch, samen
eten
is
zo
veel
gezelliger
dan
in
je
eentje.
Een mooi initiatief dat bijdraagt aan de saamhorigheid en ook nog goed is voor
de plaatselijk neringdoenden.

Nieuwe website
De Wijkraad is ook druk bezig met het actualiseren en moderniseren van haar eigen
website. Zodra alles weer up to date is laten we dat natuurlijk weten.

In ons werkgebied zijn diverse buurtgroepen actief om als 'ogen en oren' van de
wijk overlast te melden.
Ook u kunt hieraan bijdragen, o.a. door de buitenbeter app te gebruiken als u

overlast of andere zaken wilt melden. Behalve de politie zijn er binnen de
gemeente Breda ook een aantal BOA's actief. Zij kunnen optreden bij overlast.
Eén van hen is Sterre Bos. Dus schroom niet en meldt via:


de BuitenBeterApp



telefoonnummer 14076
via de gemeentelijke website: Melding maken - Gemeente Breda
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