


We hebben een prachtig voetbalveld 
waar verenigingen o.a. kunnen 
trainen. Het veld is ook erg goed te 
gebruiken voor andere activiteiten, 
zoals familiebijeenkomsten of kinder-
feestjes. Dit is inclusief gebruik van 
onze douches en kleedkamers.

Achter het pand hebben we een 
afgesloten tuin, met een overdekt 
terras. Er staan speeltoestellen 
en er is een jeu de boules baan. 
Ideaal voor een bbq, bijeenkomst of 
kinderfeestje!

We hebben drie ruimtes: een verga-
derkamer en twee losse zalen. Deze 
kun je samenvoegen, groot genoeg 
voor 75 personen. Veel verenigingen 
maken gebruik van onze ruimtes.
Neem contact met ons op voor de 
mogelijkheden!

ONS VOETBALVELD

EEN AFGESLOTEN, 
KINDVRIENDELIJKE TUIN

DRIE RUIMTES

WIST JE DAT WIJ BESCHIKKEN 
OVER VEEL FACILITEITEN VOOR 
VERENIGINGEN, (KINDER)FEESTJES EN 
FAMILIEBIJEENKOMSTEN?

HET VERNIEUWDE GEMEENSCHAPSHUIS

JE KUNT BIJ ONS 
VOORTAAN OOK TERECHT 
VOOR EEN LEKKER HAPJE!

We willen iedereen in het Liesbos, 
maar ook daarbuiten, de kans 
geven om hun creatieve kwaliteiten 
te tonen. Daarom hangen er 
tegenwoordig wissellijsten in het 
Gemeenschapshuis. Hier kunnen 
culturele tentoonstellingen hangen, 
maar ook eigen werk ophangen 
is in overleg mogelijk! Nodig alle 
vrienden en kennissen uit om tijdens 
openingstijden de tentoonstelling 
te komen bekijken. 

Sportieve kinderfeestjes met Sportieve kinderfeestjes met 
een themaeen thema.. Piraten, prinsessen, 
unicorns en het leger. Alles is 
mogelijk. Een thema kinderfeestje 
met een spelelement en sportieve 
‘bootcamp’. Lees hier meer over in 
de bijgevoegde flyer!

Tijdens onze sluiting hebben 
we het Gemeenschapshuis 
in een nieuw jasje gestoken. 
Daarmee hopen we bij een 
breder publiek onder de 
aandacht te komen.

Het Gemeenschapshuis is 
namelijk voor iedereen. Of  
het nu voor een 
(kinder)feestje, een 
familiebijeenkomst of 
een clubhuis zoekende 
vereniging is. We denken in 
mogelijkheden en komen 
graag met jou in contact!

Naast een nieuw likje verf op de wanden, hebben 
we een eenvoudige keuken ingericht. Vanaf heden 
kunnen we ook in een kleine kaart voorzien. En dat 
is heel belangrijk voor ons. Dat maakt dat we onze 
activiteiten kunnen uitbreiden en een groter publiek 
kunnen bereiken. Het Gemeenschapshuis Liesbosch 
is immers voor 
iedereen!

TENTOONSTELLINGEN

SELIFEESTJE

Kijk voor meer informatie en actualiteiten op onze website: www.liesbosch.info.

Al enige tijd bevinden wij ons op de Liesstraat 4 te Breda. We waren helaas een tijdje 
minder zichtbaar, vanwege de sluiting van alle clubhuizen.  De coronacrisis heeft er ook 
bij ons erg ingehakt. Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten, besloten we het 
Gemeenschapshuis van een nieuwe look te voorzien. 

Met behulp van subsidies én de hulp van vrijwilligers is alles geschilderd, zijn de 
vloeren geschuurd en hangen er nieuwe gordijnen. Daarnaast hebben we geheel nieuwe 
faciliteiten en activiteiten, zoals een keuken, een tentoonstelling en een nieuwe 
samenwerking met SeliFeestje:  
super toffe thema 
kinderfeestjes!

Kennen we elkaar al? Wellicht nog niet. Tijd om onszelf aan elkaar voor te stellen! 



Liesstraat 4  |  4838 GT Breda  |  06 29 05 96 95 
contact@liesbosch.info  |  www.liesbosch.info

We hebben een grote behoefte aan 
 extra bestuursleden en vrijwilligers 

 (met vergoeding). Vind je het leuk om iets te 
betekenen voor de gemeenschap Liesbosch? 

Kom dan kennismaken met het bestuur of 
draai een keer mee met een bardienst!

BESTUURSLEDEN & VRIJWILLIGERS

NEEM CONTACT OP MET VOORZITTER COBY:
COBY.EESTERMANS@GMAIL.COM

06 13 19 37 22

Kijk voor meer 
informatie en 

actualiteiten op 
onze website!


