
 
 

 
 

 

 
Leystromen en de gemeente Gilze en Rijen werken samen met bewoners aan de 
wijkvernieuwing van de Militaire wijk. Door de kwaliteit van de woningen, de 
woonomgeving en de onderlinge verbondenheid blijft de wijk ook in de toekomst een fijne 
plek om te wonen en te leven. In deze Nieuwsbrief informeren wij u over onderwerpen die te 
maken hebben met een leefbare buurt. 
 
Leefbaarheid en veiligheid  
We zitten middenin een roerige periode van de 
wijkvernieuwing. Sloop, renovatie en verhuur van 
gerenoveerde woningen zijn volop in gang. Dat 
betekent ook dat we extra aandacht hebben voor 
leefbaarheid en veiligheid. Daarom zijn we 
hierover in gesprek met de gemeente, politie en 
enkele bewoners.  
 
Community Art: (tijdelijke) creaties/kunst 
Kunst verbindt. Cultuurcoach Michiel van de 
Zanden is bezig om kunst- en cultuuractiviteiten  
op te zetten in de wijk voor jong én oud. Een 
eerste kleine aanzet was het organiseren van 
graffiti workshops voor de jeugd op 3 zaterdagen. 
Over een tijdje kunt u de creaties bewonderen.  
 

 
 
 
 
Huis van de wijk: ‘t Hoofdkwartier 

In ’t Hoofdkwartier worden de komende 
woensdagmiddagen verschillende activiteiten 
georganiseerd voor kinderen in de wijk en 
omliggende straten. Meer informatie vindt u op de 
website https://linktr.ee/thoofdkwartier en op de 
Facebookpagina van ‘t Hoofdkwartier.  
 
Energietoeslag 
Inwoners met een laag inkomen kunnen bij de 
gemeente een energietoeslag aanvragen. De 
hoogte van de energietoeslag is in 2022 € 1.300 
per huishouden. Heeft u een laag inkomen en de 
energietoeslag voor dit jaar nog niet 
aangevraagd? Dat kan nog 1 januari 2023. Op 
www.gilzerijen.nl/energietoeslag kunt u lezen of u 
in aanmerking komt voor de energietoeslag. Het 
aanvraagformulier kunt u daar ook vinden.  
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de 
Dorpsondersteuner Thomas Frankhuijzen via 
thomasfrankhuijzen@contourdetwern.nl of 06 12 
12 89 69. 
 
Buurtactiviteit 
Woensdagmiddag 9 november was het zover. We 
stonden stil bij de start van de sloop van 
woningen in de Militaire Wijk. Dat deden we 
samen met (oud-)bewoners, omwonenden, 
gemeente en partners. Een moment van afscheid 
nemen waar soms ook de nodige emoties bij 
kwamen kijken. Na een woordje van wethouder 
Corné Machielsen en bestuurder Marie-Thérèse 
Dubbeldam van Leystromen, werd Piet Brok in de 
kraan geholpen. Hij haalde met een flinke klap 
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het eerste stuk uit de woningen. Daarna haalden 
we samen herinneringen op. Vrijwilligers uit de 
wijk zorgden voor koffie en een tompouce met 
daarop een plaatje van de gevelschildering.  
 

 
 
 
Bewoner aan het woord 
 
In deze rubriek laten we een bewoner aan het 
woord. Hoe is het om in de wijk te wonen? Wat 
betekent de wijkvernieuwing voor u? En alles wat 
verder nog ter sprake komt ☺. 
 
Piet en Mien Brok, wijkbewoners vanaf 1968 
Piet gaf in een echte kraan de eerste klap van de 
sloop van een woning. Een mooi moment om met 
Piet en zijn vrouw Mien in gesprek te gaan. 
 
Piet is niet toevallig terecht gekomen in de 
Militaire Wijk. Al op zijn 19de ging hij bij de marine 
werken. Als Chef Hofmeester maakte hij 
bijzondere dingen mee. Bijvoorbeeld een buffet 
verzorgen voor het Koningshuis. 
 
Mien ‘diende’ bij de burgemeester. Dat heeft ze 5 
jaar gedaan. Toen Mien 19 was, stapten Piet en 
Mien in het huwelijksbootje. In de jaren daarna 
kwamen er 3 kinderen. Een goede woning vinden 
was lastig. Ook omdat Piet vaak lang van huis 
was.  
 
Toen Piet gevraagd werd om in Curaçao te 
dienen, besloot het echtpaar om daarheen te 
verhuizen. Ze bleven 3 jaar op het zonnige eiland. 
 
Terug in Nederland hadden ze niet meteen een 
woning. Noodgedwongen verbleven ze daarom in 
een pension. Gelukkig kwam het huis in de Karel 
Doormanstraat op hun pad.  
 

 
 
De begintijd in de Militaire Wijk was niet makkelijk 
voor Mien. In de wijk draaide het toen vooral om 
landmacht en luchtmacht. Omdat Piet bij de 
marine werkte, werd Mien niet altijd voor vol 
aangezien.  
 
Die ervaring van Mien heeft wel iets moois 
gebracht. Toen er Turkse mensen in de wijk 
kwamen wonen, deed Mien echt haar best om 
deze mensen op te vangen. Ze hielp bijvoorbeeld 
met brieven en doktersafspraken. “Ik wist hoe het 
is om buitengesloten te worden. Dat wilde ik niet 
voor deze nieuwkomers”. 
 
Hobby’s  
Piet en Mien hebben veel hobby’s. Het huis en 
het tuinhuis staan vol met prachtige kunstwerken. 
Borduurwerken aan de muur en een poppenhuis 
dat met veel details is gemaakt. Zelfs het 
geboortehuis van Mien is met de figuurzaag 
nagemaakt. En ’s avonds speelt het echtpaar 
gezellig een potje Yahtzee. 
 



 
 

 
 
Renovatie 
Piet en Mien zagen eerlijk gezegd wel een beetje 
op tegen de renovatie. Maar het zit erop en alles 
staat weer netjes op zijn plek. “Het is ons heel erg 
meegevallen. Af en toe was er natuurlijk wel 
troep, maar we konden in de rustwoning gewoon 
onze spelletjes spelen. We voelden ons erg goed 
geholpen. Veel persoonlijk contact en hulp bij 
onverwachte zaken. Nu zitten we er echt heerlijk 
warm bij. En de warmte blijft ook nog eens 
hangen!” 
 
Op de vraag of het echtpaar nog iets kwijt wil, 
kregen we een hele mooie afsluiter van het 
gesprek: “Gelukkig hebben we elkaar! We zijn zo 
ontzettend dankbaar dat we het zo fijn hebben, 
samen!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is bestemd voor bewoners en 
omwonenden van de Militaire Wijk in Rijen-Zuid. 
Wilt u dat we iets melden in de nieuwsbrief? Stuur 
dan een e-mail naar rijenzuid@leystromen.nl.  
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer in uw 
brievenbus krijgen? Dan kunt u ook een e-mail 
sturen naar rijenzuid@leystromen.nl.  
 
If Dutch is not your native language and you 
would like our help to understand this newsletter, 
please let us know.  
Send an e-mail to rijenzuid@leystromen.nl  
or call us on 088 031 33 00. 
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