
 
 

 

 
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 
Wat is nodig om je veilig en prettig te blijven 
voelen in de wijk? Niet alleen gedurende alle 
bouwwerkzaamheden, maar ook straks als alles 
klaar is. Gemeente, politie, Leystromen en enkele 
bewoners zijn hierover met elkaar in gesprek. Wil 
je ook meedenken? Graag! Aanmelden kan via 
RijenZuid@leystromen.nl 
 
Community Art: (tijdelijke) creaties/kunst 
In 2022 heeft cultuurcoach Michiel i.s.m. t’ 

Hoofdkwartier instant fotocamera’s uitgedeeld 

aan een aantal kinderen in de wijk. Hoe zien zij 

hun wijk, wat is hun leefwereld? Onder 

begeleiding van Michiel hebben ze in januari 

samen de foto’s bekeken en ze zijn razend 

enthousiast! Momenteel is Michiel samen met de 

kinderen een mooie buitenexpositie aan het 

organiseren voor de wijk: met als thema Jong & 

Oud. We hopen dan ook dat inwoners die al lang 

in de wijk wonen geprikkeld worden om niet 

alleen de buitenexpositie te komen bewonderen, 

maar ook om in het eigen fotoarchief te duiken. 

Wie weet komt uw foto dan ook in de wijk te 

hangen! We hadden de opening van de expositie 

op 4 maart gepland, maar vanwege de grote 

voorbereiding hebben we deze datum helaas 

moeten verzetten. Over de nieuwe datum krijgt u 

natuurlijk z.s.m. bericht. 

Huis van de wijk: ’t Hoofdkwartier 
 
Programma 
   
Maandag- en donderdagochtend (NIEUW!) 
09:30-11:30 VIPvoorElkaar – Klust mee 
Woensdagochtend 
11:00-12:00 koffie-uurtje  
Woensdagmiddag 
Kinderactiviteiten*  
Donderdag 
16:00-17:00 inloopspreekuur Leystromen 
Donderdag oneven weken 
15:30-16:30 inloop van Van Wijnen 
Vanaf zaterdag 4 februari oneven weken 
(NIEUW) 
11:00-12:00 koffie-uurtje 
 
U bent van harte welkom om binnen te lopen!  
 
* Op woensdagmiddagen worden enkele 
activiteiten georganiseerd voor kinderen. De 
activiteitenkalender vindt u op onze 
facebookpagina, Linktree of het infobord en 
bijgevoegde flyer. 
 
Opgeven via linktr.ee/thoofdkwartier  
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Heeft u vragen of leuke ideeën om op te zetten 
in of voor de wijk?  
Neem contact op met Thomas Frankhuijzen, 
Dorpsondersteuner Gilze Rijen, 06 1212 8969, 
thomasfrankhuijzen@contourdetwern.nl 
 
Wist u dat: QR Fit 
Misschien heeft u ze al gezien, de houten paaltjes 

met een plaatje erop? QR Fit staat erop met een 

link naar een app. Het is een sport- en 

beweegroute, die gevormd wordt door ongeveer 

10 van zulke paaltjes. Deze kunnen wandelend of 

hardlopend worden afgelegd. Als u de QR-code 

op het paaltje scant, verschijnt er in woord en 

beeld een oefening die u ter plekke kunt 

uitvoeren. Klaar? Dan naar het volgende paaltje 

totdat de route van ongeveer 3 kilometer voltooid. 

is. 

 

Bewonerscommissie                                            

Sinds september is er geen bewonerscommissie 

meer in Rijen Zuid. We nodigden daarom alle 

bewoners uit de wijk uit voor een bijeenkomst in 

november. We informeerden de aanwezigen over 

wat een bewonerscommissie doet én wat de 

huidige stand van zaken is. Maar dit heeft niet 

geleid tot aanmeldingen voor een nieuwe 

bewonerscommissie. We onderzoeken nu hoe we 

algemene onderwerpen alsnog bespreekbaar 

kunnen maken in de wijk. 

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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