RIJEN RUIKT

Op zondag 11 juni 2017 hopen wij heel Rijen en omgeving weer in beweging te krijgen. Op deze dag
vindt de 17e editie van Rijen Ruikt plaats. Rijen Ruikt brengt mensen samen op plaatsen waar men
nooit komt. Dit jaar hebben we wederom een uitgebreide route met 32 tuinen, pleinen en bijzondere
plaatsen die de dorpskernen van Rijen en Molenschot aandoen. U kunt deze dag genieten van tuinen,
kunst, muziek, hapjes, drankjes en cultuur. Vergeet deze dag zeker niet om ook naar Molenschot te
fietsen. Rijen Ruikt gaat over ‘groen’ in de breedste zin van het woord. Tijdens deze editie van Rijen
Ruikt kunt u prachtige tuinen bezichtigen, een aparte kunstroute volgen en is er een koopjesmarkt op
het Wilhelminaplein. In Molenschot is er een gezellig Vintage Festival en kun je bloemen en fruit
plukken. De tuineigenaren wachten op u, zodat zij hun passie voor groen met u kunnen delen.

ZONDAG 11 JUNI 2017

RESPECTEER ANDERMANS BEZIT!
De tuineigenaren hebben met veel liefde en aandacht, maar ook voor erg veel geld hun tuin gemaakt
zoals u deze aantreft. Wij verzoeken u dringend om de aanwijzingen te volgen. Het is absoluut
verboden om iets te plukken of mee te nemen. Houdt u alsjeblieft toezicht op uw kinderen en
voorkom dat zij in hun spel schade aanrichten. Plaats geen fietsen tegen een haag of hek maar op de
standaard en zodanig dat anderen er geen last van hebben. Als u het verzoek krijgt om even te
wachten dan is dat omdat er teveel mensen in de tuin zijn. Niet alle tuinen zijn rolstoelvriendelijk.
Het is aan de tuineigenaren om te bepalen wat mogelijk is. De tuinen zijn geopend van 10.00 u. tot
17.00 u. Wij wensen u allen een prettige Rijen Ruikt 2017 toe!

VAN 10.00 U.
TOT 17.00 U.
ROUTE 2017

1. Wilhelminaplein - Winkelcentrum
De Laverije
Winkeliersvereniging Rijen i.s.m. Smaak:
gezellige koopjesmarkt, open podium en
kinderspeeltuin
Op zondag 11 juni is het weer Rijen Ruikt.
Hierbij informatie omtrent de activiteiten
rondom Winkelcentrum De Lavarije en het terras
bij Smaak:
• Open podium bij Smaak van 11.00 -17.00 u.,
inschrijven mogelijk t/m 7 juni via
info@smaakrijen.nl
• Groot terras bij Smaak met verschillede lunchgerechten en vers ijs van de Jacobushoeve.
• Kinderspeeltuin naast terras van Smaak.
• Koopjesmarkt overzijde winkelcentrum
(parkeerplaats).
• Meeste winkels Winkelcentrum De Lavarije zijn
open.
• Optredens van Blaoskapel SaomegeVat om
±13.30 u. en popkoor Divers om ±15.30 u.
2. Pastoor Gillisstraat 15 - Fam. van der
Meulen
17 grote Koi vissen, 1 houtoven en 3 plekjes om
te relaxen, eten en borrelen. Klein maar heel fijn
dus! Wees voor de 1e keer welkom in onze tuin.
Om 11.00, 14.30 en 15.30 uur treden De
Kibbels op in onze tuin met mooie eigen liedjes
en heel veel plezier. Dus kom kijken en luisteren!
3. Pastoor Gillisstraat 48 - Miep Willard
Creatieve tuin met beelden en je kunt ook een
kijkje nemen in een nostalgisch museumpje.
4. Beatrixstraat 22 - Fam. van
Vorstenbosch
Deze tuin heeft een grote siertuin met o.a.
buxustuin, vijvers, een gezellig tuinhuis, kippen
en verschillende plekjes om heerlijk in de zon te
zitten of de schaduw op te zoeken. Deze tuin is
rolstoel toegankelijk.
5. Laagstraat 61 - Marcia van Dongen
Mooie diepe tuin in een relaxte sfeer, grenzend
aan Schoonheidssalon La Bonne Image. De tuin
is ingericht om als verlengstuk te dienen voor de
salon. Via een strakke vijver en geflankeerd door
dakplatanen en rustige beplanting ervaar je de
rust die hoort bij deze omgeving. Er is muziek
en er wordt creatief werk getoond van Hélene
Hoogland.
6. Wilhelminatsraat 52 - Fam. van
Dongen
Bij ons een tentoonstelling van schilderijen van
onze zoon Jeroen van Dongen, cum laude
afgestudeerd op St. Joost te Breda.
7. Rembrandtlaan 29 - Heidi’s Bloemerij
Veel verse kruiden in onze Tuin en op de tafel.
Kom raden & ruiken en WIN één van onze
mooie prijzen! Zomerse bloemen, workshopvoorbeelden in de bloemerij en creaties met
drijfhout in de tuin!
8. Maria Magdalenakerk
De Maria Magdalenakerk zal open zijn met een
mooie iconen expositie vanaf 11.00 uur.
(Er is eerst nog een viering om 10.00 uur).
9. Pastoor Oomenstraat 8 - Fam. Mol
Een moderne tuin, ontworpen door een tuinarchitecte, waarin ook gedacht is bij het ontwerp
aan speelplekken voor kinderen. Een trampoline
weggewerkt achter beukenhagen. De tuin is
redelijk onderhoudsvriendelijk en heeft veel vaste planten. Strakke lijnen bepalen de uitstraling
van deze tuin. Op de jeu de boulesbaan kun je
een gezellig potje boulen.
10. Looiersveld 15 - De Hippe Kip
Brocante
De oude leerlooierij is open met verkoop van
brocante en antiek. Ook worden er tuinplanten
en tuinbeelden verkocht.
11. Mgr Ariënstraat 1 - De Kring
Jolanda Oosterop Glasobjecten
Jolanda Oosterop Glasobjecten demonstreert
in haar atelier o.a. de glas in lood techniek en
geeft uitleg over glasfusing (glasversmelten) en
zandstralen.
Hanneke van Heusen en Jelske Camps
Expositie schilderijen
10.00 - 17.00 uur: Iedere bezoeker is een
kunstenaar, iedereen kan meedoen! Kom jij in
het atelier met ons mee schilderen aan een
groot en kleurrijk cirkel kunstwerk?
Om 14.00 en om 15.00 uur: Stoere dans
optredens van de Badass Ladies, Fearless,
Break Point en Happy Feet.
16.00 uur introductie en rondleiding ‘Vrouwelijke Meesters’ door Hanneke.
12. Nassaulaan 62 - CC De Boodschap
Op deze expositie tonen de F.A. Rijen-leden
recent fotowerk op een door hen zelf gekozen
wijze. Enkele leden presenteren ook hun
nieuwste audiovisuele (AV) producties.
13. Beelstraat 16 - Jeanne Teunissen
De tuin van Jan en Jeanne Teunissen is niet
groot maar bevat alles wat je van een tuin
verwacht. Een klein stukje gras, vlinderboompje,
planten, bloemen, decoraties en de keuze om in
de zon of in de schaduw te kunnen zitten.
De tuin is aangekleed met schilderijen en handwerkjes (gehaakte en gebreide tasjes en mobiel
hoesjes) gemaakt door Jeanne.
14. Vijf Eiken 11 - De Leemput
Schitterend aangelegd park met veel planten,
bomen, heesters en struiken. Banen voor jeu de
boules, midgetgolf en pitch & putt. Op 11 juni
speelt u voor ‘half geld’. Muzikale omlijsting van
Toon Tijs en Cees Laarhoven. Optreden
Mevrouwenkoor Sjowenso.
15. Vijf Eiken 8 - Kitty van Gageldonk
Dit jaar is het atelier van Kitty van Gageldonk
voor de vijfde maal geopend tijdens Rijen Ruikt.
Afgelopen jaar heeft ze veel nieuw werk voor
haar serie ‘Het bewaarde bos’ gemaakt.
Sommige mensen zullen in het werk stukjes
bos uit Boswachterij Dorst herkennen. De tuin
is weer vrij toegankelijk en de schaduwtuin in
wording is mooi, zoals in de natuur eigenlijk
alles mooi is.
16. Achter Manege Vijf Eiken - Natuurpodium / Pop-up theater: Ratatouille
Tijdens Rijen Ruikt geven Het Natuurpodium en
Stichting TooN! bezoekers een voorproefje op
wat er in de toekomst op deze locatie verwacht
kan worden. Een mix van muziek, theater, poëzie
en beeldende kunst in een ongedwongen sfeer
op een prachtige natuurlijke locatie. Er zijn ook
kinderactiviteiten en een kleine horecafaciliteit
aanwezig. Al vanaf het bospad begint de beleving. Komt dat zien, komt dat zien! Kijk voor het
hele programma op toonjetalent.nl of
rondomgilzerijen.nl. Open: 11.00 tot 17.00 uur.
17. Hoofdstraat 162 - Fam. Ort
Een gevarieerde tuin met in het midden een
meer dan 100 jaar oude walnoot. Er zijn rozen
en veel bloeiende planten. Een beetje een Engels
tintje. Ook veel fruitbomen en een kleine moestuin. Er zijn veel plekjes om te zitten. In onze tuin
kun je verder genieten (tegen een kleine
vergoeding) van koffie en thee met iets lekkers.
18. Park Wolfsweide - HSV De Rietvoorn
Tijdens Rijen Ruikt opent visvereniging H.S.V. De
Rietvoorn zijn deuren bij de wolfsweide visvijvers
voor alle mensen die belangstelling hebben voor
het vissen, zowel jong als oud. Op deze dag zal
er verschillende informatie en uitleg te vinden
zijn over het vissen. Ook bestaat er de mogelijkheid om die dag een klein wedstrijdje mee te
vissen.
19. Dongenseweg 19 - Fam. Roest
Een tuin die door de jaren heen is ontstaan en
waar je op verschillende plekjes kunt genieten
van de zon of schaduw. Het pad dat deze plekjes
verbindt is omgetoverd tot een kabouterpad (of
een blotevoetenpad). Het pad leidt naar een
gezellige voorleeshoek, waar enthousiaste lezers
mooie verhalen zullen voorlezen voor jong en
oud. De muziekliefhebbers kunnen genieten van
The Job Rise. Zij spelen mooie melodieën en
liedjes uit de 50/60’s waarin vaak ‘de zon’
een aspect is. Ook de Familie van Dijk, een
7-koppige Dijk-tributeband zal een aantal
optredens verzorgen.

22

21

Halte
Waterzuivering

19

29

18

28

27

17

Raakeindse Kerkweg 61
Amelior - De Fruitboogerd
Volg de Schoolstraat. Passeer
de kruising met de Lijndonk.
Ga voorbij de camping de
eerste straat rechts.
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OP WEG NAAR GILZE?
Groeituin Floralia
Bij de Oranjestraat de Meierstraat in.
Aan het einde linksaf de Hoevenaarsstraat in. Parallel aan het Laarspad.

Rijen Ruiktroute

VOOR ONZE
VIER DORPEN
GILZERIJEN.VVD.NL

Secretariaat Stichting Juin:
Mary Zeldenrustlaan 24, 5122 CE Rijen
Tel. 06 52 33 66 81 , E-mail: info@juin.nl
www.juin.nl
Werkgroep Rijen Ruikt:
Rianne Biesheuvel, Dorien Timmermans,
Evelien van Nieuwenhuijzen, Hanneke van
Heusen, Anne Slabbers, Monique Boemaars.
Routekaart
Deze routekaart is gratis en als bijlage bij het
Weekblad Gilze en Rijen. Ook verkrijgbaar als
losse folder in de tuinen die deelnemen!
Ook via Facebook te bekijken.

20. Steenovensebaan 37 - Fam. Thielen
Een gedeelte van de plantenkwekerij is omgevormd naar een stukje natuurtuin (25000 m2)
met een beplanting van in- en uitheemse
soorten met daartussen diverse kikkerpoelen,
vijvers en bijenkasten, geheel natuurlijk aangelegd. Zo is er een ecologische verbinding
ontstaan met het bos.
21. Steenovensebaan 29 - Jacobushoeve
Uiteraard zijn de tuin en stallen geopend.
De nieuwe dimensie proeven komt uiteraard van
toepassing bij de Jacobushoeve; IJS.
22. Steenovensebaan 27 - Natuurkampeerterrein de Duiventoren
Tijdens Rijen Ruikt is er te zien hoe de natuurkampeerder bij ons vertoeft in tenten, caravans,
camperbusjes en zelfs in mooie houten tenten.
De Duiventoren is goed toegankelijk, de paden
zijn grotendeels verhard. Op het terrein bent
u onderdeel van een gemoedelijke sfeer met
spelende, zwemmende, vissende en voetballende kinderen, maar ook vakantievierende ouders.
Vergeet vooral niet om tot achteraan door te
lopen, want daar bevindt zich het mooiste
gedeelte van het terrein, namelijk Sophia’s tuin.
Sophia’s tuin
De tuinderij waar Vincent de Wolff gezonde
verse groenten produceert en verkoopt. Elk uur
is er een rondleiding. Deze zal in het teken staan
van het proeven en ruiken aan groenten en
vertellen over biologische landbouw.
23. Oosterhoutseweg 7 - Camping
De Mastendol
Kruipen, klimmen, klauteren, struinen, spetteren,
welk kind geniet hier nu niet van? Het recreatiepark stelt op deze dag haar natuurlijke speeltuin
d’n Boom gratis open voor kinderen. Voor alle
kinderen is er gratis ranja aanwezig.
24. Annie Romeinplein 31 - Fam. van Gils
In deze bloemrijke tuin zijn de plantenbakken
afgebakend met taxushagen, houten palen en
steenkorven. Door de verschillende terrasjes
kun je de hele dag genieten van de zon. Onder
de overkapping is het heerlijk loungen. De tuin
wordt om 12 en 13 uur verder opgefleurd door
een swingend optreden van Zanggroep Korije.
25. Venneweg 8 - Gerda Smink
Er is weer veel veranderd in de 50 jarige
“Sminkentuin”! Je mag er rondwandelen, kijken,
genieten en ook inspiratie opdoen voor je eigen
tuin. Je kunt er ook even rustig gaan zitten op
de diverse bankjes. Barista Tessa staat met haar
heerlijke koffie in de tuin.
26. Julianastraat 112 - ‘t Rijens Vat
Vanaf 17.00 u. is hier de Rijen Ruikt After Party
met De Maten van Jupiler Live!
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MOLENSCHOT

RIJEN RUIKT 2017!
Rijen Ruikt is een initiatief van Stichting Juin.
Alle deelnemers doen op vrijwillige basis mee
aan deze culturele route langs tuinen en
pleinen, die gratis te bezichtigen zijn.

Café ‘t Rijens Vat
Vanaf 11.00 uur
met een speciaal
bierenterras
Vanaf 17.00 uur
Rijen Ruikt after-party met live

De Maten van Jupiler

MOLENSCHOT
27. Broekstraat 72 - Lutskes Theetuin
Deze tuin is aangelegd in 2016. Men kan plaats
nemen op een van de vele zitjes of op een boombank onder de oude eik. Onder het genot van
een lekker kopje thee of koffie met wat lekkers is
het heerlijk genieten in deze kleurige tuin
28. Rondom St. Anna kerk in Molenschot Steigerwerk
Kom naar ons gezellige VINTAGE FESTIVAL in en
rondom de St. Annakerk in Molenschot. Snuffel
op onze grote Boeken- en Vinylmarkt en laat je
verrassen door diverse activiteiten: o.a. livemuziek, straatbarretje, kraampjes met bloemen
en vintage spullen en test uw reukvermogen!
U bent welkom tussen 11.00 en 16.00 uur.
29. Kapelstraat 13a - Fam. van Dam
Verrassend lange achtertuin met verschillende
tuinkamers en doorkijkjes. Rechte en gevormde
heggen van beuk en buxus met borders vol planten en bloemen. Achter in de tuin staat een kas
en een moestuin. In het tuinhuis is een expositie
van Cora Dalkman uit Oosterhout. Zij maakt
beren in tafereeltjes, kabouters en elfjes. Alles
met een hoog Efteling gehalte.
30. Raakeindse Kerkweg 61 - Amélior
Zorgboerderij en de Fruitboogerd
Een paar jaar terug is de Fruitboogerd een
samenwerking gestart met Zorgboerderij Amelior
in Molenschot. Op een gedeelte van de boerderij
kweekt de Fruitboogerd oude rassen fruitbomen.
Er staan meer dan 200 oude, vaak vergeten,
fruitrassen. Ook worden er groenten en oude
granen gezaaid. Dit alles in een prachtige
natuurlijke omgeving met vele inheemse
planten. Geen wonder dat er veel vogels,
vlinders, insecten en andere dieren te zien zijn.
Je kunt een heerlijke wandeling maken door
de kwekerij. Een unieke plek waar zorg, natuur,
biodiversiteit, mooie bloemen, oude fruitrassen
en eerlijk voedsel samen komen.
31. Bavelseweg 114 - Atelier Loeklike
Onder het genot van een bakkie koffie in de
landelijke tuin, kunt u even binnentreden in het
atelier, waar naaicursussen, workshops, kinderfeestjes en alles op het gebied van textiel
gegeven en gemaakt worden.
GILZE
32. Groeituin Floralia
Groeituin Floralia is opgericht door de gemeente Gilze & Rijen. Door middel van een zinvolle
dagbesteding kunnen mensen weer participeren,
daarom groeien in deze tuin niet alleen de
planten, maar groeien ook heel veel verschillende mensen. Je hoeft geen groene vingers te
hebben om hier te komen werken. Het gaat
erom dat mensen aan zichzelf kunnen werken,
maar het ook leuk vinden om samen iets op
te bouwen. In dit geval een moestuin met alle
daartoe bijbehorende elementen.
Blaaskapel SaomegeVat
Op deze dag zullen wij op verschillende plekken
een aantal nummers spelen. Ons repertoire is
zeer divers en zeker niet alleen carnavalsliedjes.
12.00 uur bij Atelier Art Alliance (Nr.11)
13.30 uur op het Wilhelminaplein (Nr.1).
15.00 uur Bij De Hippe Kip (Nr.10).
Popkoor Divers
Popkoor Divers is een swingend koor bestaande
uit 60 stemmen. We zingen meerstemmige
nummers uit de hedendaagse popmuziek, maar
ook de jaren ‘60 tot en met ‘90 komen aan bod.
Dit alles onder de enthousiaste leiding van onze
dirigent Neil Pelkmans. Optredens om 13.30 uur
bij het Natuurpodium (Nr.15) en om 15.30 uur
op het Wilhelminaplein (Nr.1).
Ontwerp poster: Mab
Mab is woonachtig in het ASVZ in de Mariastraat
in Rijen en gaat naar de Academie in Arendonk,
België. Mab vertelde dat de poster vrolijk moest
worden, omdat dit past bij de gedachte achter
Rijen Ruikt. Ze vond ook dat de poster moest
uitstralen dat je aan ‘meer’ kunt ruiken, zoals
aan kunst. Het ruiken ‘aan’ vindt ze belangrijk.
Ze heeft daarom gekozen voor de combinatie
van vrolijke kleuren en patronen met een
kunstenares als afbeelding.

Gaat u op pad met Rijen Ruikt? Maak dan leuke
(liggende) foto’s van wat u allemaal tegenkomt.
Stuur deze - eventueel met een kort verhaaltje op naar info@hallogilzerijen.nl.

Voor meer informatie: www.juin.nl of 06 52 33 66 81

Natuurlijk zijn de foto’s te bewonderen via
HalloGilzeRijen TV, Facebook en de website.
Zo krijgen we een mooi beeld van de culturele
fiets- en wandeltocht Rijen Ruikt 2017.

