RIJEN RUIKT

Op zondag 10 juni 2018 hopen wij heel Rijen en omgeving weer in beweging te krijgen. Op deze dag
vindt de 18e 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 33 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 zijn er dit jaar zeven verschillende plaatsen te bezoeken.
De tuineigenaren wachten op u, zodat zij hun passie voor groen met u kunnen delen.

ZONDAG 10 JUNI 2018

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 2018 toe!

Van 10.00 u. tot 17.00 u.

ROUTE 2018

1. Wilhelminaplein - Winkelcentrum
De Laverije Koopjesmarkt
Wilhelminaplein
Op het Wilhelminaplein organiseert de
evenementenlijn i.s.m. de Winkeliersvereniging
van 11.00 uur tot 17.00 uur een koopjesmarkt
met kinderspeeltuin met een aantal leuke
kinderattracties.
2. Hoofdstraat 12 - Wijnbar Op 12
Kom ook tijdens Rijen Ruikt genieten van een
drankje bij de gezelligste bar van Rijen in
huiselijke sfeer. Geniet van de beste wijnen in
een rustige en gezellige omgeving.
3. Regentenstraat 9 - Zorglocatie Vita
Vita opent ook dit jaar de tuin van de Regent
(10.00 uur tot 15.00 uur), met trots presenteren
we ook onze nieuwe volière. Binnen kunt u ook
genieten van verschillende demonstraties o.a de
quiltclub, en van 10.00 uur tot 12.00 uur kunt
u kijken naar het authentieke kantklossen. Er is
een kleine verkoopmarkt vanuit de zonnebloem
georganiseerd en een kunstexpositie van Marja
Hos, alles onder muzikale begeleiding van Duo
“ikke en Hij” ( 13.00 tot 14.30 uur). U bent
van harte welkom, consumpties zijn voor eigen
rekening.
4. Pastoor Gillisstraat 84 - Voedselbank
Gilze-Rijen en de Weggeefhoek
De Voedselbank en de Weggeefhoek zijn op 10
juni open voor het publiek en zij geven uitleg
over wat ze allemaal doen met een rondleiding.
5. Rembrandtlaan 29 - Heidi’s Bloemerij
Dit jaar in de open Franse achtertuin van de
bloemerij allerlei verschillende gevulde etageres
& drijfhout figuren, ook zijn de nieuwe voorbeelden van de komende zomerworkshops 2018 te
zien. Stichting OpDenAlpeRijen is hier aanwezig.
Zij steunen mensen met kanker door actief
verschillende activiteiten aan te bieden.
6. Blaaskapel SaomegeVat
Is op diverse plaatsen aanwezig en laat ook deze
editie van Rijen Ruikt weer van zich horen.
7. Looiersveld 15 - De Hippe Kip
Brocante
De oude leerlooierij is open met verkoop van
brocante en antiek. Ook worden er tuinplanten
en tuinbeelden verkocht.
8. Looiersveld 15 - Groente & Planten
Kwekerij Menno van Loon
Groente & Planten Kwekerij Menno van loon is
er speciaal voor al uw vaste planten, heesters,
siergrassen en zomer-/winterbloeiers. Tijdens
Rijen Ruikt staan wij op het terrein van de Hippe
Kip Brocante met een groot assortiment planten.
Komt u ook gezellig een kijkje nemen?
9. Hoofdstraat 77 - Defrosted
Daisy Frost is geen “gewone” fotografe. Daisy
styleert niet, maar fotografeert liever de pure
kant van het leven. Haar foto’s weten je te
raken omdat ze je tijdens een shoot meeneemt,
terug naar jezelf. Daar waar het puur en soms
wat rauw is. Haar ervaringen als therapeute
en coach in combinatie met fotografie zorgen
ervoor dat je uitgenodigd wordt liefdevol naar
jezelf te kijken.
10. Hoofdstraat - Maria Magdalena kerk
De Maria Magdalenakerk is open met een mooie
iconenexpositie - vanaf 11.00 uur.
(Er is eerst nog een viering om 10.00 uur).
11. Mariastraat 57 - Atelier Hearts &
Letters
Dagbesteding en activiteitencentrum. Uitleg over
wat we doen onder het genot van een
kopje koffie of thee. Verkoop van zelfgemaakte
cadeautjes. Opbrengst is voor het goede doel.
12. Nassaulaan 60 - Marcel van Beek
Deze brede tuin, open van opzet, is door vele
kleine en soms wat grotere aanpassingen in
de loop der jaren geworden tot een plek waar
het heerlijk toeven is en waar optimaal gebruik
wordt gemaakt van de ruimte. Het middelpunt is
een klein terras met aansluitend 2 grasperkjes,
een vijver en een klein ‘tuinhuisje’. Vanuit deze
plek is het genieten van alles wat beweegt en
kleur geeft aan deze leeftuin.
13. Nassaulaan 62 - FA Expo
Op 9 en 10 juni 2018 houdt FA-Rijen haar
jaarlijkse foto-expositie in De Boodschap.
Behalve veel foto’s en AV-werk van leden zijn
op de expositie dit jaar ook topseries te zien van
AV-makers uit diverse landen. En voor het eerst
wordt een aantal foto’s geëxposeerd die clubleden hebben gemaakt van sociale activiteiten in
Gilze en Rijen.
14. Mgr. Ariënsstraat 1 - Atelier Art
Alliance
Dit is het schildersatelier van Hanneke van Heusen. Vanaf 10.30 uur - Exposities: Hanneke van
Heusen - schilderijen, Sara van Roon - beelden,
Suzan Krook - collage/tekeningen. Spetterende
dansoptredens van leerlingen van Eigenwijzer
Dans Academie van 13.15 tot 15.15 uur.
15.00 uur: Workshops kleien en schilderen voor
jong en oud (tegen kleine vergoeding). U bent
van harte welkom.
15. Pastoor Gillisstraat 147F - Marleen
Bussman
Dit is een tuin met meerdere gezichten. Een tuin
waarin jaarrond veel gebeurt en waar ook plek
is voor natuurlijk leven. Er wordt hier getuinierd
zónder chemische bestrijdingsmiddelen: de
natuur helpt gewoon een handje mee! De tuin is
daarom ook niet al té netjes: achter in de tuin is
een rommelhoek, een composthoop, moestuin
en kasje. Naarmate de tuin meer richting
woning gaat, wordt het wat formeler. De
natuurlijke vijver met voorntjes, libellen, bruine
kikker en ander waterleven maakt de verbinding
met het ‘mediterrane’ terras waar vandaag een
brocante sfeer heerst.
16. Achter Manege Vijf Eiken - Natuurpodium / Pop-up theater: Ratatouille
Dit jaar organiseert Het NatuurPodium tijdens
Rijen Ruikt wederom een pop-up theaterevenement, Ratatouille ll. U kunt de hele dag
komen proeven van muzikale en theatrale optredens. Op die manier kunt u het belangrijkste
uitgangspunt van Het NatuurPodium beleven,
namelijk het samengaan van natuur- en cultuurbeleving. Om alvast een tipje van de sluier op te
lichten… In de ochtend staat er een kindervoorstelling op het programma en de dag wordt
afgesloten met een verrassend muzikaal optreden. Verder zijn er diverse kinderactiviteiten en is
er een kleine horecagelegenheid aanwezig.
Open: 10.30-17.00 uur
17. Stichting de Leemput
Tijdens Rijen Ruikt zijn bezoekers van harte
welkom en kunnen zij genieten van ons mooie,
geheel door vrijwilligers aangelegd en onderhouden park. Bij een groot deel van de bomen
en planten staan bordjes, die zowel de
Nederlandse als de Latijnse naam vermelden.
De gehele dag kan men jeu de boules,
midgetgolf en pitch & putt spelen voor half geld.
Vanaf 15.00 uur is er live muziek uit de jaren
zestig en zeventig, verzorgd door Cees
Laarhoven en Toon Tijs.
18. Vijf Eiken 8 - Ton en Kitty van
Gageldonk
Ook dit jaar is het atelier van Kitty van
Gageldonk weer open voor het publiek, maar
nu met open tuin (2500 m2). De bijna honderd
loofbomen geven de tuin een bos-karakter. En in
dat bos liggen de schaduwborders. Achterin, op
een zonnige en voedselarme plek van 150 m2,
ligt er een wilde bloementuin. Het huis heeft een
historie met de baksteenfabriek. Om deze
historie te doen herleven, exposeren we naast
Kitty’s landschapsschilderijen, circa 35 foto’s
(formaat 20 x 30) van de voormalige Rijense
steenfabriek. Met dank aan Heemkring Molenheide voor de informatie en voor de foto’s.
19. Cort van der Lindenstraat 24 - Niek
van Uden
Vier jonge mensen kwamen een jaar geleden in
een groen hoekje van Rijen wonen. De tuin die
zij aantroffen was duidelijk aangelegd door een
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OP WEG NAAR RIMPELAAR 18 (33)
Volg de Raakeindseweg tot over de A58.
Na ongeveer 300 meter neemt u een
scherpe bocht naar rechts (een stukje
terug) en u bent al op de Rimpelaar.
Na ±150 meter gaat u links. Deze weg
volgt u zo’n 400 meter.
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Secretariaat Stichting Juin:
Mary Zeldenrustlaan 24, 5122 CE Rijen
Tel. 06 52 33 66 81, E-mail: rijenruikt@juin.nl
www.juin.nl
Werkgroep Rijen Ruikt:
Rianne Biesheuvel, Dorien Timmermans,
Evelien Contant, Hanneke van Heusen, Anne
Slabbers, Monique Boemaars, Inge de Kok.
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.

liefhebber, maar ook al enige tijd verwaarloosd.
Inmiddels is er veel liefde in gestoken en elke
maand is er nog iets nieuws aan te pakken of te
ontdekken. Deze dag is er:
• een veganistisch hapje;
• een fototentoonstelling;
• om 14 u. én om 16 u. een klein uurtje muziek.
De kleine fine-art fototentoonstelling van fotograaf/model duo Patrick den Drijver en Anne
Sophie Wubbels, verwonderen de kijker met
magisch realisme.
20. Zwarte dijk 20 - Fam. van de Corput
Fraai aangelegde tuin met diverse vijvers.
Nieuwe uitbreiding: een jeu de boules baan en
een moestuin. Muzikale ondersteuning van Edo
de Goede and Friends.
21. Venneweg 6 - Gerda Smink
DE SMINKENTUIN. Onze tuin bestaat nu 50 jaar.
Vanaf 1968 hebben wij deze tuin aangelegd
met veel plezier en passie. Met als resultaat de
verkiezing in 2017 tot mooiste tuin van West
Brabant door dagblad BN De STEM. Wil je weten
HOE en WAAROM: kom dan tijdens Rijen Ruikt
wandelen en genieten van deze mooie tuin!
22. Rijksweg 121 - ‘t Vermaeck
Ook ’t Vermaeck zit op de route van Rijen Ruikt.
Zin in een tussenstop om even te pauzeren?
Speciaal op deze dag serveren wij koffie met
appelgebak voor slechts € 4,00 Ook kunt u bij
ons terecht voor een heerlijke lunch, zodat u
weer vol energie de route kan vervolgen.
23. Rijenseweg 16 - Timo Touwen
Den hoge stoep, zo werd ons huisje vroeger genoemd door de Rijenaar. Daarmee doelde men
op het terpje met het trapje naar de voordeur,
bij ons leuke witte huisje aan de Rijenseweg.
Wij geven u de gelegenheid om ook eens te
kijken hoe het achter die hoge stoep is, in onze
heerlijke tuin met een prachtig uitzicht op onze
moestuin en onze dieren. Ter gelegenheid van
deze feestelijke dag wordt er een demonstratie
pizzabakken gegeven door buurman Harm én
wie weet brengen Mirjam en Myriam nog een
lied ten gehore.
24. Dongenseweg 40 - Spijs & IJs
Aan de Dongenseweg vindt u Spijs & IJs. Hier
kunt u terecht voor ambachtelijke pannenkoeken, vers huisgemaakt schepijs of luxere
brasseriegerechten voor zowel lunch als diner.
Neem plaats op het zonovergoten terras en laat
ons jonge enthousiaste team u heerlijk in de
watten leggen!
25. Steenovensebaan 29 - Jacobushoeve
Kom in de monumentale Vlaamse schuur en
op het sfeervolle terras genieten van heerlijke
ijscoupes vers gedraaid biologisch Jacobus
Hoeve ijs of geniet van de heerlijkheden op de
uitgebreide menukaart. Uiteraard zijn ook de
tuin en de stallen geopend. Wandel rond en geef
proeven een nieuwe dimensie!
26. Steenovensebaan 27 - Natuurkampeerterrein De Duiventoren
Hier is geprobeerd om de oude Brabantse
natuur terug te brengen met een mengeling van
open veld, bossages en poelen. Precies zoals het
vroeger is geweest. U kunt ons terrein bezoeken
alwaar de natuurkampeerder vertoeft in tenten,
caravans, camperbusjes en of in mooie houten
tenten. Loop vooral door tot achteraan.
27. Steenovensebaan 27 - Sophia’s tuin
In deze prachtige biologische moestuin verbouwt
en verkoopt Vincent Wolf zijn gezonde groenten
en fruit. Tijdens Rijen Ruikt is er een biologische
zaden en planten ruilbeurs. Neemt u gerust uw
eigen planten mee! Om 11.00 en 14.00 uur
verzorgt Vincent een rondleiding door de tuin.
Catharina vertelt u over de vele soorten naaldbomen in het Chaamse Bos en de essentiële olie
die daaruit bereid wordt.
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MOLENSCHOT

RIJEN RUIKT 2018!
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.

MOLENSCHOT
28. Broekstraat 72 - Lutskes Theetuin
Men kan plaats nemen in deze grote tuin 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 vertoeven in deze kleurige tuin en kunt u luisteren
naar muziek. Tussen 11.00 en 14.00 uur zijn er
optredens van Korije en de Kibbels.
29. Rondom St. Anna kerk in Molenschot Steigerwerk
Molenschot van alle tijden. Wij nodigen u uit om
een kijkje te komen nemen in de St.Annakerk
in Molenschot. Voor deze expositie hebben wij
samen met de bewoners foto’s en briefkaarten
bij elkaar gezocht over Molenschot van vroeger.
Denk bijvoorbeeld aan familiefoto’s, straatbeelden, luchtfoto’s, processies, verenigingen,
schoolfoto’s en zelfs een film. Met behulp van
inzendingen en archiefmateriaal is een mooie
expositie vormgegeven door de steigerwerkers.
Nadien blijft de expositie nog te zien tijdens
Rondje Open Kerk.
30. Kapelstraat 13a - Fam. van Dam
Lange achtertuin met verschillende tuinkamers.
Rechte en gebogen zichtlijnen van buxus en
beuk. In de borders die er zijn bloeit het zoals
het groeit. Bogen van druif en klimop. Verder in
de tuin een insectenhotel, kas en moestuin met
verschillende soorten groentes, verschillende
zitjes en een overkapping. In het tuinhuis een
expositie van kunst- en handwerk.
31. Kapelstraat 17 - Saskia de Frel en
Elly Tegenbosch
Salon de la Couture, open van 11.00 tot 16.00
uur. Kom naar onze open tuin met couture en
keramiek. De tuin en het atelier zullen worden
opengesteld voor bezoekers. Er is een tentoonstelling te zien van handgemaakte couture
kleding en sieraden van Saskia de Frel en eigenzinnige keramiek van Elly Tegenbosch.
32. Kapelstraat 44 - Wilhelmina van
Arendonk
Er is allerlei kunst te zien. Speciaal dit jaar
verhalen achter de glasverzameling - door Hans
Kars - kenner op dit gebied. In de tuin een
collectie Amerikaanse Oldtimers.
33. Schoolstraat 16 - Suzanne Broers
Zonnige tuin met volwassen en nieuwe beplanting. Suzanne is bevlogen van het verticale
moestuinieren en wil graag laten zien hoe je
zonder spitten en onkruid wieden het jaar rond
je eigen groente, fruit en kruiden kweekt. Het
integreren van een hydroponic moestuin in het
gezin, het betrekken van de kinderen bij het
groeiproces en oogst wat de gezonde levensstijl
bevordert. Via de Instagram en/of Facebook
‘Moestuin by Suus’ volg je haar kweek en
belevingen. Onze tuin is rolstoelvriendelijk.
34. Rimpelaar 18 - Gabrina Kikkert
We hebben een klassieke boerentuin met een
keur aan vaste planten en voornamelijk
inheemse bomen met soms wat structuur en
soms ook niet. Er zijn prachtige ontdekplekjes en
tijdens Rijen Ruikt ook heerlijk wat extra zithoekjes. Het fietsen meer dan waard!

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 2018.

