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18. Leibeemd 27 - Jan en Marly van Rooten
Van lichtroze tot donker paars. De binnentuin heeft 
verschillende terrassen, beelden en een waterval 
en bestaat uit een bijzonder bloemrijke en kleurige 
groep struiken en vaste planten. Vooral de ruim 
honderd lila geraniums, de diverse kleuren hortensia’s 
en tientallen rozenstruiken zorgen voor een waaier 
van kleur. Een prachtige Himalaya ceder vormt een 
dak boven de druivenpergola. Na 13.00 uur kunt u 
ook een heerlijk wijntje proeven. 
19. Hoofdstraat 153 - Kees en Annette van Rest
Een gevarieerde tuin met waterpartijen en aandacht 
voor insecten en vogels. Tevens zijn er studie-
ontwerpen voor het beeld Watervrees te zien.
20. Statenlaan 16 - Willian de Hoon en Peterina 
Jansen
Onze liefhebberstuin bestaat uit een vijver, een wadi, 
een fruit-/pluktuin en een moestuin. In de borders 
zoeken we naar een natuurlijke harmonie. 
We gebruiken hiervoor vaste planten die verschillen 
in kleur, hoogte en bladvorm. En dat inspireert ons. 
Het kriebelt elk jaar opnieuw!
In de tuin exposeert Corina van Steenhoven fotografie 
en schilderijen (De verwondering van de zeshoek) en 
Rianne Biesheuvel toont ongewone krijtborden, 
ambachtelijk verguldwerk en schilderkunst achter 
glas.
21. Bredestraat 21 - Voedselbos Woudoogst 
Kom kennis maken met het Voedselbos Woudoogst? 
Het bestaat 1 jaar en is daarmee piepjong voor een 
bos. Waar vorig jaar nog een paardenwei was, is nu 
de eerste aanleg van het voedselbos te zien met 
een grotere biodiversiteit. We informeren u graag 
over onze toekomstplannen en we laten u proeven 
van onze eerste mini-oogst uit het woud. Er is ook 
een plantjesmarkt met eigenhandig opgekweekte 
plantjes (binnen en buiten) zonder pesticiden voor 
een leuk bedragje.
22. Steenovensebaan 37 - Dorst
Toon en Francien Thielen
Toon’s Natuurtuin. Op (voorheen) cultuurgrond van 
de plantenkwekerij is een ware oase ontstaan.
Een grote biodiversiteit waar honing- en wilde bijen in 
boomstammen en onder een bijenschans leven.
Er wordt ter plaatse uitleg gegeven hoe de bijen 
leven. Het gebied -ongeveer 2 hectare groot- met 
diverse kikkerpoelen, sluit aan bij het bosgebied de 
Duiventoren. En zo is er een ecologische verbinding 
tot stand gekomen waar de ree en de vos -die wij 
dagelijks tegen komen- het bewijs van zijn. 
Het kriebelt hier altijd. 
23. Steenovensebaan 29 - Jacobushoeve - Dorst 
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! 
24. Seterseweg 7 - Sophia’s Tuin - Oosterhout
Sophia’s Tuin is een biologische tuinderij waar het 
hele jaar door een uitgebreid assortiment groenten 
wordt geteeld voor verkoop in de winkel en 
afleverpunten waaronder Rijen. Daarnaast is er een 
bloemenpluktuin die in de zomer prachtige 
boeketten geeft. Vincent -de tuinder- geeft 
gedurende de dag rondleidingen door de tuin. Daar-
naast is er om 13-14 u. en 15.00 u. een kinderactiviteit 
waar gezamenlijk een verhaal wordt gemaakt m.b.v. 
verhaalstenen rondom een kampvuur. Deze activiteit 
duurt ongeveer een kwartier.
Door heel Rijen - SaomegeVat
Tijdens Rijen Ruikt zal Blaaskapel SaomegeVat te zien 
en te horen zijn op diverse locaties in Rijen. 
De naam SaomegeVat is ontstaan nadat Blaaskapel 
’t Zolderke en Dameskapel De Mutsen -beide uit 
Rijen- hun muzikale bezigheden hebben samengevat 
in één grote kapel van nu 18 personen. Gezelligheid 
staat hoog in ons vaandel. Wellicht komt u ons tegen 
ergens in het dorp.

MOLENSCHOT

25. Broekstraat 72 - Lutske’s theetuin
De tuin is ingericht als een Engelse theetuin en is 
afgeschermd door een beukenhaag. Er zijn ver-
schillende zitjes tussen de borders en de bloeiende 
planten. Vanuit het theehuis worden thee & koffie, 
lekkernijen en frisdrankjes aan tafel geserveerd.
Tussen 13.30 uur en 14.30 uur is er een optreden van 
de zanggroep STIJLLOOS. Ze zingen in verschillende 
talen en genres en zijn niet in één stijl te vangen! Bij 
hen hoor je muziek van The Beatles tot Bach en van 
de Amsterdamse Grachten tot een IJslandse Hymne.
26. Veenstraat 16 - Suzanne Broers
Een gezellige achtertuin waarin de Aeroponic ver-
ticale moestuin een centrale plaats inneemt. Onze 
moestuin biedt plaats aan zo’n 120 planten die per 
seizoen ingevuld worden en zo op een duurzame 
manier zelfvoorzienend worden. Suzanne laat het u 
graag zien. Meer info: www.verticaalmoestuinieren.nl
Elly Tegenbosch exposeert eigenzinnig handgevormd 
keramiek dat bewerkt is met englobe slibs of eigen 
samengesteld glazuur. Haar inspiratiebron is vaak de 
natuur met bloemen, planten en dieren.
27. Broekstraat 1 - De Drie Linden/dorpscafé Bij 
Baans
Bij dorpscafé ‘Bij Baans’ kun je even tot rust komen 
van de fietstocht vanuit Rijen. Op het terras of in het 
café kun je bourgondisch genieten van een heerlijk 
biertje, een wijntje of glaasje fris. En natuurlijk hebben 
we ook iets lekkers voor bij het borrelen.  
28. Kapelstraat 1 - Annakerk Molenschot 
In de Annakerk is een expositie van Ikebana bloem-
stukken. Ook is er zang van het plaatselijke koor: de 
Rietzangers.
29. Schoolstraat 3 - Lunchroom de Tussenstop
Als u zin heeft in een drankje of lekkere lunch kunt 
u een pauze nemen bij Lunchroom de Tussenstop in 
Molenschot. De lunchroom bestaat sinds 2021 en is 
opgezet vanuit Stichting Het Tussenstation.
Hier wordt arbeidsmatige dagbesteding geboden 
aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking en aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. U kunt zowel binnen als buiten op het 
zonnige terras uitgebreid lunchen of een kop koffie 
met gebak of een biertje of wijntje drinken met een 
lekker borrelhapje.
We hebben een uitgebreide menukaart, waar ook 
vegetarische en vegan-gerechten opstaan. Mensen 
kunnen ook kleine porties bestellen.
In de Tussenstop exposeren 2 maanden lang 
verschillende kunstenaars. De gehele opbrengst 
van de verkoop gaat naar de kunstenaar of naar de 
stichting.
In de maanden juni en juli hangen er kunstwerken 
van Robin van Leijsen uit Molenschot. Zij is bekend 
van het tv-programma ‘Sterren op het doek’.

MONUMENTALE BOMEN
In onze gemeente staan ruim 17.000 bomen. Daarvan 
zijn er in Gilze vijfendertig monumentale bomen, in 
Rijen zeven en in Molenschot twee.

De bomenstichting, de gemeente en Rijenaar Frans 
Seelen hebben deze waardevolle bomen 
geïnventariseerd en op de lijst van de Bomenstichting 
geplaatst. Op de routekaart ziet u de monumentale 
bomen in Rijen en in Molenschot.

FOTO’S EN FILMPJES 
Gaat u op pad met Rijen Ruikt? Maak dan leuke 
(liggende) foto’s of filmpjes met uw mobiel van wat u 
allemaal tegenkomt. 
Stuur deze - eventueel met een kort verhaaltje - op 
naar HalloGilzeRijen via e-mail: info@hallogilzerijen.nl  
en er wordt een mooie compilatie van gemaakt.

Natuurlijk zijn de foto’s en filmpjes te bewonderen via 
HalloGilzeRijen TV, Facebook en de website. 
Zo krijgen we een mooi beeld van de culturele 
fiets- en wandeltocht Rijen Ruikt 2022.

Veel plezier tijdens Rijen Ruikt 2022!

 

Door corona ging de jubileumeditie van Rijen Ruikt in 2020 (en in 2021) helaas niet door. Maar nu mag en 
kan het weer: Rijen Ruikt viert op zondag 12 juni 2022 haar 20ste verjaardag! We gaan van deze editie weer 
een mooie culturele en groene tuinenroute maken, met verrassende tuinen, exposities en andere bijzonder-
heden met als thema: ‘Verbetering van de biodiversiteit’. Kortom: het kriebelt!
Met alle actuele ontwikkelingen in eigen land en in de rest van de wereld, kunnen we niet om het feit heen 
dat een groene tuin belangrijk is voor het aantrekken van vogels, insecten en andere dieren die bijdragen 
aan de biodiversiteit en de bevordering van de natuur.
Maar moet het dan alleen maar kriebelen van de beestjes? Zeker niet! Kunst, muziek, samenzijn met 
buurtbewoners en andere inwoners spelen ook dit jaar een belangrijke rol in Rijen Ruikt. U bent van harte 
uitgenodigd om deel te nemen aan deze jubileumeditie. 

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 alstublieft 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 uur tot 17.00 uur. Wij wensen u allen een prettige Rijen Ruikt 2022 toe! 

ROUTE 2022
1. Wilhelminaplein - Kinderspeeltuin
Op het Wilhelminaplein organiseren Smaak Lokaal 
en Everything Sweet van 11.00 uur tot 17.00 uur een 
kinderspeeltuin met een aantal leuke kinderattracties. 
Ook de terrassen zijn open. 
2. Wilhelminaplein - Gemeente Gilze en Rijen
Op het plein is de gemeente aanwezig met een 
kraam waar mensen terecht kunnen voor informatie 
en advies op het gebied van duurzaamheid. Heeft u 
vragen over energie, subsidies, circulariteit en afval of 
de opvang van regenwater, dan helpen ze u daar 
graag verder mee. Daarnaast is er een leuke kleur-
platenactie voor kinderen. 
3. Pastoor Gillisstraat 36 - Joyce Kabel en Evelien 
Snoeren   
De tuin ‘Garden of Joy’ is een tuin waar Joyce alle 
dagen van geniet. Het eerste deel is de siertuin. 
Het tweede deel is een combinatie van sierplanten, 
kruiden, leifruit en ook van ingezaaide en ‘aan-
gewaaide’ wilde planten. Kortom een gedekte tafel 
voor insecten, vlinders en vogels. 
In deze tuin exposeert ook dochter Evelien Snoeren. 
Zij weet met haar kleurige fantasierijke werken 
iedereen weer te verrassen. 
4. Pastoor Gillisstraat 38 - MuziekmakeRijen
Familie van den Berg
Deze diepe sfeervolle klimaatvriendelijke achtertuin 
met grote vijverpartij en verschillende zitjes zit vol 
muziek! Voor de kleintjes is er een muziekspeeltuin 
ingericht. Van 13.30 uur tot 14.30 uur is daar een 
instrumentenproeverij van Harmonie Vlijt en Een-
dracht. Gedurende de dag zijn er nog optredens 
van leerlingen en docenten van MuziekmakeRijen, 
Terpstramusic en Windwijs. Kijk voor het volledige 
programma op www.muziekmakerijen.nl 
5. Pastoor Gillisstraat 41 - Dezel Glass-art, 
Glasatelier  
U bent van harte welkom in ons glasatelier, waar we 
naast workshops in ‘glasfusen’ en ‘glas in lood’, ook 
restauraties in het glas in lood uitvoeren. Ook op-
drachten in glas kunnen we in overleg uitvoeren.
6. Rembrandtlaan 160, Mimosalaan 3 en omgeving 
De Hippe Kip - Brocante
‘When life gives you lemons, you make lemonade’
Op onze nieuwe locatie vindt een gezellige tuinfair 
plaats. Inspiratie opdoen voor huis en tuin. Dit in 
samenwerking met Engeldinges en Ambachtelijk 
cadeau. (Fietsen graag op de aangewezen plaats 
parkeren zodat rolstoel-, scootmobiel- en rollator- 
gebruikers veilig de trottoirs kunnen gebruiken).
7. Vincent van Goghstraat 27 - Fam. van Loenhout
De voortuin is geheel biologisch ingericht. Hierdoor 
ontstaat er een mooie biodiversiteit die veel insekten 
aantrekt.
8a. CC De Boodschap - Nassaulaan 62-64
Foto-Amateurs Rijen
Expositie en speciale AV-vertoning 
Op 11 en 12 juni 2022 houdt FA-Rijen haar jaar-
expositie. Behalve veel foto’s en AudioVisueel werk 
van leden zijn op de expositie dit jaar op zaterdag 
ook weer top series te zien van AV-makers uit diverse 
landen te zien.
In de expositieruimte hangt bovendien een selectie 
van aansprekende foto’s die afgelopen jaar gemaakt 
zijn in het kader van clubopdrachten.
FA-Rijen heeft de wedstrijd ‘Challenge 321’ voor 
Nederland opnieuw ‘gehost’. Geselecteerde series 
zullen worden vertoond op zaterdag 11 juni om 10.00 
uur in De Boodschap. Omdat het aantal zitplaatsen 
beperkt is, is toegang hierbij alleen mogelijk na voor-
registratie via de website www.farijen.nl 
De openingstijden zijn:
zaterdag 11 juni van 13.00 tot 18.00 uur 
zondag 12 juni van 11.00 tot 17.00 uur. 
8b. Boodschap Nassaulaan 62-64 patio - Rijen
VIP VoorElkaar
VIPvoorElkaar zet de bloemetjes buiten! Doet u ook 
mee? Kom een zomerplant bij ons ophalen voor ie-
mand die u wilt opvrolijken. U kunt ook al uw vragen 
stellen over het doen van vrijwilligerswerk in onze ge-
meente. We vertellen u graag meer over het platform 
door en voor inwoners: VIPvoorElkaar.
De actie wordt gesponsord door kwekerij Menno van 
Loon en mede mogelijk gemaakt door het Oranje-
fonds.
8c. Boodschap Nassaulaan 62-64 - Rijen
‘t Olieverfatelier
In de foyer en de binnentuin worden de schilderijen 
geëxposeerd van de schildersclub ‘t Olieverfatelier.
8d. Boodschap Nassaulaan 62-64 - Rijen
Bai Rose Designs - Language connects
Vluchtelingen leren de Nederlandse taal d.m.v. kunst. 
O.l.v. Rosalind van Aalen exposeren verschillende 
deelnemers aan dit project hun werk in de patio-tuin.
9. Vijf EIken 8 - Tuin en atelier Kitty en Ton van 
Gageldonk
Wij tuinieren al jaren om insecten te trekken. Insecten 
hebben het dan ook naar hun zin. De manier waarop 
wij insectvriendelijk tuinieren geven wij met teksten 
aan bij de verschillende borders. Zo kunt u er zelf ook 
inspiratie uit halen. De grote ‘bostuin’ heeft een grote 
variëteit aan biotopen. De uiteenlopende grond- en 
zoncondities dwingen ons steeds creatief te zijn in 
de keuze voor de beplanting. Bij de tuin kunt u ook 
weer genieten van de kunst in Kitty’s atelier, waar 
ook dochter Lotte -derdejaarsstudent St. Joost- haar 
keramiek exposeert. Truus Beursgens speelt muziek in 
de tuin op haar key-board.
10. Looiersveld 23 - Groente & Planten Kwekerij 
Menno van Loon
Wij zijn een kleinschalige plantenkwekerij midden in 
de kern van Rijen en zullen tijdens Rijen Ruikt onze 
kwekerij openstellen met veel leuke aanbiedingen en 
heerlijke verse ijsjes van de ijscokraam. 
11. Stationsgebouw - Rijen - Art Alliance
Hanneke van Heusen is blij dat ze op tijd klaar is met 
de inrichting van haar nieuwe atelier: het gereno-
veerde stationsgebouw van Rijen! Gastvrij zal ze u 
ontvangen en kan ze u vertellen over kunst van 
anderen en haarzelf. Met haar nieuwste schilderijen 
laat ze zien dat de ontwikkeling van kunst nooit 
stilstaat! 
12. Zwarte Dijk 20 - Fam. v.d. Corput 
Deze tuin zal iedereen nu wel kennen. De tuin heeft 
diverse vijvers en zitjes. Er zijn wel een paar dingen 
veranderd. Wat niet veranderd is, is de gezelligheid 
gedurende de middag tijdens het optreden van Edo 
de Goede. Hij zal er ook dit jaar weer een geweldig 
feest van maken samen met Timo, Richard en Joyce.
13. Zwarte Dijk 54 - Joep en Marja Heezius 
Onze veelzijdige grote tuin met formele rozenperken, 
hagen en borders met diverse bloemen en planten 
heeft veel aandacht voor biodiversiteit. Daarnaast zijn 
er verschillende vijvers, diverse fruitbomen, een 
plantenkas, een bijenstalletje en een moestuin. 
Gedurende de hele dag worden er in de houtoven 
heerlijke pizza’s en flammkuchen gebakken.
14. Venneweg 8 - Sminkentuin - Gerda Smink 
De Sminkentuin is een grote parkachtige tuin met 
bijzondere ronde lijnen. U kunt er heerlijk  wandelen 
langs de grote vijverpartij met verschillende 
volwassen bomen.
15. Rijksweg 115  - Café Eeterij ‘t Vermaeck
Pal aan de oude Rijksweg weg tussen Breda en 
Tilburg, direct naast de ingang van vliegbasis 
Gilze-Rijen én aan de rand van uitgestrekt natuur-
schoon ligt Café-Eeterij `t Vermaeck. Ideaal voor een 
breed publiek en een trekpleister voor zakenlieden, 
militairen, streekbewoners en natuurliefhebbers. 
Tijdens Rijen Ruikt kunt u op ons terras even uitrusten 
en  genieten van een hapje en een drankje.
16. Sporkt 7 - Fam. Suur
Een groene diervriendelijke tuin. Met o. a. een vijver, 
een insectenhotel en verschillende kleurrijke vaste 
planten. Tevens exposeert José Suur haar beelden, 
schilderijen en tekeningen. 
17. Mosstraat (hoek Schorsstraat) - Rijen 
Rijense volkstuinders vereniging
Ontdek hoe leuk een moestuin kan zijn! We verkopen 
op deze dag plantjes, geven rondleidingen, zorgen 
voor een hapje en drankje (tegen een kleine ver-
goeding), hebben gezellige muziek en voor de 
kinderen is er een speurtocht met een grabbelton.
Doe vooral ook mee met onze leuke WIN-ACTIE!

RIJEN RUIKT 2022!
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.

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:
Evelien Contant, Quirine van Aerts, Rianne 
Biesheuvel, Ad Broeders, Frank Hermens.

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.

29
25

28

26
27

MOLENSCHOT

Voor meer informatie: www.juin.nl of 06 51 31 81 67 
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Rijen Ruiktroute

ZONDAG 12 JUNI 2022
Van 10.00 u. tot 17.00 u.20e editie

het kriebelt

Vanaf de Steenovensebaan rijdt 
u richting camping ‘t Haasje. Daar 
steekt u de Vijf Eikenweg over en 
rijdt dan richting Dorst. Aan uw 
rechterkant ziet u dan een bord 
verschijnen met daarop Sophia’s 
tuin.  

OOSTERHOUT
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Kijk voor een nabeschouwing op HalloGilzeRijen TV

Werkgroep Rijen Ruikt Waterpret

Past. Oomenstraat
Burg. Sweensplein 
Rode beuk

Rijksweg 
Zomerlinde 
(bomenstoel)

Saksen 
Weimarstraat 
Grove den

Julianastraat vóór 
appartementen-
complex 2 Platanen

Pastoor Gillisstraat 
hoek Mimosalaan
Witte paardenkastanje

Kerkpad 
ingang kerkhof 
Gewone acacia

Oosterhoutseweg 55 
circa 1860 
Zomerlinde

Veenstraat 11
Witte paarden-
kastanje


