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LEZING IN RIJEN 
 

Woensdag 16 april om 19.30 uur, voor het eerst: Lezing in Rijen !! 
Plaats: De Boodschap Nassaulaan 62-64 Rijen 

 
De voordracht is deze keer ook toegankelijk voor niet-leden van de 
heemkring. Dus breng gerust familie, vrienden en kennissen mee.   

Onderwerp: de Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog begon honderd jaar geleden en 

eindigde in 1918. Spreker is Dr. Jan Schulten, oud-docent van de KMA in Breda.  

Met de moord op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk op 28 juni 1914 als uitgangspunt 

behandelt dr. Schulten het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de daarop volgende 

militaire operaties in West-Europa tot december 1914. 

In de voordracht, die hij met een power-pointpresentatie ondersteunt, besteedt hij aandacht aan 

de oorlogsverklaringen, de Duitse opmars door België en Noord-Frankrijk en de geallieerde 

reactie daarop, de inzet van het Engelse leger en de oorlogspropaganda. Hij sluit de voordracht 

af met een korte beschouwing over enkele oorlogsmonumenten van de Eerste Wereldoorlog. 

Er komt dit jaar vast veel media-aandacht voor deze oorlog. Met deze voordracht geeft dr. 

Schulten  u meer inzicht in het verloop van WO I en dit maakt de publicaties en uitzendingen 

veel begrijpelijker. U bent van harte welkom! 

 

 

Op de foto: tijdens de Eerste 

Wereldoorlog waren zes 

militairen ingekwartierd bij de 

familie van Bergen aan de 

Haansbergseweg in Rijen. 

Links: zoon Jan en dochter Cee; 

rechts: dochter To en moeder 

Marie van Bergen-van Hoek. 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


Een nieuwe tentoonstelling!! 

Zondag 6 april voor de eerste keer: Witte’t nog van toen. 
 

 

Een tentoonstelling over oude beroepen en 
bedrijven in onze gemeente. Zoals gebruikelijk 
weer tien maanden op de eerste zondag van de 
maand geopend van 13.30 tot 16.30 uur. 
Toonaangevende bedrijven in het verleden in 
onze gemeente worden nog eens nader belicht. 
Maar ook nostalgische voorwerpen, foto’s en 
films zijn er te zien. 
De naam van de tentoonstelling ‘Witte’t nog van 
toen’ geeft al nostalgische gevoelens en een 
bezoek zal dat zeker waar maken. 
Ook onze aangrenzende heemtuin, die dit jaar 
vijf en twintig jaar bestaat, is elke eerste zondag 
van de maand tot oktober open. Er worden dan 
steeds extra activiteiten georganiseerd. Op de 
eerste zondag kunt u al uitleg krijgen over het 
smidswerk van vroeger en is er ‘onze’ 
mandenmaker Huub Weterings. Maar ook 
verzorgt een Tilburgs mondharmonicaorkest een 
muzikaal optreden. 
Natuurlijk is onze permanente expositie van 
oude gereedschappen tijdens deze dagen 
toegankelijk. Bezoekers passeren dan 
bovendien het originele ‘cachot’ (gevangenis) uit 
1920.  
 

 Vastgestelde data: 
 

Bedrijfsbezoek 

Op woensdagmiddag 21 mei, van 14:00 uur tot 16:00 uur, brengen wij een bezoek aan 

Promens Rijen bv, een bedrijf in Rijen. Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

 
Excursie 
 
Onze jaarlijkse excursie is dit keer op zaterdag 28 juni 2014. Reisdoel en verdere informatie 
volgen later. 
 
Nieuwsbrief per E-mail 
 
Al op zo’n 265 adressen komt deze nieuwsbrief per e-mail en dat is voor de vereniging 
gemakkelijk en ook kostenbesparend. Indien u nog geen gebruik maakt van deze service en 
wel een e-mailadres heeft, kunt u door u aan te melden onze vrijwillige bodes ontlasten. Zij 
hoeven dan niet meer door weer en wind om de brief te bezorgen. Hoe u dat doet? Even een 
mailtje aan: info@heemkringmolenheide.nl en wij doen de rest. Heeft u geen nieuwsbrief 
ontvangen of hoort u dit van andere leden, geef dit ook even door via dit e-mail adres 

 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in april 2014  
 
maandag    7 april van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag      8 april van 13:30 tot 16:30 uur 

maandag  14 april van 19:00 tot 21:00 uur 
dinsdag    22 april van 13:30 tot 16:30 uur 

 


