
   

Herinneringen aan … 
Terugblik op exposities in het 
gemeentehuis van Rijsbergen 

Sint Bavostraat 18 te Rijsbergen 
Geopend op zondag van 14.00 u. tot 17.00 u. 
Van 4 augustus tot en met 27 oktober 2019 

Cultuurhistorisch Centrum  
DE WEEGHREYSE 
Sint Bavostraat 18 
Rijsbergen 
 
Website: www.deweeghreyse.nl 
e-mail: deweeghreyse@bcmail.nl 
 
Openingstijden 
Voor de lopende exposities zijn wij geopend op elke zondag    
14:00 - 17:00 uur en op verzoek. Op feestdagen aangepaste tijden. 

      

Museum De Weeghreyse heeft in bijna 15 
jaar heel veel exposities verzorgd in het 
voormalige gemeentehuis van Rijsbergen. 
Nu het gebouw een andere bestemming 
heeft gekregen en wij het derhalve moeten 
verlaten, heeft het bestuur van het museum 
besloten om een aantal van deze 
tentoonstellingen in groepsverband nog een 
keer in de schijnwerpers te zetten. 

1922-2016 

Zus van Liesdonk-van Genk is al meer dan 
25 jaar bezig met patchwork en quilten. 
Patchwork (letterlijk betekent het 
lapjeswerk) houdt in dat je lapjes knipt 
van een zelfgetekend of kant-en-klaar 
patroon en deze aan elkaar zet. Deze 
toplaag wordt samen met een tussenlaag 
van fiberfill en een onderkant van goede 
katoen met grote rijgsteken vastgezet en 
daarna begint het quilten: met kleine 
rijgsteekjes het doorrijgen van de 3 lagen. 

Quilts 

In 1922 is er een gemeenteschool met 6 
lokalen gebouwd in Rijsbergen. In de 
loop der jaren is deze uitgegroeid tot  
een katholieke school met, op haar 
maximum, maar liefst 29 groepen. Eind 
2016 is het gebouw gesloopt om plaats 
te maken voor het IKC: een 
multifunctioneel Integraal 
Kindcentrum. In deze expositie wordt 
aandacht geschonken aan de lange 
historie van dit pand waar veel 
Rijsbergenaren o.a. hebben leren 
schrijven, lezen en rekenen. 



 
 

Rijsbergen in 50 portretten 

In een optocht, door de folkloregroep, door 
oldtimertractoren en de dorsvloer ‘De 
Vlegeldorsers’ wordt er extra aandacht 
besteed aan het ieder jaar wisselende 
onderwerp. 

Deze carnavalsvereniging bestaat al ruim 
60 jaar. In oktober 1958 opgericht door de 
toenmalige pastoor Van Oosterhout. 
Vanaf het begin hebben verscheidene 
buurtschappen deelgenomen aan de 
carnavalsoptochten: een feest der 
verbroedering, voor jong en oud, arm en 
rijk! 

Pierre Luijten en Rudi Campschroer laten 
portretten zien van bekende en minder 
bekende Rijsbergenaren. Het gaat vooral, 
maar niet uitsluitend, om mensen die iets 
betekenen voor de Rijsbergse gemeenschap; 
mensen die hun ‘voetsporen’ hebben 
achtergelaten in de levende en levendige 
gemeenschap van dit dorp met activiteiten in 
de sport, de gemeentepolitiek, het 
verenigingsleven, enz. De portretten zijn 
gemaakt tegen een zwarte achtergrond met 
één lichtbron. 

CV ‘De Aopelaanders’ 

Vroeger was het anders  
40 jaar Boerendag 

Dit jaarlijkse evenement, op de eerste 
zaterdag in augustus, is in 1977 
voortgekomen uit de 25e fokveedag. Er wordt 
een heel gevarieerd programma samengesteld 
rondom een bepaald thema zoals Molendag, 
Brabantse Boerderijen en Vroeger was het 
anders. 

Sterke vrouwen door de eeuwen 
heen 

Marlies Vreijsen-de Koning heeft zich 
toegelegd op het schilderen van iconen. Ze 
heeft jarenlang lessen gevolgd aan de 
Gemeentelijke Academie voor Schone 
Kunsten in Arendonk. Vervolgens ging ze 
in de leer in Breda en Etten-Leur. De 
interesse voor iconen ontstond toen 
Marlies prentjes kreeg van een vriendin. 
Het schilderen hiervan bracht haar weer 
dichterbij het vrouw-zijn, het 
moedergevoel en haar oma-schap. 


