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Traditionele opening van onze kerststal  
 

Daarna een heerlijk glas glühwein en  weer een 
toplezing voor onze eigen leden 

 
Woensdag 14 december in ’t Oude Raadhuis in Gilze om 19.30 uur. 

 

WIE GROEVEN ER TUSSEN 1791 EN 1971 IN ALPHEN? 
 

Het Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen is recent helemaal op de schop gegaan en op 4 
september jl. als een Phoenix weer uit de as herrezen! In dat kader zette Jan van Eijck, oud-
Alphenaar en nog betrokken als adviseur bij dit museum, eens op een rijtje wie in Alphen 
allemaal in de grond hebben zitten wroeten…  Alphen is toch een bijzonder dorp, archeologisch 
gezien. Want zowel de eerste ‘wetenschappelijke’ opgraving vond daar plaats in 1791-92, als het 
eerste archeologisch grondplan (1845), als ook de eerste Merovingische opgraving in Noord-
Brabant had daar plaats (1950). Het verhaal eindigt natuurlijk met pastoor Binck (1881-1971), 
oprichter van Brabants Heem en verwoed amateur-archeoloog. Maar behalve de officiële 
archeologen-van-naam heeft Jan van Eijck vooral uitgezocht wie er nu daadwerkelijk met de 
schoenen in de modder hebben gestaan en met de schop in de grond hebben gegraven! Keesje 
Couwenberg bijvoorbeeld, later de stichter van De Hooikar in Gilze, die had echt eelt op zijn 
handen van het graven! 
Jan van Eijck (Alphen 1950) vertelt over hem en nog vele anderen in een lezing van ruim 1 uur. 
Zelfs urnen uit Gilze (Nerhoven) komen nog aan de orde! 
 
De rasverteller Jan sleept u mee door de geschiedenis van onze eigen nabije streek. 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


 
Overleden:  
Mevr. D. Theeuwes - Kock  Gilze  
Dhr.  C, van Rooij   Rijen 
Dhr. G. Smulders   Gilze 
 
En we mogen een nieuw lid verwelkomen: 

Dhr.  Dr. D. Starink  uit Rijen 

Boeken in bibliotheek en archief 

 

De bibliotheek van onze heemkring beschikt over meer dan duizend boeken en tijdschriften over 

heemkundige onderwerpen, over Gilze en Rijen en onze regio. Leden kunnen deze boeken onder 

gestelde voorwaarden lenen. Onze bibliotheek is op dinsdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur 

open. Ook vragen van niet-leden om informatie nemen onze vrijwilligers van de werkgroep 

Bibliotheek graag in behandeling.  

Voor het overzicht van boeken en tijdschriften vindt u de digitale index op onze website, bij 

boeken in onze bibliotheek; klik daarna op ‘overzicht’.  

 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in december 
 

maandag 12 dec. van 19.00 tot 21.00 uur    dinsdag 13 dec. van 13.30 tot 16.30 uur 

 
Het boek van Jan de Vet  Herinneringen uit mijn jeugd 
 
Deze bestseller was vorig jaar in een mum van tijd uitverkocht 
We hebben toen veel mensen teleur moeten stellen. 
Onlangs heeft de heemkring nog een beperkt aantal boeken kunnen verwerven; ze zijn nu  
te koop zijn voor  € 12,50 per stuk. 
Mensen die het boek nog niet hebben, kunnen - als ze snel zijn – alsnog hun slag slaan. 
Dan even contact opnemen met Jac Kuijsters: telefonisch 0161451830  
of per e-mail jackuijsters@home.nl   Uiteraard zo lang de voorraad strekt. 
  

Werf een lid en ontvang de Historische canon van Gilze en Rijen 

 

Kent u iemand die belangstelling heeft voor heemkunde? Maak hem of haar enthousiast voor 

onze vereniging.  

Aanmelding van een nieuw lid voor de heemkring, levert zowel u als het nieuwe lid voordeel op.  

Wie nu een lid voor ons werft, ontvangt hiervoor gratis de Historische Canon van Gilze en Rijen, 

met daarin de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van onze gemeente in 21 korte, vlot 

leesbare verhalen. 

Het nieuwe lid krijgt het eerste kwartaal van het 

lidmaatschap gratis. Bovendien ontvangt hij of zij tien 

willekeurige, al eerder verschenen Mulders. 
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