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Nieuwe tentoonstelling open 
Op zondag 7 april vanaf 13.30 uur zal de nieuwe tentoonstelling voor de eerste keer te bezichtigen 
zijn. Deze tentoonstelling laat de 'gezondheidszorg van toen' zien. Op die dag zal ook de Heemtuin 
weer open zijn. 
 

Lezing: Revolutionaire Ontwikkelingen in de medische wereld van de 19e en de 20e eeuw. 
Op woensdag 10 april 2013 -  aanvang: 19:30 uur  
In anderhalve eeuw is de gezondheidszorg gigantisch veranderd. Bijna niets konden dokters in 1850 
en nu kunnen ze alles…  hoewel, bijna alles. De wereld van de zorg is ingrijpend veranderd door 
bijvoorbeeld  revolutionaire ontwikkelingen in beeldvormende diagnostiek (van Röntgenstralen tot 
de PET-scan),en nieuwe  mogelijkheden van medicijnen zoals de pil, de penicilline en de insuline. We 
opereren met het Gamma-knife en door microchirurgie We kunnen inenten tegen zowat alle 
infectieziekten, en  praten over van alles zoals genderidentiteit en doodgaan.  
De levensverwachting voor de Nederlandse man is nu 79 en voor de vrouw 83 jaar. De vraag rijst: 
Krijgen zij nog de kans om dood te gaan? 
In twee keer drie kwartier tijd vliegt Jan van Eijck door de polikliniek van de gezondheidszorg, en 
komt tenslotte uit bij  het geld, want de Euro gaat in de toekomst bepalen wat er kan en wat er niet 
kan! Maar het gebruiken van het gezonde verstand mag daarbij niet ontbreken! 
 
Jan van Eijck werd geboren in Alphen (1950), studeerde geneeskunde in Nijmegen (1976) en woont 
sinds 1979 in Goirle. Hoewel opgeleid tot huisarts (1977), werkte hij 33 jaar bij de GGD in Tilburg, als 
arts Maatschappij & Gezondheid. In zijn vrije tijd is hij een fanatiek heemkundige en al 26 jaar 
conservator van het Museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek. 
 

Bezoek aan de Looierij in Dongen 
Zaterdag 25 mei 2013 | aanvang: 14:00 uur  
Op zaterdagmiddag 25 mei a.s. bezoeken wij het museum 'de Looierij' in Dongen. Dit museum is 
gevestigd in een oude looierij uit 1890 aan de Kerkstraat te Dongen. Het looien en bewerken van leer 
is natuurlijk ook in Gilze en Rijen niet onbekend. Het museum kent een zeer gevarieerde presentatie.. 
De looierij is een echt ’beleefmuseum’. 
Alleen leden en gezinsleden van onze Heemkring kunnen aan deze excursie deelnemen. U  gaat daar 
op eigen gelegenheid naar toe. Het programma begint om 14.00 uur met koffie en iets lekkers, 
daarna een rondleiding van ca. anderhalf uur door het museum onder leiding van deskundigen. Om 
de organisatie goed tel aten verlopen heeft het museum ons gevraagd  op tijd  het aantal deelnemers 
te melden. U kunt zich aanmelden per mail: info@heemkringmolenheide.nl of een briefje met 
daarop uw naam en adres deponeren in de brievenbus bij Ben Robbers, Laagstraat 93 te Rijen of bij 
Bert Wagemakers, Aalstraat 75 te Gilze. U krijgt geen bevestiging meer hiervan. Uw aanmelding 
moet voor 20 mei bij ons binnen zijn. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. 
 

Cultuurhistorische graven op kerkhof in Gilze 
Het kerkbestuur uit Gilze heeft de Heemkring om ondersteuning gevraagd bij het opzetten van een 
rapport over de (zeer)oude graven op het kerkhof. De centrale vraag daarbij is welke graven uit het 
oog van cultuurhistorische waarde behouden moeten worden. De Heemkring wil van deze graven 
(wij schatten ca. 30 stuks) foto’s maken van de huidige toestand, maar vooral beschrijven wat de rol 
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van de overledene van het graf gehad heeft binnen de gemeenschap van Gilze. Wij zoeken nog leden 
die hieraan mee willen werken. U kunt uw belangstelling melden per mail:  
info@heemkringmolenheide.nl of een briefje met daarop uw naam, adres, telefoonnummer en de 
vermelding kerkhof deponeren in de brievenbus bij Ben Robbers, Laagstraat 93 te Rijen of bij Bert 
Wagemakers, Aalstraat 75 te Gilze.   
 

Oproep 
De werkgroep Facilitaire dienst zoekt vrijwilligers die mee willen helpen bij het koffieschenken tijdens 
heemkringavonden en tijdens de openingsuren van de tentoonstelling op de eerste zondagmiddag 
van de maand. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Gonnie Cornelissen tel: 0161-
452425 of via de mail:  ahwmcornelissen@home.nl   
 

Nieuwe leden: 
de heer B. Mulder, Gilze 
mevrouw P. Clemens, Gilze 
de heer J. Kamp, Rijen 
de heer en mevrouw Noijens, Gilze 
mevrouw B van der Heide, Rijen 
de heer P. Willemen, Rijen 
 

Overleden: 
de heer Frans Vissers, Molenschot  
 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in april 2013  
Maandag 8 april van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Maandag 15 april van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Dinsdag 16 april van 13.30 uur tot 16.30 uur  
 

Communicatie Heemkring 
Mariëlle van Hezewijk – tot nu toe bestuurslid communicatie – heeft al eerder aangegeven andere 
ambities te hebben binnen onze heemkring en bestuur. Zij wil zich bestuurlijk meer met digitale 
toepassingen gaan bezighouden. Een belangrijke ontwikkeling in ‘heemkundeland’.  
Berber van der Heide uit Rijen gaat haar plaats innemen om de communicatie voor onze heemkring 
te gaan verzorgen. Wij wensen zowel Berber als Mariëlle veel succes met hun nieuwe taken. 
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