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Afwezigheid Kees Tijs, secretaris 
Onlangs heeft Kees een hartoperatie ondergaan in het St. Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Na een 
paar zware weken is Kees gelukkig weer aan de beterende hand. Intussen is hij ook weer thuis. Het 
herstelproces zal nog enige tijd vergen. Wij wensen Kees en familie dan ook heel veel sterkte toe. Wij 
kunnen ons voorstellen dat Kees eerst aan zijn herstel wil gaan werken en vragen u daarom om nog 
niet massaal met hem in contact te treden.  
 
Oproep voor nieuw in te richten tentoonstelling  
Heemkring zoekt voorwerpen en foto’s gezondheidszorg. 
In april openen we bij Heemkring Molenheide de nieuwe tentoonstelling ‘Gezondheidszorg van 
toen’. Om onze bezoekers een goed beeld te geven van de medische zorg van vroeger in de vier 
dorpen van onze gemeente, zijn we op zoek naar voorwerpen die werden gebruikt en foto’s en 
video’s die over dit onderwerp zijn gemaakt.  
Als we het over gezondheidszorg hebben, dan denken we aan huisartsen, verplegend en verzorgend 
personeel, Wit-Gele Kruis, apotheek/drogist, tandartsen, kraamhulpen, vroedvrouw/baker, 
zuigelingenbureau, kleuterbureau, EHBO, bejaardenverzorging enz. Hebt u thuis iets liggen wat 
hiervoor in aanmerking komt? Neem contact met ons op.  
 
Voor wat betreft het beeldmateriaal: wij scannen of kopiëren het en u krijgt het zo snel mogelijk 
weer terug. Voor wat betreft de voorwerpen: bent u bereid deze voor een jaar aan de heemkring in 
bruikleen te geven? 
Contact 
U kunt contact opnemen met één van onderstaande personen:  
Voor Gilze en Molenschot: Heinz Aarts, Jagilstraat 2, Gilze tel. 451392, e-mail: hjaarts2@ziggo.nl  
Voor Rijen en Hulten: Anny en Frans van Loon, Laagstraat 67, Rijen, tel. 224101, e-mail: 
acmvanloon@live.nl 
De nieuwe tentoonstelling is voor het eerst te zien op 7 april aanstaande van 13.30 tot 16.30 uur in ’t 
Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 in Gilze. Wij houden u via dit weekblad op de hoogte.  
 

Lezing: ‘De Heren van Nassau- en hun kasteel in Breda'’ 
op woensdag 20 februari 2013 -  aanvang: 19:30 uur  
De Heren van Nassau waren tijdgenoten van onder andere  Jacoba van Beieren, Filips de Goede, 
Columbus, Jeroen Bosch, Erasmus, Luther en niet te vergeten keizer Karel V en Hendrik VIII van 
Engeland. Tot op een enkele uitzondering na waren de Nassaus van Breda steeds in de directe 
nabijheid van de regerende vorst, hetzij de hertog, hetzij de koning of de keizer. Het devies was dan 
ook ‘er gaat niets boven het staatsbelang’, in die tijd de soeverein die in Brussel resideerde. Niet 
goedschiks dan kwaadschiks. Menig Vlaams dorp of stadje zal bekend zijn met bijvoorbeeld 
Engelbrecht van Nassau. 
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De lezing gaat over de geschiedenis van de Bredase Nassaus die door hun 
dienstbare opstelling hun belangen steeds konden vergroten, maar er ook voor 
zorgden dat de stad Breda waar hun Brabantse stamslot  stond,  een ‘gouden 
eeuw ‘ tegemoet ging. 
Boudewijn van de Calseijde verzorgt deze lezing.  

 
Lezing: ‘We zullen er ondanks alles de moed maar inhouden’ 
Op woensdag 20 maart 2013 - aanvang: 19:30 uur  
De dagelijkse zorgen en genoegens van een Brabants echtpaar in de crisisjaren 
In het najaar van 1931 ging de werkloze timmerman Noud Bijsterveld, die op 't Hout (gemeente 
Mierlo) woonde, werken in Maastricht. Zijn vrouw Doortje Bijsterveld-Nooyen bleef met twee kleine 
kinderen achter en zette de manufacturenzaak A. Bijsterveld-Nooyen aan de Helmondseweg voort. 
Doortje en Noud schreven elkaar trouw in de twee maanden van scheiding. Hun brieven geven een 
intiem en levendig beeld van de dagelijkse zorgen en vreugden van gewone Brabanders in de 
crisisjaren. In deze lezing staat hun beleving van die moeilijke tijd centraal. 
Prof. Dr. A. Bijsterveld verzorgt de lezing. 

 
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… bijna tenminste. Dankzij revolutionaire ontwikkelingen in beeldvormende 
diagnostiek (van Röntgenstralen tot de PET-scan), enorme medicamenteuze mogelijkheden zoals de 
pil, de penicilline en de insuline, opereren met het Gamma-knife en microchirurgie, inenten tegen 
zowat alle infectieziekten, en kunnen praten over van alles zoals genderidentiteit en doodgaan, is de 
wereld van zorg erg veranderd. De levensverwachting voor de Nederlandse man is nu 79 en voor de 
vrouw 83 jaar. 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 de afdeling financiën, 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. 
 

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   
 

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in maart 2013  
Maandag 4 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Dinsdag 5 maart van 13.30 uur tot 16.30 uur  
Maandag 18 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Dinsdag 19 maart van 13.30 uur tot 16.30 uur  
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