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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 dage-
lijkse 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. 
 
Voorafgaande aan deze lezing zal de heer J.S. Haneveer uit Eindhoven aan onze heemkring een boek 
presenteren getiteld: "Onder de Toren". Hoewel geboren en getogen in Eindhoven liggen de roots van de heer 
Haneveer in Gilze. Naast een stuk nationale geschiedenis verhaalt de heer Haneveer in zijn 480 pagina's 
tellende boek de geschiedenis van 17 generaties van het geslacht "Haneveer" waarvan de eerste zeven 
generaties leefden, woonden en werkten in Gilze. 

 
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 18 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Dinsdag 19 maart van 13.30 uur tot 16.30 uur  
 
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.  
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