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Beste leden van Paulus ,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

43e JAARVERGADERING
Op 1 september 2018 bestond de heemkundekring Paulus van Daesdonck drie en
veertig jaar. Op 12 november a.s wordt in de Tussenpauz te Bavel de 43e
jaarvergadering gehouden. In Brieven van Paulus 219 vindt u de agenda op pagina 6.
Na de pauze met het traditionele Brabantse worstenbrood van sponsor Van Disseldorp
zal medicus en heemkundige Jan van Eijck een lezing houden over
de geschiedenis van de chirurgie aan de hand van Brabantse dokters.

VAN STEENSNIJDERS TOT HET GAMMA-KNIFE
De geschiedenis van de chirurgie laat zich in grote lijnen tekenen via min of meer
toevallige inkijkjes bij Brabantse doktoren of durfals uit voorbije eeuwen. Van regels voor
steen- breuk- en staarsnijders in Breda (1599), de beroemde Oirschotse dokter Fey
(1660) en het dagboek van chirurgijn Bolsius uit Den Bosch (1778) komen we in de
allesbepalende 19e eeuw, de ijzeren eeuw ook wel genoemd, die met haar
natuurwetenschappelijke grondslag de wereld voorgoed veranderde. Een geslaagde
keizersnede door dokter Maassen in Dongen (1886) bekroont dat verhaal… En nu
kunnen de neurochirurgen in Tilburg op de honderdste millimeter “snijden” met een
gammabestraling…
Jan van Eijck (Alphen 1950), arts en heemkundige uit Goirle én conservator van museum
De Dorpsdokter in Hilvarenbeek, laat u in 3 kwartier die geweldige omslag zien aan de
hand van indrukwekkende beelden.
Het belooft een boeiende avond te worden.

FOTO’S GEZOCHT
Het is nu 74 jaar geleden dat we bevrijd werden. Paulus wil aan de Tweede Wereldoorlog
aandacht schenken met een nieuwe tentoonstelling, aanvangende eind oktober 2019.
We zijn dan 75 jaar bevrijd. We zoeken vooral foto’s tijdens de oorlog genomen.
De Fransen in 1940; de vlucht in 1940; de bezetter tijdens de oorlog; oorlogsschade in
1940 enz. Kortom foto’s genomen tijdens de oorlog in een van onze dorpen.
Graag hebben wij een kopie van uw foto. Onze beheerder in het museum maakt er graag
een scan van. Op maandag, dinsdag en woensdag is hij aanwezig van 8 uur tot 15 uur.

DATA VOOR IN UW AGENDA
12 nov. Jaarvergadering
2 dec. Laatste 1e zondag van de huidige tentoonstelling
6 jan. Museum gesloten
13 jan. Museum open
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