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Heemkundekring "De Vonder" stelt zich tot doel: 
Mensen die belangstelling hebben voor de eigen woonomgeving met 
elkaar in contact te brengen. Deze doelstelling resulteert onder andere 
in de volgende activiteiten: 

Lezingen en excursies 
Heemkundige bibliotheek 
Werk en studiegroepen 
Verzamelen van heemkundige foto's, documenten e.d. 
Archeologisch en historisch onderzoek over Asten en Someren. 
Uitgave van het blad "De Vonder" 
Behoud van cultuur en monumenten. 

"De Vonder" is het periodiek van de Heemkundekring Asten
Someren. Het is een blad van en voor de leden van "De Vonder". 
De redactie stelt een actieve bijdrage van leden, maar ook van niet
leden, dan ook zeer op prijs. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter: Ria Reynders, .Speelheuvelplein 10, 5711 AR Someren 
Tel. 49 44 ll-------Fax 4955 87. 
Secretariaat: Thea van Diepenbeek, Tuinstraat 9,5711 AG, Someren 
Tel. 49 1498. 

Penningmeester: Geert Strijbosch, Molenstraat 1,5721 ZL, Asten 
Tel. 69 74 50 --------Fax 69 67 67 
Leden: 
Leo van de Brand, Avennelaan 3, 5711 BB, Someren. 
Wim Joosen, Dalkruid 4, 5721 RS, Asten 
Jack Jöris, Notelaar 9, 5721 DK, Asten. 
Anton Schoorlemmer, lepelaar 6, 5711 CL, Someren. 
Ad Smulders, Hoornmanstraat 16, 5711 EZ, Someren 
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Een nieuwe activiteit voor onze leden, met ingang van 
het nieuwe seizoen willen wij elke tweede dinsdag van de 
maand een "open-huis-avond houden van 19.00 tot 21.00 
uur. 
Vooral nieuwe leden zijn welkom die dan tevens het nieuwe 
Heemhuis kunnen bekijken, natuurlijk zijn de andere leden 
ook van harte welkom en zoals het hoort: koffie en koek 
staan klaar. 

BRABANTS EN GELDERS VERLEDEN 
HERLEEFT IN 

Asten en Someren met dialezing over de periode 
1925-1945. 

Op woensdag 5 september om 20-00 uur presenteert de heer 
Boeijen uit Schaik een historische lezing in de Ostaderzaal 
in Asten. 
Onder de titel "Beleef het verleden om nooit te 
vergeten"zorgt deze auteurlhistoricus voor een boeiende 
avond. 
Vrijheid is leven zonder angst, de spreker vertelt o.a. ook 
het verhaal van operatie Market Garden, waarbij hij 
duidelijk maakt hoe de geallieerden zich muurvast liepen in 
de corridor Eindhoven/Nijmegen/ Arnhem 



Wim Boeijen schreef ook een historisch werk dat in korte 
tijd uitverkocht was maar waar binnenkort een geheel 
herziene tweede druk van verschijnt. 

VERANDERINGEN IN BRABANT MET 
VERHALEN 

en herinneringen van onze "vadder"en de buurt. 

De heer G. Kuypers uit Luiks
gestel zal op dinsdag 16 ok
tober een lezing verzorgen om 
20.00 uur in de Ostaderzaal 
in Asten. 
De lezing is getiteld "Verhalen 
en herinneringen van onze 
"vadder" en de buurt". 
Het belooft een echte Brabantse 
avond te worden 

LEZING ARCHEOLOGIE 
Door de heer Jos van de Weerden. 

Op 7 november 2001 zal een lezing in de worden gegeven 
door J os van de Weerden over opgravingen te Someren 
mede in verband met de tentoonstelling in het 
Gemeentehuis van 10 november tot en met 7 december. 
Deze lezing wordt gehouden in de Ruchte te Someren om 
20.00 uur. 

J 
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TENTOONSTELLING IN VERBAND 
met 700 jaar Someren 

Op 10 november zal er in het Gemeentehuis van Someren 
een tentoonstelling plaatsvinden onder de titel "12.000 jaar 
bewoningsgeschiedenis en 700 jaar zelfbestuur van 
Someren". Aan de hand van vondstmateriaal, illustraties, 
reconstructies, teksten, beeld/geluid, archiefmateriaal en 
kaarten. 
Per tijdsperiode wordt op de kaart van Someren aangegeven 
waar er in die tijd mensen woonden en waar vondsten zijn 
gedaan, zo wordt een dynamisch beeld van Someren door 
de eeuwen heen zichtbaar . 

Ook in de bibliotheek wordt een tentoonstelling 
georganiseerd, evenals verscheidene fototentoonstellingen 
in de diverse kerkdorpen. 



JEAN COENEN HOUDT EEN LEZING 
en bespreekt zijn nieuwste boek. 

Op 21 november zal historicus Jean Co enen een lezing 
houden over de geschiedenis van Someren, tevens houdt hij 
zijn nieuwe boek over de geschiedenis van Someren ten 
doop. 
Deze interessante avond zal plaats vinden in de Ruchte te 
Someren en wel om 20.00 uur. 

. ~.I""";"' . - ~ '11--'. ~-:- .1 Vj 
1l.,....Jr f.:.., ~ -ijl.rt . " _ ... ~~ ~.~ •• 

• : ~'J...-nCv.'''.~')'' . 0 t,;:.-_ ~_ .. , • 
. ~ lilt' ~~. ~ 4 _11'. 0 ~........ :-.... .. _!:~ . I;.~~.:~~ ." . Lo;:''-.o ;~~:::;~ 
'" -::'~ 60J""T·~'---·· - . .".. ~-~.'J-~.~.,....~ 
• .r...ra. ~ ~~-..;.,... (l)a cu:.~-.)J~~.r.~v: .. ~--: _ ... :&~O:" .::':-;:---"rL-
"'0 RN ~._ ... !-.-, ___ ' -l- _:-.;:. ....... , rV"il ( 
J • ~ •• - -i:-. ..... -.' - ... I ., ' ..... :.... \ DI . 

.•• . • ~"!'!'" I . ~."F\1.""- TI e"'e' : .. ~ -"""7.' 0 '-. ~ 
~ :JU,fJ,1 l'p,"':" .11" : .. ,u.l. \:)--.,!,. _.:: .. ~~ Q • ~ 

I 
- ó .J...." ~-t!-~.. -.. ::-:::iiH' • iT:'.-"';;· -"" o;J I ~.,.. .. 

_"!-:~ .. ~~~" •. , •.•...• , .. '...?~ . .I..; .... 
':. .•• "'~ An-rf ~ i' ...... \ ~.~ d "'-- \ .... 

. '../Crrt." "",. ! .. "' ~ "t--.. ...11 -

ONZE EIGEN WERKGROEP 
TOPONIEMEN. 

Op woensdag 12 december zal er in de Ruchte een lezing 
worden gehouden en uitleg worden gegeven over de 
WerkWj;~v,,!,o'l"~~' w'Nksrce~ Veld",,,, ... .,-.:, · 
De heren j3eene ~ h k, van der Lmden en :zn . 
Wa:a:l~ ZJ t 8Il deze avond verzorgen. 
Het doel van deze werkgroep is kadastergegevens van 1832 
te digitaliseren en met behulp van het programma Haz~ tj 
deze in de computer in te br~l~n'kb 
Op deze wijze wordt eerl '" /ehlCht verkregen van de 
eigenaren van diverse percelen en de bestemming van de 
gronden. 
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JAARVERGADERING OP DINSDAG 26 
FEBRUARI ,2002 OM 20.00 UUR TE 

ASTEN. 

Door een van onze leden zal een lezing worden gegeven 
over een nader te bepalen onderwerp. 

HELP, DE DOKTER KOMT ... 
Ontwikkelingen in de geneeskunde, 

van piskijker tot ct-scan. 

Jan van Eijck, geboren in Alphen in de Baronie van Breda 
zal op 5 maart 2002 een lezing houden in de Ruchte te 
Someren onder bovengenoemde titel. 
Hij is arts bij de GGD 
Midden-Brabant en ook 
heemkundige te Goirle. Hij is 
tevens conservator van de 
medisch-historische collectie 
"De dorpsdokter van 
vroeger". 
Aan de hand van een diaserie 
van twee keer drie kwartier 
wandelt U mee door de 
geschiedenis van de genees
kunde en de 
gezondheidszorg. Het wordt 
een avondje huiveren. 



Maar wel met een lach en een traan .. U zult blij zijn om in 
2002 te leven en niet in 1802. 
Maar, pas op, ook dokters van vandaag zijn gevaarlijk, 
levensgevaarlijk soms, ... ze zoeken net zo lang tot ze iets 
gevonden hebben als U niet uitkijkt. 

KLEINE EXCURSIE NAAR GEMERT. 

Op een nader te bepalen datum in het voorjaar 2002 zal de 
kleine excursie naar Gemert gaan, onder leiding van de heer 
Wiro van Heugten. Op eigen gelegenheid maar wel zoveel 
mogelijk met elkaar meereizend komen we langs enkele 
bezittingen die vroeger aan de Duitse Orde behoorden en 
het Hagelkruis op Boekend. 
In Gemert worden we door de Gemertse heemkundekring 
ontvangen waar eerst deskundige uitleg wordt gegeven over 
de geschiedenis van Gemert. Daarna gaan we het kasteel 
bezichtigen dat eens aan de ridders van de Duitse Orde 
behoorde. 
Vervolgens gaat de reis via de merkwaardige kapel van 
Esdonk ( met spijkeroffers ) naar het bedevaartsoord Handel. 
Ook hier staat weer een deskundige om ons het een en 
ander te vertellen en te laten zien van Handel. 

De grote excursie wordt later ingevuld maar vindt wel 
plaats in het voorjaar 2002. 
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