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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. 4944 11-------Fax 4955 87. 
Secretariaat: Thea van Diepenbeek, Tuinstraat 9,5711 AG, Someren 
Tel. 49 1498. 
Penningmeester: Geert Strijbosch, Molenstraat 1, 5721 ZL, Asten 
Tel. 697450 --------Fax 69 67 67 
Leden: 
Leo van de Brand, Avennelaan 3, 5711 BB, Someren 
Wim Deenen Keizerstraat 20, 5711 TW Someren. 
Jack Jöris, Notelaar 9, 5721 DK, Asten. 
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INHOUD. 

De ijselijke moord van de Warenburg blz.4 

Vertellingen van Groot-Someren blz.ll 

Somrense veldnamen blz.22 

Sluis 11 tussen Asten en Someren blz.28 
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DE IJSELIJKE MOORD VAN DE 

WA.RENBURG. 

Het gebeurde aan Lammershut in Someren op 15 februari 
1823 in de voormiddag. De hut was eertijds van Lambert Ticlens, 
daarvandaan de naam Lammershut, nu Nederweertseweg geheten. 

Martinus van Dremmen, schout van de gemeente Someren, kanton 
Asten, arrondissement Eindhoven, provincie Noord-Brabant verklaart: 
dat heden, 15 februari 1823, omstreeks 12 uur 's middags Antonie van 
Brussel, landbouwer, wonende aan Lammershut nabij de grens van 
Someren met de Limburgse gemeente Nederweert, te paard bij hem 
kwam. 
Antonie van Brussel kwam melden, dat Johanna Elisabeth van de 
Warenburg, oud 25 jaar, dochter van zijn buurman Goort van de 
Warenburg, zwaar gewond in de koestal van haar vader lag. Waarop 
schout van Dremmen aan Antonie van Brussel de opdracht gaf dit ook 
te melden bij de Brigade van de Koninklijke Marechaussee, 
gestationeerd te Asten. 
Vervolgens begaf de schout zich onverwijld op weg naar de 
opgegeven plaats, tezamen met de dorpschirurgijn , Johan CofIeng. Zij 
werden onderweg ingehaald door brigadier Jan Gijsbert van de 
Werken en de marechaussees Jan de Gester en Alderd de Ven. 
Omstreeks 14.00 uur op de plaats aangekomen constateerden zij dat 
Johanna Elisabeth was overleden. Zij lag met bebloed hoofd in de 
mest van de koestal met in haar nabijheid een houtketel en een 
bebloede bijl. 
Samen met de schout waren in de koestal aanwezig; Johan Coffeng 
chirurgijn oud 79 jaren, wonende te Someren, Goort van de 
Warenburg, oud 67 jaren, landbouwer te Someren, Michiel Groenen, 
visser,oud 43 jaren, wonende te Weert (L), Antoni van Brussel, oud 22 
jaren,landbouwer, wonende te Someren, Elisabeth van Brussel, oud 29 
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jaren, landbouwster, wonende te Someren en Hendrik van de 
Warenburg, oud 37 jaren, wonende te Nedelweert (L). 
Johan Coffeng, chirurgijn· herkende het dode lichaanl als dat van 
Johanna Elisabeth van de Warenburg. 
Na nauwkeurig onderzoek van het ontzielde lichaanl werd onder het 
linkeroog een grote wond geconstateerd, lang omtrent drie duimen 
oude maat; aan de linkerzijde was de neus voor de helft weg, verder 
een verwonding aan het rechteroor en boven op het hoofd een zware 
kwetsuur door de hersenpan, welke dodelijk moet zijn geweest. 
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Getuige Goort van de Warenburg , bouwman, verklaart dat ~nige 
dagen geleden, op dinsdag 11 februari 1823, om twee uur lil de 
namiddag een manspersoon in zijn huis kwam. 
Hij zal naar schatting tussen de 35 en de 40 jaren oud zijn geweest, 
met een lengte van ongeveer één el en vijf palmen, hebbende blauwe 
ogen, zwart haar en gekleed in een blauwe kiel, een ronde hoed 
dragend. 
Hij vroeg om bij hen te mogen verblijven zeggende, dat zijn ouders te 
Meijel woonden, alwaar zij reeds lange tijd verbleven. 
Nadat deze manspersoon enkele dagen bij hen in huis was geweest 
verzocht deze hedenmorgen om half zeven aan Goort van de 
Warenburg, voor hem naar Meijel te gaan en zijn vader, genaamd Jan 
Kwint, te verzoeken bij hem te komen. 

Goort van de Warenburg voldeed aan zijn verzoek, vertrok naar 
Meijel, zijn dochter bij hem achterlatend. . 
In Meijel kon hij echter geen familie vinden met de naam Kwmt. 
Thuisgekomen bleek dat de persoon was verdwenen en vernam van 
de aanwezige buren dat zijn dochter Johanna Elisabeth, om het leven 
was gebracht. 
Goort van de Warenburg verklaarde verder ontdekt te hebben dat de 
volgende zaken uit zijn huis gestolen waren : een gouden kruis en 
knop een vrouwemok met rode strepen en een dito met groene 
strep~n, twee katoenen voorschoten, een kerkboek met zilverbeslag, 
een halsdoek met rode bloemen, een dito met gele bloemen, een 
katoenen jak, zes witte vrouwenmutsen, een paar mannenschoenen 
met koperen gespen, een mes en ft. 9,60 aan geld, alles tezamen voor 
een waarde van zesenvijftig gulden. 
Goort van de Warenburg verklaarde verder dat toen genoemde 
persoon bij hem aankwam hij twee dekens bij zich had, wel~e hij heeft 
achtergelaten. Deze werden meteen door de Schout met ZIJn gewoon 
cachet (stempel) gewaarmerkt. 

Getuige Michiel Groenen, visser uit Weert, verklaart dat hij 
hedenmorgen rond 11 uur in het water de Kiviets, behorend tot 
jurisdictie van Nederweert, aan het vissen was en volgens zijn 
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gewoonte naar het huis van Goort van de Warenburg liep om een pijp 
tabak aan te steken. Er bleek niemand thuis. Doch toen hij achterom 
liep zag hij dat Johaima Elisabeth van de Warenburg (24 jaar), 
bloedend met haar gezicht in de mest op de stal lag. Zij lag vlakbij een 
houtketel en een bijl en hij dacht nog enige tekenen van leven te zien, 
doch spreken kon zij niet meer. Michiel Groenen riep om hulp bij de 
buurlieden, die meteen gekomen zijn. 

De getuigen: Antoni van Brussel, Elisabeth van Brussel en Hendrikus 
van de Warenburg verklaren op het geroep van Michiel Groenen uit 
Weert naar het huis van Goort van de Warenburg te zijn gelopen en 
aldaar zagen dat Johanna Elisabeth van de Warenburg bebloed op de 
koestal in de mest lag. 
Terwijl zij nog enige tekenen van leven bespeurden was Antonie van 
Brussel reeds te paard onderweg naar de schout. Even daarna gaf de 
zwaargewonde Johanna Elisabeth de geest. 
De getuigen verklaren dat zij tezamen in het huis van Goort van de 
Warenburg hebben gevonden een paar klompen die zij herkenden als 
de klompen van de persoon die enige dagen in het huis van Goort van 
de Warenburg had verbleven. De klompen werden door de schout met 
het gewoon cachet (stempel) gewaarmerkt. 

Een dag later op 16 februari 1823 worden door de Schout de 
volgende in Someren wonende personen, verhoord: 

Getuige Jacobus Deelen, herbergier, oud 45 jaren verklaart dat 
gisteren 15 februari 1823, in de voormiddag rond negen uur er zich 
een zeker manspersoon in zijn herberg bevond tussen de 35 en 40 
jaren, gekleed in een blauwe kiel en dragende een ronde hoed. Hij 
dronk vier borrels jenever, bestelde een vierde deel tabak en een pijp 
en betaalde contant. 
Even voor dat genoemde persoon vertrok zei hij: "Ik geef u een mes 
als gij mij een stokje geeft"(I). Jacobus Deelen ruilde het mes tegen 
een stokje waarop de persoon vertrok zeggende: "Wanneer zo dadelijk 
iemand naar mij vraagt, zeg dan dat ik al een tijdje weg ben!". 
Goort van de Warenburg verklaart vervolgens het mes te herkennen 
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als zijnde hetzelfde mes dat gisteren uit zijn huis gestolen is en in het 
proces-verbaal van gisteren vermeld staat. . .,. 
Getuige Maria Vlemmix, oud 27 jaren, dIenstmeId bIJ Ja~obus 
Willems, herbergier, verklaart dat gisteren 15 februari 1823, lil ~e 
voormiddag om tien uur in de herberg alwaar zij woont en alleen lil 
huis was, een manspersoon binnenkwam. 
Deze persoon, tussen de 35 en 40 jaren oud, was gekle~d in een 
blauwe buis, lange grijze broek met daarover een blauwe kiel en had 
een pakje bij zich. · .. .. 
Hij bestelde een glas jenever en een boterham en vroeg of ZIJ .. zIJn 
zakdoek wilde kopen. Omdat zij geen argwaan had kocht ZIJ de 
zakdoek voor veertien stuivers. 
Achteraf verklaren Goort van de Warenburg en Elisabeth van Brussel 
de zakdoek te herkennen. Het is de halsdoek die in het proces-verbaal 
van gisteren is vermeld en die uit het huis van Goort van de 
Warenburg was verdwenen. 
De Schout sluit het proces-verbaal als volgt af (letterlijk): 

Van alhier welk mij het tegenwoordig procesverbaal 
hebben geformeert en het zelve aan de opgenoemde 
getuigen voorgelezen, die bij hunne voerschhreven 
verklaring hebben gepersisteerd met aanbieding om deze 
des gerequreert wordende met Heiligen Bede te bevestign 
waarna zij zelve beneffens mij schout eigen handig 
hebben ondertekend op heden, data als boven. 

Het proces-verbaal is door de getuigen met hun naam onderschreven 
dan wel met een + merk gesteld. Als laatste heeft ondertekend, de 
schout der gemeente Someren; M. van Dremmen. 
(Martinus van Dremrnen was burgemeester van Someren van 1811 tot 
1823) 
Op 19 februari 1823 schrijft Schout van Dremrnen aan de Heer 
Officier bij de Rechtbank van Eindhoven: 
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Volgens bij mij ingekomen informatie sprak de persoon die verdacht 
wordt van de moord op Johanna Elisabeth van de Warenburg de taal 
en het accent van deze provincie. Totdat andere informatie ons bereikt 
zou het gaan om zekere deserteur Adriaan van der Doelen, geboren te 
Rosmalen alwaar zijn ouders wonen. De marechaussees hebben niets 
nagelaten om de vader te achterhalen. Zij hebben de allergrootste 
vigilantie (oplettendheid) betoond en doen aanhoudend alle recherches 
om de dader op te sporen. Zoals ik heb gehoord zou de persoon te 
Breda in hechtenis geweest zijn. Een is er direct naar Weert gegaan en 
de marechaussees Weitzelen en de Ven zijn direct naar Handel 
gemeente Gemert gegaan. En het spoor volgend dat de moordenaar 
was ingeslagen zijn gegevens gezonden naar de brigades van 
Helmond, Beek en Erp. 

Jammer was het wel dat men dezelfde dag niet wist, maar pas daags 
erna ontdekte, dat een gelijkende vreemdeling in het dorp was geweest 
en door Lierop was gekomen. 
Heden werd mij gezegd dat die persoon bekend was bij de Somerenaar 
Willem Michiels. Hij zou deze persoon circa drie jaar geleden hebben 
ontmoet bij de rechtbank van Eindhoven en twee jaar geleden ook in 
het werkhuis te Breda waar Willem Michiels in hechtenis zat en 
sindsdien alhier woonachtig is. 
Ik liet genoemde Michiels direct door mij ontbieden, die mij 
vervolgens antwoordde dat hij genoemd persoon inderdaad kende en 
ook dat hij dinsdag laatstleden de persoon zoals omschreven had zien 
passeren, doch dat hij deed alsof hij hem niet kende. 

Verder zeide Michiels dat de persoon hem had verteld, toen hij bij 
hem in het werkhuis in Breda zat, hij zich samen met anderen had 
opgehouden te Boekel in twee verdachte huisjes, bij een zekere 
Tieleman en Mie Kivits. Omdat deze richting niet was voorzien zijn 
de marechaussees WeÏtzel en de Gester onverwij ld daar naar toe 
gereden in gezelschap van Willem Michiels om hen de weg te wijzen. 
Ik hoop dat deze onderneming het gewenst effect zal hebben en mocht 
het onverhoopt mislukken, dat wij dan eerdaags zullen vernemen dat 
de moordenaar in handen is. 
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Ik: heb d'Eer met verschuldigde Hoogachting te zijn. De schout der 
gemeente van Someren, M. v. Dremmen. 

Op 15 maart schrijft Schout van Dremmen: . 
Ik: stel er U van in kennis dat ik door Goort van de Warenburg alhier 
ben geïnformeerd dat drie stukken, die in het proces-verbaal v~ 15 
februari jongstleden als gestolen zijn vermeld inmiddels terecht ZIJn. 
Het betreft het gouden kruis en knop, wat zich bevond in het huis van 
Johanna Noppen, naaister, wonende te Weert waar het zijn dochter 
Johanna Elisabeth naar toe had gebracht om er een lint aan te naaien. 
Ook het kerkboek met zilverbeslag en ook de koperen schoengespen 
zijn achteraf nog in zijn huis teruggevonden. 

(1) Hoogstwaarschijnlijk een stok waar met kerfjes schulden op 
werden aangetekend. 

Overgenomen uit "Correspondentie van Schout Someren 1~1,;-182.8 , ~ol. ,4v en 7 
resp.15 en 16-02-1823'. -Streekarchivariaat Peelland en Uit Provmclaal Bestuur 
Noord- Brabant, inv.nr.12204, -Den Bosch 

Wim Deenen, februari 2001. 
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GEGEVENS EN VERTELLINGEN VAN 
GROOT -SOMEREN. 

DEEL TWEE. 

De molen van Someren, die eerst aan Postel toebehoorde is in de 16e 

eeuw verplaatst naar de huidige Witvrouwenbergweg nabij de 
Diepsteeckel. Enige jaren later werd de oude molenberg geslecht. 
Deze molen is een van de oudste molens van Nederland, vanuit de tijd 
dat er nog alleen maar standaardmolens waren. 
DE BROEKSTRAAT was een der voornaamste straten van Someren. 
Deze straat begon op Vlerken en eindigde in de Brugstraat bij 
Someren-Eind. Langs deze straat lagen de Mullenberg, de 
Witvrouwenberg en de Kalverberg of ook wel Kalverenbult geheten. 
Ook stonden er volgens de overlevering veel huizen langs de 
Broekstraat. De weg liep ongeveer parallel met de Grote Aa. De grote 
Aa werd vroeger met boten bevaren. 
De Aa ontspringt in de Peel in het Soemeer, ook wel Zevenmeren 
genaamd. Bij de oorsprong van de rivier was het water zwart. De 
volksmond zei dat de duivel hier iedere week zijn pakje uit kwam 
spoelen. De Aa stroomde door de Peel tussen Someren en Asten door 
naar Helmond en zo verder. 
Het kasteel Aastein stond kort bij de Aa. Vroeger zat er veel vis in de 
Aa. 
Someren grensde vroeger aan Meijel, er was een Willibrordusputje dat 
op het Somerense lag, later is dit bij Meijel gekomen. 

Nabij de BOXENBERG ligt de vishut, daar stond vroeger een school. 
Toen deze school werd opgeheven werd alles bij opbod verkocht. Een 
oom van mijn grootmoeder kocht op deze uitverkoop een doosje met 
schrijfPennen, het was een bijzonder mooi doosje, waarop bijbelse 
voorstellingen waren geschilderd, onder andere de aanbidding van de 
koningen, de vlucht naar Egypte, Jezus in de kribbe en nog een paar 
andere taferelen. 
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Ik heb dit doosje altijd goed bewaard, het is minstens een paar honderd 

jaar oud. 
Dichtbij de GROTE HUTTE, op het Nederweertse, stond vroeger een 
schuilkerk. De mensen gingen er vanuit Someren en Aste~ te voet 
heen, het was uren ver lopen. De diensten werden vem~~t door 
pastoor Verdonck, die in die tijd pastoor was. De Kerkendijk heeft 
haar naam aan deze kerk te danken. 
Er stond ook nog een schuilkerk in de GRASHUT, deze kerk stond op 
Weerts grondgebied. Daar kwamen de mensen van Heeze , Leende , 
Maarheeze, Soerendonk en Budel kerken. Ze is bewaard geblev~~ en 
staat nu onder Monumentenzorg. Deze plaats is gelegen nabij de 
Grashut, met de auto kan men er niet komen , wel loopt er een pad 

naartoe. 

DE KLEINE AA ontspringt op de VLAS langs de boerderij van Hein 
Verberne, waar nu de familie Bruystens woont. 
Dan loopt de Aa door de velden, gaat twee maal onder de weg door en 
maakt een draai bij de Eynhoutese Hoeve, loopt langs de Vloeten naar 
Vlerken, gaat bij sluis 10 onder het kanaal door en komt uit in de grote 
Aa. De Vlas is een uithoek van Someren, zo genoem? omdat daar 
waarschijnlijk een bleek (ven) was waar men de vlas gmg repen. De 
vlas werd naar de bleek gebracht en moest daar een tijd in het water 
liggen, werd dan naar huis gehaald, in de oven gedroogd en dan begon 
de bewerking. Eerst moest de vlas gebraakt worden, dan gezwenkt, 
verder gehekeld en gekrest en dan pas was de vlas klaar om gesponnen 

te worden. 
Als de vlas gesponnen was moest de vlas tot linnen geweven worden, 
en maakte men er lakens en hemden van. 

MOLENS, de molen van Sluis 11 is verplaatst naar de Donk en st~t 
op de grond die vroeger de Woestijne genoemd werd. Deze molen IS 

meerdere malen door brand verwoest. 
De molen langs de nu genoemde Molenstraat is gebouwd in 1810, het 
was een grote standaardmolen. Een zekere Herme~s of Rooymans 
heeft deze molen laten bouwen. Hij kwam In handen van 

J .Hoefnagels, 
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daarna heeft er Jan van Deursen opgestaan, die later molenaar in 
Vlierden werd. Toen kwam Tjeu Bakermans op de molen, later ging 
hij over naar de gebroeders Berkers. Deze verkochten de molen omdat 
er te dichtbij huizen werden gebouwd, die de wind tegen hielden. 
Bij deze molen was een zogenaamd "Windrecht" wat inhield dat er op 
een bepaalde afstand geen opgaande bomen mochten worden geplant. 
Van huizen stond er niets beschreven. De molen is verkocht aan een 
molenaar uit Herkenbosch in Limburg, deze bouwde hem later weer 
op. 
Ondertussen brak de oorlog uit en werd de molen met de grond 
gelijkgemaakt, ofhij later weer is opgebouwd weet ik niet. 
Dan staat er nog een molen langs de Kerkstraat, deze molen is in het 
begin van de negentiende eeuw gebouwd maar ik weet niet wie de 
bouwer is. De heer Mathijsen, die molenmaker was heeft hem 
gekocht. 
Leo Rooymans trouwde met een dochter van Mathijsen en heeft vele 
jaren op de molen gestaan. Daarna ging hij over naar P.v.Houts, die op 
zijn beurt de molen verkocht aan de gemeente. Nu staat hij er als 
dorpsmonument. Zo nu en dan wordt hij nog in werking gesteld. 
Vooraan in het Eind in de vroegere Burg. Smulderslaan en nu 
Breestraat stond een grote molen, men noemde die een achtkant. De 
heer Verbeek heeft deze molen van boven de rivieren naar Someren 
laten brengen, deze molen was eerst een watergemaal. 
Dan was er nog een molen die nooit gedraaid heeft, deze stond aan 
de 'tegenwoordige Hoevenstraat. Dat was een grote bergmolen. Hij 
heeft nooit wieken gehad, want voor hij voltooid was werd hij al 
verkocht aan de gezamenlijke molenaars van Someren. Later is deze 
molen afgebroken. 
Ook was er nog een stoomgemaal op de hoek van de Klotlerstraat en 
de Floreffestraat. Deze was het eigendom van meester Jan Buskens, 
maar is niet lang in werking geweest. 
In het dorp waar nu het Wilhelminaplein is, stond het raadhuis. 
Someren heeft een heel mooi gemeentewapen, men zegt dat dit 
ontleend is aan Klein Ackerbroek. Hun wapen had een blauw veld met 
vier klimmende marters. De marters zijn op het veld vervangen door 
vier leeuwen. 
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Onder het gemeentehuis hebben lange tijd de klokken uit de oude kerk 
van het kerkeindje gestaan. Op de grootste van deze klokken was een 
vers ingegoten dat als volgt luidde: 

UIT EEN KANON BEN IK GEGOTEN - VELEN HEB IK 
DOODGESCHOTEN - JAN PETIT HEEFT MIJ GEMAAKT 
EN ZO BEN IK HIER GERAAKT. 

De klokken zijn nooit 
teruggevonden, 
waarschijnlijk zijn ze 
verkocht. 

Er zlJn in Somren ook 
soldaten gebivakkeerd 
geweest. De kazerne 
stond in de Einderstraat, 
nu Boerenkamplaan 
waar nu Bennenbroek 
woont. 
In de Molenstraat was 
een café dat "De 
Polsstok "heette. Dit 
café is bewoond geweest 
door Bert van der 
Zanden en later door zijn 
kinderen, nu woont er 
Jacobs. 
Ook in de Dorpsstraat was een soldaten eafeeke, het Lampje genaamd. 
Op de Kerkendijk is ook een café geweest.Het uithangbord hiervan is 
in het bezit van Gerard van Rijswijk. 
Op de Postel, in een huis dat nu afgebroken is woonde een majoor. 
Someren had vier Z.g. "Handkrachten ", dat waren kleine fabriekjes, 
waar melk gekarnd werd. Een daarvan stond net voorbij maalderij 
Lammers, deze is inmiddels afgebroken. 
Ook stond er een bij de tegenwoordige Kievitstraat waar nu de familie 
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Wijlaars woont. Dat werd de Kievit genoemd 
Dan stond er nog een in de Floreffestraat (vroeger de Oude 
Kerkstraat), waar nu Jan van Gennep woont. Het vierde stond in de 
Vaarseistraat, waar nu de familie Jos Bollen woont. Deze 
"Handkrachten " zijn' tot 1910 in gebruik gebleven Toen is de 
stoomzuivelfabriek gebouwd, die inmiddels ook alweer verdwenen is. 
Het is jaren geleden met het huis van directeur Vogels aan de Firma 
Sonnemans verkocht. " . 

':>omeren. }r1crrkt Westzijde. 
" '~~' '~~. , .. ' 411~,\' "}\" . 

\ 

Er waren in Someren twee bierbrouwerijen, ~~;n ervan behoorde aan de 
familie van den Boer, die woonde in de Speelheuvelstraat waar nu 
restaurant "Onder de Pannen" gevestigd is. (vroeger "De Meerpoel"). 
De ~dere brouwerij stond tegenover het vroegere gemeentehuis, 
daann woonde de familie van Riet. Deze van Riet was bierbrouwer 
notaris en landbouwer. Hij was getrouwd met een dochter va~ 
burgemeester Drimmelen. Die brouwerij droeg de naam "Rietmus". 
Later is deze overgegaan naar de familie Kerkbofs. 

Dan waren er in Someren ook thuiswevers. Deze weefden voor 
particulieren en ook voor fabrieken. Er was hier ook een 
"pellenwever" gevestigd. Dat was een van de voorouders van de 
familie de Lau. Ik (Miena) bewaar nog steeds een groot servet die deze 
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man heeft geweven. Het servet draagt het merk A.K.B., dat wil zeggen 
Antonius Kranenbroek. Deze Kranenbroek was de grootvader van 
mijn moeder en de naam van de pellenwever was Cis de Lau. 

Dan waren er nog de gilden, het Sint Jorisgilde bestaat nog en was 
voorheen gevestigd in de Einderstraat in café Bert van Doom, later 
café Thijs Janssen en nu dansschool Verhoeven. Deze schut of gilde is 
heel oud, er bestaan nog heel oude schilden, attributen en papieren van 
dit gilde. Het oudste is echter door een brand verloren gegaan. 
In Someren was nog een schut, het Anthoniusgilde, die gevestigd was 
in café Jan Meeuws (Mieke Phipherons) aan de Kanaalstraat. Deze 
schut is in het begin van het jaar 1900 opgeheven, de schilden en 
attributen zijn onder elkaar verdeeld. 

Er was in Someren ook een Sacramentsgilde, dat was kerkelijk en had 
niets te maken met uiterlijk vertoon. 

NOG IETS OVER SOMEREN. In Someren was een grote en een 
kleine Speelheuvel. De Kleine Speelheuvel was gelegen aan het einde 
van de Speelheuvelstraat. De Grote Speelheuvel lag aan het 
Kerkeindje. Op deze plaatsen werden met vastenavond en bij andere 
feestelijke gelegenheden volksspelen gehouden. 
Men moest te paard b.v. de kop van een gans aftrekken, ringsteken en 
nog andere spelletjes. Jammer genoeg zijn deze volksspelen verloren 
gegaan, behalve natuurlijk dat ganstrekken, waar we echt geen spijt 
van hoeven te hebben. 
Vooraan in 't Eind stond een school die tot op heden nog D'AAUW 
SCHOOL genoemd wordt. Voordat deze school er was stond er een 
klein schooltje langs de Kievitsweg op de plaats die nu de Schans 
heet. 
Mijn grootvader is hier nog naar school gegaan, in die tijd moesten de 
kinderen nog zelf lesmateriaal meebrengen. 
Wie in die tijd een krant meebracht was een geweldige uitblinker. 
Mijn grootvader vertelde dat de school heel klein was en dat er een 
geitenstal tegenaan gebouwd was. Als de vrouw van de onderwijzer de 
geit moest voederen ging ze door de school.Het is ook meerdere keren 
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gebeurd dat een jongen voor strafopgesloten werd in de geitenstal. De 
jongen verveelde zich en ging op de rug van de geit een ritje maken, 
die sprong de deur van de klas open en jongen en geit kwamen de 
school binnen getuimeld. 
Verder was er de school in het Dorp. Het was een heel oud gebouwtje 
en de eerste onderwijzer die er les gaf was meester Bijnen, deze was 
fel protestant en tegen alles wat katholiek was. Als men naar Ommel 
ter bedevaart ging zei hij "Ik kan jullie niet begrijpen. Honderd keer 
het "Wees gegroet" zeggen, als ze zo vaak tegen mij zouden zeggen 
"Gegroet Mijnheer Bijnen, zou ik kwaad worden. 
Als er bij de protestanten iemand gestorven was , leenden ze bij de 
katholieken het baarkleed, maar niet met de versierselen boven, zij 
waren tegen uitwendig vertoon. 
Na meester Bijnen kwam meester Laurens Buskens uit Woensel, 
Eindhoven. Hij deed de school zowel voor jongens en meisjes. Daarbij 
deed hij ook al het schrijfwerk voor notaris van Riet. Na Laurens 
Buskens kwamen zijn twee zonen, Hein was hoofd van de school en 
Jan was onderwijzer. Daarna kwam August van Gijsel als hoofd. 
Ondertussen was het oude schoolgebouw afgebroken en werd er een 
nieuwe gebouwd in de Postelstraat, die echter ook al weer is 
afgebroken. 
Bij de eerste school die in het dorp stond was een grote dorpspomp 
waar kinderen hun dorst konden lessen. Midden in het dorp was ook 
een groot meer waar langs de kant ka1kkuilen lagen 
Later is de meer verkleind en is er een rasterwerk omgebouwd, nu 
staat er op die plaats het gemeentehuis. 
In Someren moest men vroeger tienden betalen; van de vruchten, 
haver, rogge en boekweit moest men een tiende van wat er op de 
akker stond afstaan aan het Rijk. Er was ook een Z.g. tiend schuur, deze 
stond op Sluis Elf, waar vroeger Johannes Berkers woonde, aan de 
voorzijde van de vroegere Halmplank. 

VENNEN Someren heeft en had veel vennen o.a. Beuven, Starven, 
Witven, Kuilven, turfven, het graf van Teurkensven, Houtsven, 
Keelven, het kleine Vennekesven, de Meer, het Meerke, het meer van 

17 

--



de Labeek, Jan Tielenbleek, Vlasbeek, Baggersbleek, Kraaienstaart, 
Peelrijt, Ooievaarsrijt, Grote Aa, Kleine Aa hoewel de laatste twee 
geen vennen waren. 
Van de kleine vennen zijn er intussen wel enkele verdwenen. 

Dan zijn er veel voormalige gehuchten die nu met straatnamen worden 
aangeduid. 
Het zijn de Grote Hoeve, de Kleine Hoeve, de Ruiter, de Vlas, de 
Heikant, den Bult, Vaarsel, speelheuvel, Labeek, Apotheker, 
Griengaard en Punderman, Biezenzee, Beemd, Mullenberg, het 
Geremt, Houtbroek, Vlerken, V 10 eten, Ronsel, Handwijzer, het 
Kampke, de Kerkakkers, Hoge Akker, Lage Akker, Grote Hutte, 
Kleine Hutte, Vishut, den Toot, Beliénberk, de Bergen, Hogebergen, 
Slieven, Kerkeindje, Pastorij, Potakker, Pakketoor, de Donek, 
Paardenhemel, Diepenhoek, de Biezen, Huchterbroek, Stalman, Half 
Elfje, de Driessen, de Schans, Schansegat, Delle, Horst, Koedries, 't 
Perke, Postel, Kalverenbult, Diepsteek, HooI, Kespen, Muisbroeken, 
Hoekske, Padakker, Teienenbeemd, Paalakker en Pauwakker. 

"Edelenburg" 
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LIEROl) ... 

Lierop hoort nu bij Someren. Vóór het jaar 1000 werd Lierop al 
genoemd, o.a. als Leiendorp en als Leudorp. In Lierop stroomt het 
riviertje dat de Leye heet. Lierop grenst aan de plaatsen Someren, 
Asten, Helmond, Mierlo, Geldrop, en Heeze. Men noemde dat de 
groene Gemeente. Uit die tijd strunt het oude vers: 

LIEROP, LIEROP, LEUEROP, 'T IS ZO'N OARIG DUREP
HAGET DE HEIR VAN MIERLE NIE GEDOA-
DAN WOAR 'T IN VOIL EN DREK VERGOA.-

ben ander vers over Lierop luidt: 

LIEROP, LIEROP, LUIEROP, 'T IS ZO'N ERREM DUREP, 
DE KERK IS MI STROUWE GEDEKT, 
EN DEN TORRE IS VAN PLANKE, 
EN ALS GE DE DURSKES GOE BEKIEKT, 
DAN LIJKEN 'T WEL MANKE. 

Lierop had vroeger een kasteel, 't Slotje genaamd. Dit Slotje stond op 
het Eindje,vandaar nog veel namen die daarop wijzen, b.v. van den 
Eynde. 
Op het Slotje heeft ook een pastoor gewoond, hij liet zijn naam 
verfransen en noemde zich "La Fine"( het einde). 
Het Slotje is op het eind van de 17c eeuw gesloopt, het heeft gestaan 
op de plaats waar men van Hersel naar Helmond gaat, links van de 
weg. 
Hct was een omwaterd huis en kreeg zijn water van de Lye. In dat huis 
woonde heel vroeger de familie van Moorsel. Zij hadden een 
wapenbord of schild waar een morenkop op stond, dit schild is in 
bezit geweest ( of misschien nog) vrul de familie Goovels uit 
Helmond. 
In Helmond woonden van Moorseis, die afkomstig waren vrul het 
kasteel in Lierop. Deze van Moorsel was ecn dokter. Later kocht hij de 
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heerlijkheid Heugten , dat had toebehoord aan een klooster. Zijn zoon 
is secretaris geweest in Someren en Heeze. Deze is het die een 
dagboekje heeft geschreven over Heeze, Someren en omstreken. 
Dominicus de Jongh van de Achelse Kluis heeft hierover weer een 
boek geschreven. 

Dan waren er in Lierop ook veel hoeven, o.a. de V AARHOOF, 
OTTERDIJK, OEIENBRAAK, ACHTERBROEK, DE BOOMEN, 
en het KERKENHUIS. ' 
Op Stipdonk stond een watermolen. Dit alles behoorde toentertijd aan 
de abdij van Postel. Bij de Reformatie ging alles over aan het Rijk. 

Lierop heeft een prachtige koepelkerk. Ooit zijn er twee torens 
afgehaald, wat zeer jammer is. Men zegt dat deze torens weer 
opgebouwd zouden worden. In de kerk staat een heel mooi houten 
beeldje, voorstellende de H.Bernardus, waar lang geleden een 
bedevaart voor werd gehouden, waar de bedevaart speciaal voor was, 
weet ik niet. 
Spottenderwijs zeiden de mensen dat het was tegen het 
"HOARENKELE en het WEINERE'. Hoarenkele gebeurde als men 
op klompen liep en zijn enkels stuk stootte. Weinere waren windeieren 
die wel door kippen gelegd maar waardeloos waren. 
Dan staat er achter in de kerk een mooie bambino, het is een klein 
kindje in doeken. Het stelt Maria voor als klein kindje. 
Ook zijn er diverse oude kerksieraden. 

In Lierop zijn er twee gilden, nl. het Gilde van de Zeven Weeën en 
het Gilde van Sint Anthonius. Deze beide gilden bezitten nog veel 
oude schilden en vaandels en andere kostbaarheden. 
Er moet in Lierop een kapelletje geweest zijn dat gestaan moet hebben 
waar nu het Kerkenhuis is (langs de A 67 aan de rechterkant). De 
eerste heer van Lierop was de heer de Roovere en was eveneens heer 
van Lierop, Someren en Asten. 
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~n Lierop stond ook een mooie stenen molen die intussen opgeruimd 
IS. 

Op de Boomen (één der, huizen van de Abdij van Postel) woonde een 
zekere familie Bakermans. Deze familie verhuisde naar de Stipdonkse 
watermolen en noemde zich later "van den Boomen" . 
Langs de weg die naar Moorselleidt is het Jodenkerkhof, dit kerkhof 
ligt midden in de bossen en er is moeilijk een toegang naar te vinden. 
Op het kerkhof staat een groepje eikenbomen, daar omheen is een 
diepe sloot. Deze plaats is alleen te bereiken als het heel droog is. 
Vroeger liep daar de Heerbaan, men veronderstelt dat er eens een 
karavaan met vee over deze weg kwam, en toen er onderweg een 
joods persoon stierf moet hij op die plek zijn begraven, veronderstelt 
men ..... Deze weg werd genomen omdat daar de Aa het ondiepst was. 
Op die plaats kon men door de Aa waden. 

In Lierop zijn urnen gevonden en wel in het Gebergte, deze urnen 
waren bijzonder klein. Men denkt dat zij de overblijfselen van 
kinderen bevatten. 
Lierop heeft een Leyestraat, een Winkelstraat, een Hoge Weg en een 
Moorselseweg. 
De gehuchten zijn; Otterdijk, Vaarse Hoef, Groene Weide, het Dorp, 
Hersel, het Eindje, Achterbroek, het Gebergte, het Zand, den Boomen, 
den Helle Piet, Moorsel, Oeienbraak, Berkeneind en Heieind. 
Lierop had een heel oude brandspuit, die nog met lederen emmers 
werd bediend, deze brandspuit is naar Someren gehaald en voor oud 
vuil op de schroothoop gegooid. 
De oude kerk en ook het kerkhof heeft in de kom van het dorp gestaan 
op de plaats waar Thieu va.'1 den Boomen gewoond heeft. 

UIT: Gegevens en vertellingen van MIENA-BERKERS VAN DE 
BOSCH. 

Op sommige plaatsen aangevuld of iets gewijzigd en opnieuw op 
papier gezet door JAN VAN OITERDIJK. 

21 



VELDNAMEN VAN DE GEMEENTE 
SOMEREN. 

Deel 1. 

Opgetekend tussen de jaren 1940- 1945 door het hoofd van de 
Lambertusschool,de heer H.l.C. Eijsbouts, vermoedelijk met hulp van 

de leerlingen van de Land-en Tuinbouwavondschoo!. 

Zijn opvolger A.J.Tinnemans heeft dit notitieboekje met veldnamen 
later in het archief bij wat oude rommel gevonden en er jaren geen 
aandacht aan geschonken, tot de gedachte bij hem opkwam dat men 
hierin mogelijk wel interesse kon hebben. 

Kasteel "De Donek" te Someren. 

Onderstaand volgen nu de veldnamen in alfabetische volgorde met de 
ligging zoals destijds opgetekend. 

DEN AALSE WEG: Oude naam voor wat nu de harde weg is door 
het dorp (dus de Speelheuvelstraat) Toen nog zandweg. 
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D~N ASTENSE PAD: Weg bij van Bree (Toon van Bree) in de 
Keizerstraat de akkers Ï1?,in de richting van de Zuid-Willemsvaart. 

DE AKKERWURD. 

DE APPELHUT: Spitse punt tussen Hoge Weg en Lage Weg aan de 
Zandstraat. In de Appelhut spookte het vroeger. 

'T ANGELOCH: Achter Driek Bouwmans in de Keizerstraat. 

DEN BIEMAN: Achter C.Stolwijk, Speelheuvelplein ( hier is 
momenteel notaris Reijnders aan het bouwen) . Perceel bijna tot bij 
familie Huyzing. 

DEN BIEPAD: Weg tussen Molenstraat en Steegstraat: kwam in de 
Molenberg uit. 

DE BEEMD: a) In de Klotterstraat, momenteel Lieropsedijk links 
van Lille Bos ' 

b) Langs de Zuid-Willemsvaart, rechts van het Industrieterrein. 
c) Links van de Klotterstraat, achter W.Vlemmix. 
d) Langs de Donkse Dreef. 

DE BÖS: bij Fr.v.d.Boomen (Broekstraat) 

DE BOSAKKER. 

DE BRÜÜK: In de Broekvelden, rechts van de Ruiter. ( De Ruiter is 
een groep boerderijen). 

'T BIEZENVELD. 

DEN BULT: Omgeving van het vroegere woonwagenkamp,voorbij 
de Vaarse!. 

DEN BLEEK. 
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DEN BOSWEG. 

DE BROEKSTRAAT: Nu nog een officiële weg. 

'T BROEKSTRAATJE: Van Peerke Wijnen naar Chriet Reijnen in 
de Driehoekstraat . 

DE BAKS: Grond van Marinus Wijlaars achter het wegje bij Peer 
Verhoeven, tussen half 12 en "de Pomp: = de Pont. 

DE BRIMBERRENSTREEK: Voorbij het voetbalveld m de 
Potacker links. Rechts ligt dan de "Pakman". 

DE BURENZEE:Ergens in de Einderstraat de tegenwoordige 
Boerenkamplaan. 

HET BEUVEN: Algemeen bekend bestaand ven. 

'T BÖSSELKE: Achter Manders op de Houtbroekdijk, In de 
richting van v.d.Boogaart, (Lieropsedijk). 

DE BOOMVELDJES: Achter J. van Asten in de Vaarselstraat. 

DEN BERG: Vóór het huis bij de weduwe Hurkmans (Hoysen). 

'T BIEZENVEN : In de "Hutten"achter in de Hei. 

DE BEEMDAKKER: Tussen van de Moosdijk en Geers bij Sluis 
1I. 
'T BOS: Lieropsedijk, schuin achter van Seggelen. 

DEN BERKE PLAK: Achter Teun Jacobs in de Heikantstraat. 

DE BIERKLINK: Hoge akker achter Hannes Sak. 

DEN BELLEWEG: Bij Rut jens (nu woont er Meeuws) in de 
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DEN DIJK: Wei van M.Barten, langs van Soest (Kerkweg). 

DEN DOMANIESE KEUL: Oude brand- en spoelkeul langs de 
Nederlands Hervormd Pastorie. 

DE DIJKVELD: 

'T DONKERBOS: Loofbas aan de Donk. 

'T DONKERPADJE OF DONKSE DREEF. 

DONKERSRELDEN: Tegenover Christ Reijnen in de Heikantstraat. 

DONKAKKER: Langs Donkse Dreef. 

DEN DOELEMAN: Op de Hoysen van Bert Verhees. 

DEN DRAAIOM.: 100 meter vóór de Maarheezerdijk aan de 
Vaarselstraat. 

DEN DRIES: bij Langeier. 

DEN DONSAKKER: Achter het huis van Antoon Meeuws. 
( Slievenstraat 18). 

DE DEUZEL: Achter Klaas van Bree, langs Swinkels. 
(Houtbroekdijk). 

DE DRIEPREUT: Tussen van Vroonhoven, C.Linders en Jan 

Swinkels. 

DEN DAAN: In de velden langs de Huigden. 

DE DRIES SEN: Achter Karel Manders in de Einderstraat. 
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DEEVERT: Langs de Kleine Aa, achter de boerderij van Kooln ( 
Oellerweg). . 

'T EEUWSEL: 1) Weiland achter Oriekske Swinkels, achter in de 
Vaarselstraat. 

5) Bij weduwe Snijders in de Groenstraat, ( van P.van Eijk). 
6) Tussen W.Cranenbroek en J.v.d.Mooosdijk op de Ruiter. Aan 

de kant van de kleine Aa bij van de Moosdijk. 

'T EEUWIG LEVEN: I) In de Peel,dicht bij het Heldveld. 
2) Bij weduwe Snijders in de Groenstraat, van P.van Eijk. 

7) Tussen W. Cranenbroek en J.v.d.Moosdijk op de Ruiter. Aan 
de kant van de kleine Aa bij v.d.Moosdijk. 

EINDERSLOOT. 

De redactie van de Vonder zou het erg op prij s stellen als er lezers 
zouden zijn die de ontbrekende gegevens konden aanvullen en 
eventueel gegevens verbeteren. 
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SLUIS 11 TUSSEN SOMEREN EN ASTEN. 

Het boek over Sluis 11 in de Zuid-Willemsvaart is uitgebreider 
geworden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Mijn 
nieuwsgierigheid ging aanvankelijk uit naar de vraag waarom Sluis 11 
in mijn jeugdjaren een minder goed imago had. 
Dat was immers duidelijk gebleken tijdens onze lagere schooltijd aan 
de PosteIstraat. Ik wilde voor mezelf achterhalen wanneer dit voor ons 
vreemd imago was ontstaan, want voor ons jongeren was Sluis 11 één 
grote speeltuin, waar bovendien altijd wel iets te beleven viel. 
Blijkbaar dachten anderen daar toen anders over. 
De gegevens die ik verzamelde tijdens gesprekken met bewoners en 
oud-bewoners van Sluis 11 waren zo talrijk, dat de inhoud als vanzelf 
meer en interessanter werd . Al doende bleek dat iedereen 
geïnteresseerd was in het hoe en het waarom. 
Samen met de familiegegevens geven die een indruk van het leven 
rondom Sluis 11 van toen. 
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Mijn vader was net als 
mIJn voorouders en 
ooms in dienst van 
Rijkswaterstaat. 
Bovendien had mijn 
moeder haar vader 
(opa) - zaakvoerder bij 
de Boerenbond
administratief geholpen 
tijdens het laden en 
lossen van schepen 
beneden de sluis. Daar 
hebben Tonia Feijen 
(moeder) en Sjef 
Deenen (vader) elkaar 
leren kennen. 
Dus de oorsprong van 

ons leven ligt op sluis 11 
fk ':vertel"in het boek over het wel en wee van de bewoners, over de 
s~clale en economis~he gevolgen; over de invloed van "de knaal"op 
het leven rondom SlUIS 11, maar ook in Someren en Asten. 
Om ~et le:en een plaats in de tijd te geven heb ik in het kort de 
geschledel11s van de medebewoners van Sluis 11 en van familieleden 
bewust en naar waarheid opgenomen. 
Tijde?s de 6 jar~n dat ik daarmee bezig ben geweest heb ik ook mijn 
bel~vlOg op SlUIS 11 beschreven, met in het laatste hoofdstuk ook 
SlUIS 9, waar mijn vader sluiswachter werd. 
Ik was er tenslotte zelf bij. 

f Tct boek is door mijzelf in een beperkte oplage uitgegeven. 
I ~e eerste druk was buiten verwachting snel uitverkocht, zodat 
bl11nenkort een tweede druk verschijnt. . 
lIet boek is medio maart wederom verkrijgbaar bij boekhandel van de 
Moosdijk b.v. in Someren. Telefoon 0493-49370, prijs ft. 59,00. 

Wim Dcencn. 
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BEIAARD EN NATUURMUSEUM ASTEN 

In het Beiaard en Natuurmuseum in Asten zijn vanaf 1 april nieuwe 
aanwinsten te zien, o.a.een bijna 4 kilo zware rinkelbel, die afkomstig 
is van het Danvolk uit de Ivoorkust. 
De bel werd als sieraad om de enkel gedragen door hooggeplaatste 
vrouwen óf fungeerde als middel om iemand te straffen. 
Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 uur 
tot 17.00 uur en van zaterdag tot en met maandag van 13.00 uur tot 
17.00 uur. 
Inlichtingen op 0493-691865. 

Doet U ook mee aan de POMPOEN EN KALEBAS DAGEN ??? 
Van 13 tlm 21 oktober zullen in de museumtuin de POMPOEN EN 
KALEBAS dagen weer plaatsvinden. 
De zaaitijd is tussen april en mei maar ook aanmelden kunt U reeds nu 
doen. Tegen portokosten kunt U gratis pompoen- kalebas en 
siermaïs zaden krijgen. 
Voor vrijblijvende info, vragen of suggesties kunt U op werkdagen 
bellen naar de museumhovenier Toon de Smit ( tel. 0493-691 865 of 
gsm 0621-975-875, dan wel op woensdagmiddag naar conservator 
Martien van der Donk (tel. 0493-691 865. 

NIEUWS IDT ONZE KRING ................ . 

Op 8 mei, 29 mei en 26 juni starten wij met open avonden in het 
Heemhuis. Na de vakantie zullen de nieuwe data weer bekend gemaakt 
worden. Op 26 mei zal de kleine excursie voor onze leden plaatsvinden, 
die dit jaar een Peelwandeling inhoudt onder leiding van de heer Geert 
S trij bosch, waarna er een bezoek zal gebracht worden aan het 
Waagmuseum in Someren. 
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING 

"DE VONDER" 

f BAB. Witvrouwenbergweg 12 Someren 
Acfis Business centrum. Heuvel 12. Someren 
De Hr. en Mevr. Ton v. d. Acker. Hombroeckstraat 1. 
Asten 
AutobedrijfBerkvens. Voorste Heusden 55. Heusden. 
Bakkerij van de Mortel. Floreffestraat 7. Someren 
Bayens Brillen. Speelheuvelstraat 7. Someren. 
G.Berkers. Zonneweg 1. Someren. 
Bouwbedrijfvan Bree BV Vaarseistraat 10. Someren 
BouwbedrijfDriessen BV. Molenakkers 5b. Asten 
Bouwen Timmerbedrijf Cortooms Verberne. 
Molenakkers 5. Asten 
Bos Elektrotechnisch Buro. Indumaweg 1. Someren. 
Fysiotherapie L. Tulkens. Beatrixlaan 10. Someren. 
/llirkmans BV. Aannemingsbedrijf Schoolstraat 30. 
,\'omeren 
Oianotten Adviesburo. Wilhelminaplein 6a. Someren. 
fsobouw Systems BV. Kanaalstraat 107. Someren. 
Notaris Kessels. Wilhelminastraat 30-32. Asten 
Larco Conserven Someren,lndustrielaan 10, Someren.. 
Leenen BV. Verwarming Loodgietersbedrijf HalfElfje 4. 
,c..,'omeren 
(,'arage Linden. Ter Hofstadlaan 140. Someren. 
Meeus Assurantiën Postelstraat, Someren 
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Sleegers Farm Equipment. Hoyserstraat 1. Someren. 
Smits Bouwbedrijf BV. Dorser 2. Someren. 
E.B.Steyns. Winkelstraat 9, Someren. 
Veugen Stallenbouw. Nieuwendijk 90. Someren. 
Warebo BV. Trasweg 15. Someren. 

Wij verwelkomen als nieuwe leden: 
De heer F. van Duppen, Logterstraat 10,5721 EX Asten 
De heer L. van den Bosch, Posteistraat 12d, 5711 EN Someren 
De heer Fr. De Lau, Groeningen 32,5712 HV, Someren. 

IN MEMORIAM WIM JOOSEN. 

Tot onze grote droefheid is toch nog onverwacht overleden onze 
vriend en bestuurslid van Heemkundekring "De Vonder". 
Wim was al enige tijd ziek maar bleef opgewekt en trouw onze 
vergaderingen bijwonen. 
Immer vol vertrouwen dat het allemaal in orde zou komen, was hij 
steeds bereid om boven zijn taak als bestuurslid, toch nog dit of dat er 
wel even bij te doen. 
Goed, dat neem ik dan wel op me, zei hij vaak, als we bij een of 
andere taak hem vragend aankeken. 
Hij was degene die het laatste Heemkamp in Someren tot een 
evenement wist te maken, evenzo de jaarlijkse grote excursie van onze 
vereniging , die hij samen met een afgevaardigde uit Deurne 
verzorgde. 
Het wordt vaak gezegd, maar wij zullen hem écht missen. 

Het bestuur van de Heemkundekring "De Vonder". 
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