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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 een periodiek van de Heemkundekring Asten
Someren. Het is een blad van en voor de leden .. De redactie stelt 
een actieve bijdrage van leden maar ook van niet-leden dan ook 
zeer op pnJs. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter: Ria Reynders, Speelheuvelplein 10, 5711 AR, 
Someren Tel 0493 - 494411. 

Secretariaat: Thea van Diepenbeek, Tuinstraat 9, 5711 AG, 
Someren. Tel.0493- 491498. 

Penningmeester: Geert Strijboseh. Molenstraat 1, 5721 ZL.Asten 
Tel. 0493-696767. 

Leden: Leo van de Brand, Avennelaan 3,5711 BB, Someren 
Wim Deenen. Keizerstraat 20, 5721 OK, Someren 
Jac Jöris, Notelaar 9, 5721 OK, Asten 
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WERKGROEPEN: 

Heemkundekring De Vonder heeft een tiental werkgroepen, waarin 
een groot aandeel leden actief is. 
leder lid kan zich bij een groep aansluiten, men neemt dan contact 
op met de contactpersoon of een bestuurslid. 
Werkgroep "Oud Schrift. : contactpersoon Jac Jöris, teL695634. 
Doel is oude "Borgemeestersboeken " etc. te transcriberen. 
Dat is het overzetten van het Oudnederlands naar hedendaags 
Nederlands zodat deze geschriften voor niemand meer een gesloten 
boek zullen zijn. 
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
Jac Jöris, Fien van Triet, Theo Hikspoors, Jan van Laarhoven, 
Harry Leenen, Piet v.d. Linden en Theo Nij ssen. 
De groep komt ( behalve in de vakantietijd) elke woensdagavond 
bijeen in het Heernhuis. 

Werkgroep "Veldnamen of Toponiemen". . 
De groep digitaliseert de allereerste kadastergegevens met behulp 
van het computerprogramma "Haza-Goed" om hierdoor een inzicht 
te krijgen van de eigenaren I eigendommen, alsmede 
bestemmingen van de gronden in die tijd. 
Later kan dan aan de hand van notariële aktes, rechterlijke 
archieven etc. een onderzoek worden ingesteld naar vroegere 
eigenaren en benamingen van hun percelen. 
Een tweetal leden is bezig met het interviewen van vooral oudere 
mensen, om na te gaan wat er momenteel nog achterhaald kan 
worden. 
De groep bestaat uit de volgende leden: 
Wim Deenen, Piet van Diepenbeek, Frans Martens, Jos Slaats, Ad 
Smulders, Fien van Triet, Ton van Hoek, Piet v.d.Linden, Ton 
Aarts en Tom Waals. 
De groep komt elke eerste dinsdagavond van de maand bijeen in 
het Heernhuis. 
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Werkgroep" Archivariaat". 
Doel is de huidige boeken , papieren en privé-archieven etc. te 
archiveren en onder te brengen in het Heemhuis. 
Hiervoor is het onder andere nodig om na te gaan welke kasten 
geschikt zijn om deze archieven op een goede manier op te bergen 
en te bewaren voor het nageslacht. Tevens wordt het ingebracht in 
een computer. Bijeenkomst elke Dinsdagochtend vanaf 10.00 uur 
in het heernhuis. Medewerking verlenen Jan Looymans en Piet 
Strik. 
Contactpersoon is Wim Deenen, tel. 492750. 

Werkgroep "Monumenten". 
Cees Verhagen tel. 493063. 

Werkgroep "Tentoonstellingsruimte". 
Doel is een permanente ruimte te creëren, die gerealiseerd moet 
worden in de huidige fietsenstalling van de bibliotheek in Someren. 
Verantwoordelijk zijn hiervoor: Ria Reynders , Leo van de Brand 
en Frans van Waarsenburg. 

Werkgroep "Tentoonstellingen". 
Doel is het inrichten van tentoonstellingen in de breedst mogelijke 
zin door Wil van Triet en Leo van de Brand. 

Werkgroep "Lezingen en excursies". 
Cees Verhagen en Ria Reynders. 

Werkgroep" Redactie De Vonder". 
Thea van Diepenbeek, tel. 491498. 

Tuinonderhoud : C. van de kerkhof. 

Huismeester: Piet v.d.Linden. 
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LEZINGEN EN ACTIVITEITEN. 

Op woensdag 4 september zal Hans van de Broek om 20.15 in het 
gebouw "Stichting Welzijn Ouderen" te Asten een lezing houden 
genaamd: 

"En de zevende zoon heet Louis ... " 

die de geschiedenis bevat van de geneeskunde over de periode vóór 
1900. 
Aan bod zullen onder andere komen : de vroedvrouw , de 
zwakzinnigheid, krankzinnigheid, de vallende ziekte, 
hondsdolheid, schildklier, krop en last but not least de pokken. 
De "medicijnen"die men toen gebruikte zoals aardappels en tabak, 
de luxe dokters, schijndood etc.etc. 
Maar zoals vader Cats al zei: 

Het hoofd hou koel, de voeten warm 
Vul met mate uwen darm 

Hou het deurtje van achter open 
En laat de dokter naar de bliksem lopen. 



KLEINE EXCURSIE NAAR 
GEMERT EN HANDEL. 

Op zaterdag 5 oktober om 12.30 uur is de kleine excursie Gemert 
en Handel gepland. Deze reis wordt op eigen gelegenheid gemaakt 
met auto' s , waarbij we met elkaar mee kunnen reizen. 
We vertrekken gezamenlijk bij het zwembad "de Diepsteeckel" te 
Someren. 
Op de heenroute wordt onderweg langs oude Duitse-Orde-Hoeves 
op Esp, Hooge Aarle en Hagelkruis op Boekend gereden. 
In Gemert gaan we naar de Heemkamer, waar het om 13.30 uur 
verzamelen is, daar verzorgt Ad Otten een korte lezing over 
Gemert en de Duitse Orde. (Koffie met vrijwillige bijdrage) 
Daarna volgt een wandeling rond het kasteel en de donjon. 
Vervolgens gaat het naar de Esdonkse kapeL waar Ad Otten uitleg 
geeft over deze bijzondere kapel. 
Hierna gaat het verder binnendoor naar Handel waar Peter 
Lathouwers uitleg geeft en de rondleiding verzorgt door en om de 
bedevaartskerk. Hier is er gelegenheid om voor eigen rekening wat 
te gebruiken, en gaan we via Bakel naar A ~tj:.n-Someren waar we 
hopen om 18.00uur aan te korner 

} 

) 

) 
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Op dinsdag 15 oktober om 20.00 uur in de Ruchte te Someren zal 
de heer P. van Hees een lezing houden getiteld: 

De felheid van het Middeleeuwse leven. 

De Italiaanse humanisten zagen de Middeleeuwen als een periode 
van verval. 
Hoewel de rampen, het gebrek en de ongekende wreedheid, de 
hardheid van het Middeleeuwse bestaan aangeven, ligt in deze 
periode toch de geboorte van de Westerse beschaving. 
De Middeleeuwse samenleving was doordrenkt van religie. 
Magie, geloof en bijgeloof, de kerk, de duivel en de dood stonden 
dan ook dicht bij het middeleeuwse levensgevoel. 
De kerk, het geloof domineerde met de processies en preken het 
dagelijkse leven. 
Een bont fel leven met al zijn wreedheden, dreigingen van hel en 
verdoemenis, en de kinderlijke vreugde van de Middeleeuwse 
mens, die een beeld geeft van het dagelijks bestaan in die tijd. 
De zucht naar een schoner leven is een van de eerste kenmerken 
van de Renaissance. 
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Op woensdag 6 november om 20.15 uur in de zaal van "Stichting 
Welzijn Ouderen" te Asten zal de heer Cor Janssen een lezing 
houden getiteld: 

Begraven, begraafplaatsen en 
monumenten. 

V óór de pauze zal Cor Janssen in het algemeen op deze zaken 
ingaan, een beetje historie, welke soorten begraafplaatsen er zijn, 
zoals b.V. Joodse, Militaire etc. 
Het is een soort verslag van de reizen die hij gemaakt heeft en 
alwaar hij vele begraafplaatsen heeft bezocht. 
Hij zal het ook hebben over beroemde grafmonumenten zoals die 
van Willem van Oranje. 
Na de pauze zal hij het onder andere hebben over begraafplaatsen 
zoals die van Someren en Asten en natuurlijk die van Nederweert, . 
waarvoor hij een studie van een tiental jaren heeft verricht. 

Ontwerp van Hendrik de 
Keyser voor het praal
graf van de prins van 
Oranje in de nieuwe kerk 
Te Delft. 
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Op dinsdag 10 december om 20.00 uur in de zaal van de Ruchte 
zullen de heren Cees Verhagen en Wim Deenen een lezing houden 
over 

"Het Kanaal". 

Men vertelt de geschiedenis van de scheepvaartweg Luik naar 
' s Hertogenbosch, die in aanvang over de rivier de Maas liep. 
Omdat deze vaarweg onbetrouwbaar was en niet het hele jaar 
bevaarbaar, werd deze vervangen door een kanaal "De Zuid
Willemsvaart" . 
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Op woensdag 22 januari zal een lezing worden gegeven door de 
heer Wim Daniëls onder de titel 

"Dialect, vroeger en nu". 

De lezing zal plaats vinden in de bibliotheek te Someren om 20.00 
uur. 
Wim Daniëls is geboren in Aarle-Rixtel. Na zijn studie Nederlands 
en Dialectkunde werkte hij op enkele middelbare scholen en 
universiteiten. 
Hij heeft ook een wekelijkse column in het Eindhovens Dagblad. 

De Avond wordt muzikaal opgeluisterd door de 
volksmuziekgroep Horlepiep. 

Deze vertolkt overwegend Brabantse, Nederlandse en Vlaamse 
volksmuziek. 
Deze avond is georganiseerd door "Lees en Luister". 
Entree € 2,- (inclusief koffie / thee ). 
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Op dinsdag 25 februari 2003 om 20.00 uur zal in het Musewncafe 
te Asten de "Jaarvergadering" plaatsvinden. Nadere informatie 
volgt nog. 

Op woensdag 18 maart om 20.00 uur zal in Someren in de zaal van 
de Ruchte een lezing worden gegeven door de heer Paul Spapens 
onder de titel: 

Het Rijke Roomse Leven". 

Een onderwerp dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat 
is de tijd van het Rijke Roomse Leven en wat dat voor het 
katholieke volksdeel in Brabant betekend heeft. 
Paul Spapens begint zijn lezing rond het jaar 1900 en eindigt met 
de enorme veranderingen als gevolg van het tweede Vaticaans 
Concilie ( 1962-1965) . 
Talrijke onderwerpen zullen de revue passeren, onderwerpen die 
onder veel mensen nog bekend zijn zoals. het godsdienstig leven, 
de missie, de rol van de kerk van geboorte tot dood, de mis, het 
biechten, de retraites, priesterroepingen, de kindsheid etc. etc .. 
Tijdens deze lezing worden dia's vertoond. 
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VRIENDEN VAN 
HEEMKUNDEKRING DE VONDER. 

ABAB. Witvrouwenbergweg 12, Someren 
Acfis Business Centrum, Heuvel 12, Someren 
Hr. En Mevr. T.van de Acker, Hombroeckstraatl, Asten 
AutobedrijfBerkvens, Voorste Heusden 55, Heusden 
Bakkerij van de Mortel, Floreffestraat 7, Someren 
Bayens Brillen, Speelheuvelstraat 7, Someren 
G.Berkers, Zonneweg 1, Someren 
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers Sb, Asten 
Bouwen Timmerbedrijf Cortooms, Molenakkers 5, Asten 
Bos Elektrotechnisch Bedrijf, Indumaweg 1, Someren 
Fysiotherapie Tulkens, Beatrixlaan 10, Someren 
Hurkmans BV, Aannemingsbedrijf, Schoolstraat 30, Someren 
Gianotten Adviesbureau, Wilhelminaplein 6a, Someren 
Isobouw Systems,BV, Kanaalstraat 107, Someren 
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten 
Larco Coserven Someren BV, Industrielaan 10, Someren 
Leenen BV, Verwarming-Loodgietersbedrijf, Half Elfje 4, 
Someren 
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren 
Meeus Assurantiën, Posteistraat , Someren 
Sleegers Farm Equipment, Hoyserstraat 1, Someren 
Smits BouwbedrijfBV, Dorser 2, Someren 
E.B.Steyns, Winkelstraat 9, Someren 
Veugen Stallenbouw, Nieuwendijk 90. Someren 
Warebo BV, Trasweg 15 Someren 
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