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Bent u nog geen lid van onze vereniging? Als u interesse heeft, 
bent u van harte welkom. Een (gezins)lidmaatschap bedraagt 
€ 24,00 per jaar. Bij het lidmaatschap is het abonnement op ons 
periodiek De Vonder inbegrepen. 

Het aanmeldingsformulier kunt u sturen naar: 
Heemkundekring De Vonder Asten - Someren 
Wilbertshof 9 
5712 HA Someren 

Ondergetekende geeft zich op als lid van Heemkundekring De 
Vonder Asten-Someren. 

Naam: Fam./Hr./Mw ...... .... ... ..... .. .. .............. ...... ......... ... . 

Adres: .... ...... ..... .. .. .... .. . .... .. ... ....... .......... ... ................. . 

Postcode: ...... ..... ... Plaats: ..... .............. ...... ........... . 

E-mailadres: ..... .. .... ... ... ..... .. ............. ... .... . .... ......... ..... .. . 

Telefoonnummer: ........ ... .. .... . ...... ..... .............. .... ........... . 

Speciale interesse in: 

Datum: ...... .. ..... ... .. ... ... .. .. Handtekening: 

Na ontvangst wordt contact met u opgenomen. 
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Heemkundekring De Vonder 
Asten-Someren ... 

stelt zich tot doel mensen, die belangstelling hebben voor de 
eigen woonomgeving met elkaar in contact te brengen. Dit 
resulteert onder meer in: 

lezingen en excursies 
een heemkundige bibliotheek 
werk- en studiegroepen 
het verzamelen van heemkundige foto's, films, 
documenten, voorwerpen etc. 
archeologisch en historisch onderzoek 
heemkundig blad De Vonder 
behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en 
monumenten 

Een (gezins)lidmaatschap bedraagt € 24,00 per jaar. 
Aanmelden bij het secretariaat: Wilbertshof 9, 5712 HA 
Someren 

Het bestuur wordt gevormd door: 
Jan Heyligers 692045 
Thieu Verdonschot 493058 
Geert Strijbosch 697450 
Jos Gommans 698850 
Ria Berkvens 694741 
Leo van de Brand 491881 
Wim Deenen 492750 
Hans van de Laarschot 341555 
Duif Schenkelaars 491684 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
vice-voorzitter 

Bijeenkomsten van bestuur en werkgroepen vinden plaats in het 
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW Someren, tel. 0493 
472423. 
Huismeester: Piet v.d. Linden / Tuinman: C.v.d. Kerkhof 
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Werkgroepen: 

Archeologie 
Ria Berkvens (contactpersoon , 694741), Hans van de Laarschot, 
Ad Smulders 

Archivariaat (archief, bibliotheek, documentatie, foto's etc. / 
bijeenkomst: dinsdagochtend): 
Wim Deenen (contactpersoon, 492750), Frans van Duppen, Leo 
Groels, Theo Hikspoors, Jan Looymans, Piet Strik 

Bodediensten 
Ria Reynders (contactpersoon, 494411), Frans v.d. Boogaart, 
Leo van de Brand, Jac Jöris, Tiny Kleuskens, Jan van Laarhoven, 
Piet v.d. Linden, Duif Schenkelaars 

Boekuitgaven 
Hans van de Laarschot (contactpersoon, 341555), Jos 
Gommans, Adrie Mennen 

Cultureel erfgoed 
Jos Gommans (contactpersoon , 698850) , Ria Berkvens, Jos 
Bronnenberg, Karel van Heugten, Hans van de Laarschot 

Excursies 
Duif Schenkelaars (contactpersoon, 491684), Martien van Kuyk 

Lezingen 2004-2005 
Jan Heyligers (contactpersoon , 692045) , Hans van de Laarschot, 
Geert Strijbosch 

Monumenten 
Consulent Asten: Ad Kersten 
Consulent Someren: Cees Verhagen 
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693542 
493036 

Oud schrift (bijeenkomst: woensdagavond) 
Jac Jöris (contactpersoon, 695634) , Theo Hikspoors, Jan van 
Laarhoven, Harry Leenen, Piet v.d. Linden, Ad Smulders, Fien 
van Triet 

Redactie "De Vonder" 
Herman Tesselaar, Piet Aarts, Thea van Diepenbeek, Jac Jöris, 
Adrie Mennen 
Kopij-adres: Julianapark 18, 5711 AJ Someren / 
duntes@chello .nl 

Tentoonstellingen 
Leo van de Brand, Wil van Triet, Ria Reynders, Frans van de 
Waarsenburg 

Toponiemen (bijeenkomst: dinsdagavond) 
Piet van Diepenbeek (contactpersoon, 491498), Wim Deenen, 
Ton van Hoek, Hans van de Laarschot, Piet v.d. Linden , Frans 
Martens, Jos Slaats, Ad Smulders, Fien van Triet, Tom Waals 

Heemhuis 
Eind 2004 zal het heemhuis aan de Molenstraat 10 te Someren 
een avond per week geopend zijn voor iedereen die wil snuffelen 
in de bibliotheek en de beschikbare historische gegevens. 
Informatie: 
492750. 
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SOMEREN EN ASTEN 60 JAAR BEVRIJD 

1944, 60 jaar geleden In september zijn eerst Someren en 
daarna Asten door de geallieerden bevrijd. In samenwerking met 
de Bibliotheken van Asten en Someren organiseert 
heemkundekring De Vonder twee vertelavonden over de 
Tweede Wereldoorlog en 60 jaar bevrijding. 
Bij de herdenking in 1984 van de bevrijding van Someren is door 
de Werkgroep Geschiedschrijving Someren in de Tweede 
Wereld- oorlog (o.a. Marietje Kooistra-Kruyf) het boek 
Geschiedenis van Someren in de Tweede Wereldoorlog 
uitgekomen. Vijf jaar later volgde bij de herdenking in 1989 van 
de bevrijding van Asten het boek Gevels zonder vlag. Asten
Heusden-Ommel-1940-1945, een project van heemkundekring 
De Vonder. Met andere geschriften over de Tweede 
Wereldoorlog in Asten en Someren vertellen beide boeken vele 
verhalen over deze zeer in- en aangrijpende gebeurte- nis. En 
vertellen hierover moet niet stoppen, want deze geschiede- nis 
mag ons niet meer overkomen. 
Astenaren en Somerenaren, die de Tweede Wereldoorlog 
hebben meegemaakt zullen hun ervaringen vertellen. Tijdens de 
vertel- avonden is er ruimte voor anderen om hun verhaal te 
vertellen en om te praten met de vertellers. 

Data en plaats: 

Tijdstip: 

donderdag 23 september 2004 / Bibliotheek 
Asten , Kerkstraat 12 
dinsdag 5 oktober 2004 / Bibliotheek 
Someren, Molenstraat 12 

20.00 - 22.00 uur 

Kort na de Tweede Wereldoorlog vertelde Piet van der Zanden in 
zijn 'Peelbelang' hoe de bevrijding in en rond Asten en Someren 
door de geallieerden was verlopen. In 1949 zijn de verhalen 
gebundeld in het boek De slag om de Peel. Ons lid Adrie 
Mennen heeft het initiatief genomen tot heruitgave van het boek 
door heem- kundekring De Vonder. Het zal een getrouwe herdruk 
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zijn van de uitgave uit 1949, aangevuld met een groot aantal 
foto's. Deze foto's zijn in Asten en Someren gemaakt door de 
Engelse bevrijders. Piet van der Zanden besteedt in het boek ook 
aandacht aan de bevrij - dingsactiviteiten in omliggende plaatsen, 
zoals Heeze, Helmond en Deurne. Hij vertelt uitgebreid over de 
tegenaanval van de Duitsers in oktober 1944, die met name 
Liessel en Helenaveen trof en ook Asten en Someren in de greep 
hield. 

De slag om de Peel is te verkrijgen via het secretariaat van 
heemkundekring De Vonder, de boekhandel en de VVV voor 
€ 17,50. 

Verschijningsdatum: 19 september 2004 

Bij gelegenheid van de herdenking van 60 jaar bevrijding brengt 
De Vonder een speciaal nummer van het verenigingstijdschrift uit. 
In meer dan 100 pagina's wordt door Somerenaren en Astenaren 
teruggeblikt op de Tweede Wereldoorlog en wordt eer betoond 
aan de ~Iachtoffers. De special is verkrijgbaar voor € 7,50 bij het 
secretariaat, de boekhandel en de VVV. Nieuwe leden krijgen de 
special gratis. 

Verschijningsdatum: 19 september 2004 
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CULTUURHISTORIE VAN DE PEEL 

Ook van een landschap kun je een biografie schrijven. Jan Kolen 
deed dat voor de Peel. Zijn bevindingen zullen worden gebruikt 
bij het vaststellen van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
van Peelland. Het is voor de eerste keer dat cultuurhistorische 
waarden zo prominent worden meegenomen bij de reconstructie 
van het landschap. Op deze manier kan de geschiedenis van het 
landschap zichtbaar blijven. 
Jan Kolen verrichtte zijn onderzoek aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam waar baanbrekend onderzoek wordt verricht naar de 
biografie van Noord-Brabant. Het betreft niet alleen archeologisch 
en historisch-geografisch onderzoek. De toepasbaarheid voor de 
ruimtelijke ordening is een belangrijk element in dit project. 
lets minder recent, maar niet minder innovatief is het onderzoek 
waarop Arnoud-Jan Bijsterveld in 1993 promoveerde. Over de 
pastoors in de vijftiende en zestiende eeuw lijkt door de eeuwen 
heen overeenstemming te bestaan: zij waren dom en lui. Ze 
leefden vaak samen met een vrouw, en lieten zich in hun 
parochies vervangen door ongeschikte 'huurlingen' . Arnoud-Jan 
Bijsterveld onderzocht tijdens zijn promotie-onderzoek maar liefst 
drieduizend pastoors die tussen 1400 en 1570 werkzaam waren 
in het gebied dat ongeveer overeenkomt met het huidige Noord
Brabant. 
Hij is dus de aangewezen persoon om te vertellen of de pastoors 
in de Peel ook zo onderontwikkeld waren. En zoals vaak blijkt dat 
zaken waarvan iedereen aanneemt dat ze waar zijn, door grondig 
historisch onderzoek onderuit worden gehaald. 
Verder in deze lezingenreeks: de beeldende kunst van De 
Gemeenschap door Lex van de Haterd en de klokken
gietersfamilie Petit door ons lid André Lehr .. 
[uit BRG-cursuskrant Brabant maakt geschiedenis, augustus 
2004] 

Deze lezingen reeks wordt door heemkundekring De Vonder 
georganiseerd in samenwerking met heemkundekring H.N. 
Ouwerling uit Deurne, Beiaard- en Natuurmuseum Asten, 
Museum De Wieger te Deurne, de Stichting Behoud 
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Kasteelerfgoed Asten, de Stichting Brabantse Regionale 
Geschiedbeoefening (BRG) en het Historisch Informatiecentrum 
Helmond van het RHC-Eindhoven. 

Data: 

Plaats: 

Tijdstip: 

maandag 11 oktober (Lex van de Haterd) 
maandag 18 oktober (Arnoud-Jan Bijsterveld) 
maandag 1 november (André Lehr) 
maandag 8 november (Jan Kolen) 

Museum De Wieger, Oude Liesselseweg 29, 
Deurne (11 en 18 oktober 2004) 
Beiaard- en Natuurmuseum Asten, Ostaderstraat 
23, Asten (1 en 8 november 2004) 

20.00 - 22.00 uur 

Deelnamekosten: € 20,00 (inclusief koffie/thee) voor de 
gehele reeks 

Aanmelding en informatie: vóór maandag 27 september 2004 
bij de BRG (073 615 62 62) 
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ARCHEOLOGIE IN PEELLAND 

Een verhaal over de archeologische rijkdommen van Asten en 
Someren zal gebracht worden door Ria Berkvens. Tijdens de 
lezing wordt ingegaan op de archeologische vondsten uit 
Someren en Asten die in de loop der jaren door amateur
archeologen , schatgravers en opgravingsinstanties verzameld 
zijn op plaatsen waar de ondergrond door woningbouw en 
ontgrondingen werd bedreigd of tijdens archeologisch onderzoek 
aan het licht gekomen zijn . Samen met reconstructies, 
kaartmateriaal en schriftelijke uitleg zal een beeld worden 
gegeven van het dagelijkse leven van de mensen die hier in een 
ver verleden woonden en hoe ze het landschap gebruikten. 
Peelland is op archeologisch gebied rijk vertegenwoordigd. Vanaf 
het Vroeg Paleolithicum tot in de Late Middeleeuwen zijn er uit 
Someren en Asten vondsten bekend. In de lezing komen onder 
andere aan bod: Steentijd jachtkampen, Neolithische bijlen , 
Bronstijd grafheuvels, Ijzertijd urnenvelden, Romeinse schatten , 
middeleeuwse hoeven en roemruchte kastelen. Er zal worden 
ingegaan op de resultaten van regionaal archeologisch 
onderzoek, waaronder de opgravingen in Someren-Waterdael. 
Ook de opgraving van een aantal grafheuvels op het Philips
kampeerterrein in de jaren 50 van de vorige eeuw door de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek komt aan 
bod, alsook meer recente kleinschalige bodemonde in 
Asten. 

Datum: 
Plaats: 

Aanvang: 

dinsdag 23 november 2004 
De Ruchte, Laan ten Rode 7 
Someren 
20.00 uur 
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CURSUS 

Iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis kan zelf door 
onderzoek veel te weten komen . Of het nu de eigen familie
geschiedenis is of een bepaald onderwerp uit de geschiedenis 
van Asten, Someren of Lierop, in boeken en archieven kan 
heerlijk gesnuffeld worden . Begin je er pas aan, dan is het goed 
om te weten hoe je je onderzoek het beste aan kunt pakken; 
waar kan ik de antwoorden op mijn vragen vinden? hoe zet ik 
mijn stamboom op? hoe kan ik de schrijfsels van eeuwen 
geleden lezen? 
Om u behulpzaam te zijn bij de start of de voortzetting van een 
onderzoek organiseert heemkundekring De Vonder afhankelijk 
van de belangstelling een of meerdere cursussen. 
Het kan een cursus stamboomonderzoek zijn , of een cursus 
oud schrift, of een cursus historisch onderzoek. Per cursus is 
10 deelnemers het maximum. Informatie: 341555. 

Cursusperiode: 
Plaats: 
Tijdstip: 
Kosten: 

januari-februari 2005 
Heemhuis, Molenstraat 10, Someren 
20.00 - 22.00 uur 
€ 20,00 

Naam: ... .......... ..... ... ............. ....... ... . .... .... .. .......... .. 
Adres: .... .... .. ......... . ..... ............. .... .... ... .... ..... .... ..... . 
Tel.nr.: ... .. . .... .. ....... .... .. ............. .. ......... ....... .. .... . ... . 
wil deelnamen aan cursus stamboomonderoek / oud schrift / 
historisch onderzoek [doorhalen wat niet gewenst wordt] 
voorkeursavond: ...... ..... ... .... ........ ... . 

[inleveren bij het secretariaat of e-mail naar: 
angeverdonschot@hetnet.nl] 
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Heemkunde in de 21 e eeuw: een terugblik 
en vooruitzicht 

In de tweede helft van de 20e eeuw is heemkunde in onze 
provincie via heemkundekringen onder de paraplu van Brabants 
Heem tot grote bloei gekomen. De Vonder is in 1975 met haar 
heemkundige werk van start gegaan. 
Enkele jaren geleden zijn we met veel spanning en gedrevenheid 
de 21 e eeuw ingegaan. Voor prof dr Arnoud-Jan Bijsterveld 
vormde de eeuwwisseling een moment van terugblikken op de 
geschiedenis van de heemkunde in onze contreien , maar meer 
nog van vooruit kijken naar wat de toekomst voor de liefhebbers 
van heemkunde in petto heeft. Het bestuur van De vonder heeft 
tijdens de laatste jaarvergadering aangekondigd met de leden 
een vernieuwende koers voor ons heemkundig werk in Asten en 
Someren uit te gaan stippelen. De ideeën van Arnoud-Jan 
Bijsterveld zullen ons hiervoor zeker de nodige inspiratie bieden. 

Datum: 
Plaats: 

Aanvang: 

donderdag 13 januari 2005 
Beiaard- en Natuurmuseum Asten , zaal De 
Beiaard, Ostaderstraat 23, Asten 
20.00 uur 
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Ziek zijn en beter worden in Peelland 

De Deurnese arts Hans van den Broek zoekt al meer dan 10 
jaar de plaatselijke geschiedenis van de geneeskunde uit. In een 
eerdere lezing heeft hij ons op een leuke manier hiermee kennis 
laten maken. Er is nog veel meer om over te vertellen, zoals over 
recepten die in onze regio vroeger gebruikt werden . Waarop is 
hun werkingswijze gebaseerd, wat deden ze nou echt en wie 
hadden ze in hun bezit? Aan hondsdolheid werd vroeger 
buitengewoon veel aandacht besteed, maar hoe vaak kwam het 
eigenlijk voor? En wat was de oorzaak van het jodiumgebrek in 
onze regio? Speelt het schone water van de schrale 
zandgronden hierin de hoofdrol? Tenslotte zal de dokter ons 
inzicht geven in de zorg voor en de kennis van krankzinnigen. Hij 
blikt daarbij terug tot 1650. 

Datum: 
Plaats: 
Aanvang: 

dinsdag 15 maart 2005 
Bibliotheek Someren, Molenstraat 12, Someren 
20.00 uur 
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING 
DE VONDER 

Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, Someren 

De heer en mevrouw Van Acker, Hombroeckstraat 1, Asten 

G. Berkers, Zonneweg 1, Someren 

Autobedrijf Berkvens, Voorste Heusden 55, Asten 

Bouwbedrijf Van Bree BV, Vaarseistraat 10, Someren 

Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms-Verberne, 
Molenakkers 5, Asten 

Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 5b, Asten 

Gianotten Adviesbureau, Wilhelminaplein 6a, Someren 

lsobouw Systemen BV, Kanaalstraat 107, Someren 

Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten 

Larco Conserven Someren BV, Industrielaan 10, Someren 

Leenen BV, Verwarmings- en Loodgietersbedrijf, 
Half-Elfje 4, Someren 

Wil en Toos Leenen, Floreffestraat 109, Someren 

Garage Linden , Ter Hofstadlaan 140, Someren 

Beheermij Van de Loo, Markt 10, Asten 
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Schildersbedrijf Looymans, Hoornmanstraat 1, Someren 

Meeus Assurantiën , Posteistraat 26, Someren 

Sleegers Farm Equipment, Hoyserstraat 1, Someren 

Smits Bouwbedrijf BV, Dorser 2, Someren 

Frank van Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25, Asten 

E.B. Steyns, Winkelstraat 9, Lieorp 

Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24, Asten 

Veugen Stallenbouw, Nieuwendijk 90, Someren 

de heer en mevrouw De Wit, Speelheuvelplein 4, Someren 

de heer en mevrouw Wijnen , Speelheuvelstraat 41 , Someren 

de heer en mevrouw Van de Zanden, 
Jan v.d. Diesduncstraat, 17 Asten 

VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING 
DE VONDER 

MAKEN ONZE ACTIVITEITEN 
MOGELIJK 

Hebt u interesse? 69 74 50 Geert Strijbosch 
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Belangrijke data 2004 - 2005 

2004 
zondag 19 september 
zondag 19 september 
donderdag 23 september 
dinsdag 5 oktober 
maandag 11 oktober 

maandag 18 oktober 

maandag 1 november 

maandag 8 november 

dinsdag 23 november 

2005 
diverse dagen 

donderdag 13 januari 
januari-februari 
dinsdag 22 februari 
dinsdag 15 maart 

'n zaterdag in april 
'n zaterdag in juni 

2004-2005 
dinsdagochtend 
dinsdagavond 
woensdagavond 

bevrijdingsspecial De Vonder 
verschijning De slag om de Peel 
vertelavond 60 jaar bevrijding 
vertelavond 60 jaar bevrijding 
lezingenreeks BRG De 
Gemeenschap 
lezingen reeks BRG Pastoors in de 
Peel 
lezingenreeks BRG Klokkengieters 
Petit 
lezingen reeks BRG Biografie van de 
Peel 
lezing Archeologie in Peelland 

activiteiten in het kader van 2005 
Lambertusjaar (patroonheilige van 
Someren) 
lezing Heemkunde in de 21e eeuw 
cursus 
jaarvergadering 
lezing Ziek zijn en beter worden in 
Peelland 
kleine excursie 
grote excursie (samen met hkk H.N. 
Ouwerling Deurne) 

werkgroep Archivariaat 
werkgroep Toponiemen 
studiegroep Oud schrift 
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