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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 
Moorse/5 
5715 PX Lierop 
of een e-mail naarhenavanhouten@hetnet.nl 

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, documen
ten, voorwerpen etc. 
archeologisch en historisch onderzoek 
heemkundig blad De Vonder 
behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en monu
menten 

Een (gezins)lidmaatschap bedraagt € 24,00 per jaar. 
Aanmelden bij het secretariaat: Moorsel 5, 5715 PX Lierop 
(henavanhouten@hetnet.nl) 

Het bestuur wordt gevormd door: 
Jan Heyligers 692045 voorzitter 
Henk van Houten 0492 332190 secretaris 
Geert Strijbosch (t) penningmeester 
Jos Gommans 698850 vice-voorzitter 
Ria Berkvens 694741 
Jac Knapen 691905 
Hans van de Laarschot 341555 
Adrie Mennen 331925 
Duif Schenkelaars 491684 

Bijeenkomsten van bestuur en werkgroepen vinden plaats in het 
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW Someren, tel. 0493472423. 
Huismeester: Piet v.d. Linden / Tuinman: Leo Groels 
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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), Adrie Mennen 

Cultureel erfgoed 
Jos Gommans (contactpersoon, 698850), Ria Berkvens, 
Jos Bronnenberg, Jac Crooymans, Karel van Heugten, 
Ad Kersten , Hans van de Laarschot, Pieter Lingg 

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

Lezingen 2005-2006 
Jan Heyligers (contactpersoon, 692045), Hans van de Laarschot, 
Geert Strijbosch (t) 

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 (eindredacteur) (t.m. 31-12-2005), Piet Aarts, 
Thea van Diepenbeek, Jac Jöris, Adrie Mennen (contactpersoon, 
331925) 
Kopij-adres (t.m. 31-12-2005): Julianapark 18, 5711 AJ Someren / 
duntes@wxs.nl / (vanaf 01 -01-2006) a.mennen@inter.NL.net 
Boomen 14, Lierop 

Tentoonstellingen 
Duif Schenkelaars (contactpersoon 491684), Harry van Asten, 
Leo van de Brand, Ria Reynders 

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 (donderdagavond 19.00-21 .00 uur) 
Het heemhuis aan de Molenstraat 10 te Someren is elke 
donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur geopend voor iedereen 
die wil snuffelen in de bibliotheek en de beschikbare historische 
gegevens (o.a. stamboomgegevens, oude jaargangen 
Peelbelang, foto's en films). Informatie: 492750. 
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OPEN MONUMENTENDAG 2005 
Geloven in Monumenten 

Het religeus erfgoed is in 2005 het thema van Open 
Monumentendag. Asten en met name Someren hebben tientallen
voornamelijk jongere - religieuze monumenten; kerken, kapellen, 
kloosters, pastorieën, predikantenwoningen, begraafplaatsen, 
wegkruisen en beelden. Alhoewel vele van deze gebouwen en 
objecten dagelijks te bewonderen zijn, zullen enkele gebouwen 
speciaal tijdens OMD 2005 voor eenieder open zijn. Tevens zal 
daar deskundige toelichting gegeven worden. 

Open zaterdag én zondag: 
RK kerk H. Jozef, Lienderweg 51 , Asten 
RK kerk H. Maria Presentatie, Kerkstraat 2, Asten (13.30-17.00 u) 
RK kerk H. Lambertus, Kerkstraat 14, Someren (11.00-17.00 uur) 
RK kerk H. Antonius van Padua, Vorstermansplein 16, Heusden 
Voormalig klooster Avé Maria I St. Antoniusschooll Mariaschool, 
Vorstermansplein 10, Heusden (11.00-17.00 uur) 

Open zaterdag : 
Klooster Missiezusters Franciscanessen, Wilhelminastraat 27, Asten 
(11.00-17.00 uur) 

Open zondag: 
Kasteel Asten, Kasteellaan, Heusden (11.00-17.00 uur I o.a. wandeltocht 
langs de voormalige pachtboerderijen) 

Alle religeuze objecten in Asten en Someren zijn opgenomen in een 
speciale religie-editie van De Vonder, het heemkundig tijdschrift 
voor Asten en Someren. Deze editie kan dienen als gids voor 
een route langs de diverse monumenten. 

Data: zaterdag 10 en zondag 11 september 2005 
Inlichtingen: Marianne Gommans (698850) 
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LAMBERTUS-EXCURSIE NAAR LUIK 

2005 is Lambertusjaar, omdat 1300 jaar geleden bisschop 
Lambertus op brute wijze in zijn buitenhuis te Luik is gedood. 
Lambertus is sinds mensenheugenis verbonden met Someren 
als beschermheer van de parochie. De schrijn met de relieken 
van Sint Lambertus bevindt zich te Luik, waar ook andere, sterk 
aan Lambertus verbonden objecten te bezichtigen zijn. Onze 
gids professor dr. Arnoud-Jan Bijsterveld zal ons bij het bezoek 
aan Luik langs die objecten voeren en ons hierover een en ander 
vertellen. We vertrekken per bus om 9 uur vanaf de Sint
Lambertuskerk te Someren. Op de Place Saint-Lambert in Luik 
wordt het pas geopende Archéoforum bezocht. Dit bevindt zich 
onder het plein op de plaats waar Lambertus rond 705 is gedood. 
De bij opgravingen aangetroffen restanten van de Cathédrale 
Saint Lambert (verwoest tijdens de Franse Revolutie) en 
voorgaande kerken op die plaats, zijn in het Archéoforum te zien. 
De Sa int Paul, de huidige kathedraal van Luik, herbergt de 
belangrijkste souvenirs van de oude kathedraal, die in de 
'schatkamer' bekeken zullen worden. De volledig gerenoveerde 
Trésor' biedt een opmerkelijke tocht langs de kunst en 
geschiedenis van het bisdom Luik, waaronder de relekwieën
kasten van Karel de Stoute en de schrijn van Sint Lambertus. 
Na terugkeer in Someren (ca. 170.30 uur) is om 19.00 uur de 
mogelijkheid om een oecomenische kerkdienst mee te vieren ter 
gedachtenis aan Sint Lambertus (17 september is 
Lambertusdag) . 
(Zie ook: www.archeoforumdeliege.be en www.ulg.ac.be/trecatig.) 

Datum: zaterdag 17 september 2005 
Tijdstip: 09.00 - 17.30 uur 
Prijs: € 22,50 
Inlichtingen I aanmelden: 

Duif Schenkelaars (491684) 
of Martien van Kuijk (492093) 
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CULTUURHISTORIE VAN DE PEEL 

2005 is het Jaar van het kasteel. Vandaar dat de lezingen reeks 
dit jaar in het teken staat van kastelen in de Peel. 

3 oktober 2005: Bas Aarts 
Kastelen in De Peel en omgeving 
De Peel en omgeving vormden in de Late Middeleeuwen voor een 
belangrijk deel het raakvlak tussen de rivaliserende machten van het her
togdom Brabant en het graafschap Gelder. Tevens speelden er de privé
belangen van een aantal adellijke families uit de regio zelf of met grote 
belangen aldaar (Kuyc, Hom, Berlaer etc.). De ontwikkeling in de kaste
lenbouw week voor deze streek niet echt af van die in de omringende 
gebieden, we zien hier zowel motte-burchten en woontorens, evenals de 
vierkante waterburchten en de meer compacte kasteelcomplexen. 

10 oktober 2005: Nico Arts 
De archeologie van boeren, burgers en elites in Peelland 
Gedurende de Middeleeuwen vormde het uitgestrekte en hooggelegen 
Peel moeras een belangrijke landschappelijke en politieke grens. Aan 
weerszijden van deze natuurlijke grens bevonden zich een aanzienlijk 
aantal kleinschalige landelijk gelegen nederzettingsterreinen. De econo
mie van deze nederzettingen was zelfvoorzienend, maar er was kenne
lijk een productie die het mogelijk maakte uitheemse goederen aan te 
schaffen. Dit betrof met name gebruiksaardewerk uit onder andere het 
Duitse Rijnland. 

24 oktober 2005: Wim Hupperetz 
De adellijke wooncultuur van kastelen in Zuid-Nederland 
Het kasteel vormde in belangrijke mate het decor voor de adellijke 
levenswijze. De adel was in vele opzichten verschillend van andere 
groepen in de middeleeuwse samenleving zoals boeren en stedelingen. 
Toch probeerde met name de stedelijke elite aansluiting te vinden bij de 
adel die ze vaak van nabij kon ervaren omdat edelen regelmatig in ste
den vertoefden, er ambten bekleedden en huizen bezaten. 

29 oktober: Leo Wevers en Jos Gommans 
excursie naar het kasteel Asten 
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31 oktober 2005: Theo de Jong 
Dieren op kastelen, over voeding, jacht en ongedierte 
Bij opgravingen worden regelmatig overblijfselen van dieren gevonden. 
Vanavond staat één diersoort centraal: het paard. Vanaf de vroege 
middeleeuwen tot in het begin van de 20ste eeuw waren paarden 
onmisbaar in het menselijk bestaan. Ze werden als krachtpatsers 
ingezet voor transport van mensen en goederen en voor het bewerken 
van het land. Archeologisch onderzoek geeft inzicht in de paarden zelf 
zoals het formaat, leeftijd en gezondheid. Opgegraven paardenskeletten 
en losse paardenbotten laten zien hoe mensen vroeger met paarden 
om gingen. Daarmee krijgen we inzicht in de omgang tussen mens en 
dier in het verleden. Soms wordt zelfs duidelijk wat mensen in het 
verleden dachten: en dat is iets waar archeologen tegenwoordig erg in 
geinteresseerd zijn. 

Deze lezingenreeks wordt door heemkundekring De Vonder 
georganiseerd in samenwerking met heemkundekring H.N. 
Ouwerling uit Deurne, Nationaal Beiaardmuseum te Asten, 
Museum De Wieg er te Deurne, de Stichting Behoud 
Kasteelerfgoed Asten, de Stichting Brabantse Regionale 
Geschiedbeoefening (BRG) en het Historisch Informatiecentrum 
Helmond van het RHC-Eindhoven. 

Data: 

Plaats: 

Tijdstip: 

maandag 3 oktober 
maandag 10 oktober 
maandag 24 oktober 
zaterdag 29 oktober (excursie) 
maandag 31 oktober 

Gerardushuis, Oude Liesselseweg 29, Deume-Walsberg 

20.00 - 22.00 uur (lezingen) 

Deelnamekosten: € 22,50 (inclusief koffie/thee) voor de gehele reeks 

Aanmelding en informatie: vóór maandag 26 september 2005 bij de 
BRG (073 615 62 62) of via het aanmeldingsformulier, dat verkrijgbaar is 
bij De Vonder en de andere organisaties. 
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PELGRIMS VAN SANTIAGO DE 
COMPOSTELLA 

Santiago de CompostelIa in het noordwesten van Spanje is een 
eeuwenoud bedevaartsoord ter ere van Sint Jacobus. Jaarlijks 
ondernemen duizenden pelgrims hun vaak lange tocht. Ook 
bekenden uit onze regio zijn te voet of per fiets op weg geweest 
naar Santiago de CompostelIa. Adrie Mennen, Gerard ten 
Thije, en Wiro van Heugten zullen in woord en beeld verhalen 
over hun beweegredenen en ervaringen om de pelgrimstocht 
naar het Spaanse bedevaartsoord te ondernemen. 
Wiro maakte de tocht gedeeltelijk te voet en schreef met anderen 
een gids voor wandelaars die in Spanje de oude route willen 
volgen. Hij zal vooral vertellen over Sint jacobus, diens verering 
en de mensen die de verre tocht, al of niet vrijwillig , ondernamen. 
Gerard heeft met drie anderen de tocht van Asten naar Santiago 
per fiets afgelegd en hun belevenissen in een boek vastgelegd . 
Hij zal ons laten delen in de pijn en genoegens van onderweg, 
maar bovenal 'staat hij stil' bij het de betekenis van het feitelijk, 
fietsend bereiken van het pelgrimsoord. 
Adrie is, niet zonder gevaar, per ligfiets aan de pelgrimage 
begonnen . Zijn tocht heeft hij vastgelegd in een verrassende 
fotoreportage. 

Datum: 
Plaats: 
Aanvang: 

donderdag 17 november 2005 
Bibliotheek Someren, Molenstraat 12 
20.15 uur 
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DE KERK MET EEN BRABANTSE GLIMLACH 

Op humorvolle wijze zal Johan Biemans in een omgeving bij 
uitstek, de kerk, herinneringen ophalen aan het Rijke Roomse 
Leven . Het programma bestaat geheel uit eigen werk en is 
geborduurd op de belevenissen die velen van middelbare leeftijd 
nog als schone herinneringen koesteren, zonder daarbij te 
vervallen in nostalgie. 
Ook bij jongeren zal het programma overkomen als een 
avontuurlijke ontdekkingsreis in een wereld , die weliswaar geen 
paradijs was, maar zeker ook geen tranendal. De Brabander, 
zeker de oost-Brabander, gaf en geeft daaraan zijn eigen 
karakteristieke kleur en fleur. Verder wil de voorganger het nog 
een verrassing laten , hoe hij het programma in bonte afwisseling 
zal presenteren. Vast staat dat de Astense St. Jozefkerk die 
avond een lachende kerk zal zijn. 

Datum: 
Plaats: 
Aanvang: 

vrijdag 16 december 2005 
Sint Jozefkerk, Lienderweg 53, Asten 
20.00 uur 
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DE PEEL 

De Peel is eeuwenlang van belang geweest voor de inwoners 
van Asten en in mindere mate voor die van Someren. Een deel 
van het oorspronkelijke Peelgebied is bewaard gebleven in 
Nationaal Park De Groote Peel. Eeuwenlang hebben de 
bewoners er voor eigen gerief turf gestoken. In de negentiende 
eeuw kregen ze gezelschap van grote veenbedrijven zoals de 
Maatschappij Griendtsveen. Het winnen van turf heeft een flink 
brok cultuurhistorie nagelaten, waar we trots op kunnen zijn. 
Daarnaast herberg(d)en de Peelrestanten veel bijzondere 
biologische elementen. Peelgids Bert Bronswijk zal via een 
dia-lezing de cultuurhistorische en natuurhistorische rijkdom van 
onze Peel tonen. 

Datum: 
Plaats: 

Aanvang: 

donderdag 16 februari 2006 
De Stulp (vereniginsgebouw IVN) Ostaderstraat 23, 
Asten 
20.00 uur 

De dia-lezing over de Peel zal enkele weken later gevolgd 
worden door een wandeling door de Astense Peel. Tijdens 
deze makkelijk te lopen wandeling kunnen de cultuurhistorie en 
de natuur zelf ervaren worden. Er zal verteld worden hoe de 
verpachting van de Peelveldjes voor het steken van turf in zijn 
werk ging. Ook het steken van turven en het grootschalig 
ontvenen zullen belicht worden. 

Datum: 
Plaats: 
Aanvang: 

zaterdag 12 maart 2006 
Astense Peel 
09.00 uur 
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FILMS VAN ASTEN EN SOMEREN 
UIT DE OUDE DOOS 

De Vonder bewaart in haar archief diverse films over Asten en 
Someren en ook leden hebben thuis filmpjes op de plank liggen. 
Het maken van films en filmpjes is in onze regio vanaf het 
midden van de twintigste eeuw op komen zetten. Zo heeft begin 
jaren vijftig de Astense kapelaan Van Hoeck grootse evenmenten 
te Asten gefilmd, zoals de opening van de MULO, optochten 
door het dorp, toneelvoorstellingen in het patronaat en deelname 
van de scouting aan de jamboree in Engeland. De Nederlandse 
filmer Adolfs heeft in de jaren zestig heel Someren op de film 
vastgelegd. Van iets oudere datum is de revue die de Engelse 
bevrijders in december 1944 in de latere Ruchte opvoerden. 
Bovengenoemde opnames zullen zeker vertoond worden. Wie 
een film op de plank heeft liggen en die geschikt acht voor 
vertoning wordt verzocht contact op te nemen met Wim Deenen 
(492750/ wim.deenen@hetnet.nl) of Hans van de Laarschot 
(341555 / h.laarschot@planet.nl) 

Datum: 
Plaats: 
Aanvang: 

woensdag 26 april 2006 
De Ruchte, Laan ten Rode 71, 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 Molensakkers 5b Asten 

Gianotten Adviesbureau Wilhelminaplein 6a Someren 

lsobouw Systems BV Kanaalstraat 107 Someren 

Notaris Kessels Wilhelminastraat 30-32 Asten 

Larco Conserven Someren BV Industrielaan 10 Someren 

Leenen BV Verwarming-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 Stallen bouw 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? 0492 332190 Henk van Houten 
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Belangrijke data 2005 - 2006 

2005 
za 10 - zo 11 september 

zaterdag 17 september 
maandag 3 oktober 

maandag 10 oktober 

maandag 24 oktober 

zaterdag 29 oktober 
maandag 31 oktober 

donderdag 17 november 
vrijdag 16 december 

2006 
donderdag 16 februari 
dinsdag 7 maart 
zaterdag 12 maart 
woensdag 26 april 

zaterdag 17 juni 

2005-2006 
dinsdagochtend 
dinsdagavond 
woensdagavond 

Open Monumentendag Asten
Someren Geloven in Monumenten 
Lambertusexcursie Luik 
lezingenreeks BRG Kastelen in de 
Peel en omgeving 
Ir BRG De archeologie van boe
ren, burgers en elite in Peelland 
Ir BRG De adellijke wooncultuur 
van kastelen in Zuid-Nederland 
Ir BRG excursie naar kasteel Asten 
Ir BRG Dieren op kastelen; over 
voeding, jacht en ongedierte 
lezingen Santiago de CompostelIa 
lezing De kerk met een Brabantse 
glimlach 

lezing De Peel 
jaarvergadering 
wandeling in de Peel 
films van Asten en Someren uit de 
oude doos 
grote excursie (samen met hkk 
H.N. Ouwerling Deurne) 

werkgroep Archivariaat 
werkgroep Toponiemen 
studiegroep Oud schrift 
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