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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 naarhenavhouten@hetnet.nl 
of hkkdevonder@xs4all.nl 
aanmelden ka nook via onze website 
wwwheemkundekringdevonder.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. 

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, voor
werpen 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: Moorsel 5, 5715 PX Lierop 
(zie aanmeldingsformulier) 

Het bestuur wordt gevormd door: 
Jan Heyligers 0493 692045 
Henk van Houten 0492 332190 
Ria Berkvens 0493 694741 
Louis van de Bosch 0493 492222 
Jac Knapen 0493 691905 
Hans van de Laarschot 0493 341555 
Adrie Mennen 0492 331925 
Cees Verhagen 0493 493036 

voorzitter 
secretaris 

Bijeenkomsten van bestuur en werkgroepen vinden plaats in het 
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW Someren, tel. 0493472423. 
Huismeester / Tuinman: Leo Groels 



Werkgroepen: 

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

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

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

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

Cultureel erfgoed 
Ria Berkvens (contactpersoon, 694741), Jos Bronnenberg, 
Jac Crooymans, Jos Gommans, Karel van Heugten, Ad Kersten, 
Hans van de Laarschot, Pieter Lingg 

Heemkamer (tentoonstellingsruimte Molenstraat 10, Someren / 
tentoonstellingen zijn van buitenaf te bekijken) 
Ce es Verhagen (contactpersoon, 493036), Harry van Asten, 
Ria Berkvens, Leo van de Brand, Peter van Bussel, Ad Kersten 

Jaarprogramma 2006-2007 
Jan Heyligers (contactpersoon, 692045), Louis van de Bosch, 
Henk van Houten, Hans van de Laarschot 

Monumenten 
Consulent Asten: Ad Kersten 
Consulent Someren: Cees Verhagen 

693542 
493036 

Oud schrift (bijeenkomst: woensdagavond) 
Jac Jöris (contactpersoon, 695634), Martien van Helmond, Theo 
Hikspoors, Jan van Laarhoven, Harry Leenen, Ad Smulders, Fien van 
Triet 

Redactie "De Vonder" 
Ad Verryt (eindredacteur), Piet Aarts, Thea van Diepenbeek, Jac Jöris, 
Adrie Mennen 
Kopij-adres: Hemelberg 29, 5721 CP Asten of a.mennen@inter.NL.net 

Toponiemen (bijeenkomst: dinsdagavond) 
Frans Martens (contactpersoon, 695241), Piet van Diepenbeek Ton 

van Hoek, Hans van de Laarschot, 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 donderdag
avond (m.u.v. de zomer) van 19.00 tot 21.00 uur geopend voor ieder
een die wil snuffelen in de bibliotheek en de beschikbare historische 
gegevens (o.a. stamboomgegevens, oude jaargangen Peelbelang, 
foto's en films). Informatie: 492750. 
Bij het Heemhuis is de Heemkamer te bezichtigen. Hierin worden per
manent tentoonstellingen gehouden, die van buitenaf zijn te bekijken. 
Informatie: 0493493036. 
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MOLEN ASTEN 500 JAAR 
lezing lOpen Monumentendag I Molenfeest 

In de standerd van de windmolen van Asten is het jaartal '1506' 
gekerfd. Op basis van dit jaartal wordt tijdens het weekend van 
Open Monumentendag 2006 het feest van de 500-jarige molen 
gevierd. Het thema van OMD 2006 is feest. Heemkundekring De 
Vonder is op diverse manieren betrokken bij het feest. 
Als opmaat voor het feest organiseert De Vonder op dinsdag 5 
september een lezing, die voor iedereen vrij toegankelijk is. 
Molenkenner Wiro van Heugten, lid van de historische werkgroep 
Molen Asten 500 jaar, zal de geschiedenis van de jarige molen uit 
de doeken doen. Hij zal daarbij ook vertellen over de andere water-, 
wind- en oliemolens die Asten, Lierop en Someren rijk zijn geweest. 

Datum: 
Plaats: 
Aanvang: 

dinsdag 5 september 2006 
IVN-gebouw De Stulp, Ostaderstraat, Asten 
20.00 uur 

De Astense standerdmolen is een rijksmonument en het 500-jarig 
bestaan wordt groots gevierd tijdens OMD 2006. Op zaterdag is de 
molen vanaf 12.00 uur open. De historische werkgroep Molen Asten 
500 jaar, met diverse leden van De Vonder, heeft de geschiedenis 
van de molen in een geïllustreerd boekje vervat. Het boekje wordt 
uitgegeven door het Comité Molen Asten 500 jaar en verschijnt als 
Vonderke 3. Zaterdagmiddag om 4 uur zal het bij de opening van de 
molenfeesten gepresenteerd worden met de aanbieding van het 
eerste exemplaar aan de burgemeester van Asten. Andere 
activiteiten tijdens het feestweekend: wagenspel, Bourgondische 
maaltijd, fietstocht, middeleeuwse markt en bekendmaking van de 
naam van de molen. Meer informatie is te vinden op 
www.molenasten500jaar.nl 

Data: 
Plaats: 

zaterdag 9 en zondag 10 september 2006 
molenterrein Asten 

MUSEUM HERTOGSGEMAAL 
excursie 

Museum Hertogsgemaal in Gewande (Rosmalen) is een archeologisch 
en paleontologisch museum. Het toont vondsten uit de Ijstijd, 
waaronder een origineel mammoetskelet. Daarnaast zijn er vondsten 
uit de Steentijd en de Romeinse tijd, zoals vondsten afkomstig de 
Tempel van Empel. En ook de Middeleeuwen ontbreken niet. 

Datum: 
Verzamelpaats: 

Vertrek: 

zaterdag 16 september 2006 
parkeerplaats bij zwembad De Diepsteeckel, 
Witvrouwenbergweg, Someren 
nader bekend te maken in de Nieuwsbrief 



CULTUURHISTORIE IN DE PEEL 
lezingenreeks 

2 oktober 2006: Henk Buijks 
Grenzen in De Peel 
Het vreemde met grensgebieden is dat de aandacht vooral uitgaat naar 
de gebieden eromheen, die meestal van elkaar verschillen. De grens 
zelf is een dunne, soms zelfs denkbeeldige lijn, zeker op moderne 
kaarten. Ook door de Peel lopen zulke lijnen: de grens tussen de 
provincies Noord-Brabant en Limburg en de Middenpeelweg van het 
dorp Zeeland tot Vredepeel. Het maakt nog steeds iets uit of je ten 
westen of ten oosten van de grens woont. De verschillen zijn soms zo 
groot dat hier sprake moet zijn geweest van veel meer dan wat 
streepjes op een kaart. 

9 oktober 2006: Wiro van Heugten 
Kleine monumenten in de Peel 
In en rond de Peel staan talrijke kruisen, palen, kapelletjes, bomen e.d. 
die een bijzonder verleden hebben. In veel gevallen heeft dat te maken 
met het geloof, maar vaak zijn het ook grenspunten of plekken die 
herinneren aan een bijzondere gebeurtenis. Tijdens deze lezing wordt 
eerst ingegaan op enkele bijzondere kruisen en kapellen waarvan de 
geschiedenis ver teruggaat en vervolgens op monument jes die met 
grenzen te maken hebben. 

10 oktober 2006 
excursie onder leiding van Hans van de Laarschot en de inleiders 
langs een deel van de Peelgrens, waarbij verschillende aspecten uit de 
lezingen in beeld komen. 

23 oktober 2006: Henk Roosenboom 
Protestanten in de Peel 
Deze lezing gaat over de aanwezigheid van protestanten in de Peel, 
vanaf het begin van de reformatie tot de huidige tijd. De nadruk zal 
liggen op de tijd van het ancien régime (tweede helft 17de en 18de 

eeuw) en het begin van de 20ste eeuw, de tijd van de verveningen 
en ontginningen in de Peel, toen veel protestanten van elders in de 
Peel kwamen werken als veenarbeider, peelwerker en hereboer. 
De verhouding tussen de kleine protestantse minderheid en de grote 
katholieke meerderheid staat centraal. 

) 

) 

) 

30 oktober 2006: Jan Timmers 
Cultuurhistorie bij de reconstructie zandgronden in Peelland 
Vanaf het moment dat er mensen verschenen in onze regio, hebben zij 
ingegrepen in het landschap en het steeds meer naar hun hand 
gezet. Er kwamen wegen en paden, er verschenen nederzettingen, 
er werden sloten gegraven, land werd ontgonnen en ingedeeld in 
percelen en in de beekdalen werden hooilanden in gebruik genomen. 
Allerlei 'kunstwerken' verschenen, zoals voorden, vonders en bruggen, 
omheiningen, slagbomen en houtwallen. Tijdens de lezing wordt 
ingegaan op de verschillende historische landschapselementen aan de 
hand van cultuurhistorische deelprojecten van de Reconstructie tot nu 
toe. 

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

Data: 

Plaats: 

Tijdstip: 
Deelnamekosten : 

maandag 2 oktober 
maandag 9 oktober 
zaterdag 14 oktober (excursie) 
maandag 23 oktober 
maandag 30 oktober 
Nationaal Beiaardmuseum, Ostaderstraat 23, 
Asten 
20.00 - 22.00 uur (lezingen) 
€ 22,50 (inclusief koffie/thee) 
voor de gehele reeks 

Aanmelding en informatie: vóór maandag 25 september 2006 
bij de BRG (073 615 62 62 of brg@erfgoedbrabant.nl) of via het 
aanmeldingsformulier, dat verkrijgbaar is bij De Vonder en de andere 
organisaties. 



FILMS VAN ASTEN EN SOMEREN 
UIT DE OUDE DOOS 2 
filmavond 

De Vonder bewaart in haar archief diverse films over Asten en 
Someren en ook leden hebben thuis filmpjes op de plank liggen. Na 
het succes van de filmavond in april 2006 in Someren zal nu de Sint 
Jozefkerk in Asten omgetoverd worden tot een heemkundige bioscoop. 
Wim Deenen en Hans van de Laarschot zullen wederom een 
attractieve selectie maken uit de oude filmdoos, waarvan de inhoud 
na de eerste filmavond door diverse schenkingen aardig is 
toegenomen. Op veler verzoek zal de Adolfs-film van Asten in 1952 
nog eens in het programma worden opgenomen. Ook zal weer een 
gast worden uitgenodigd om zijn/haar oude filmpje te vertonen en toe 
te lichten. 
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: 

vrijdag 24 november 2006 
Sint Jozefkerk, Lienderweg, Asten 
20.00 uur 

FEESTAVOND voor leden van De Vonder 

Het luistergedeelte tijdens de feestavond zal verzorgd worden door 
muziekgroep Horlepiep. De muzikanten zullen de leden laten 
genieten van een keur aan volksliedjes. 'D'n auwen booi van de 
geminte Summere', Jan van Eijk, zal enkele humoristische en sterke 
vertelsels ten gehore brengen. Speelman Louis van de Bosch 
brengt zijn draaiorgel mee, waarmee hij de feestzaal met oude klanken 
zal vullen. We maken er met ons allen een gezellige verenigingsavond 
van. Tijdens de avond zal er natuurlijk volop gelegenheid zijn om te 
buurten en onderling van vruger te verhalen. Als er leden zijn die deze 
avond iets voor willen dragen of op willen voeren, dan kunnen ze dat 
melden aan secretaris Henk van Houten (0492 332190). 

Datum: 
Plaats: 
Aanvang: 

vrijdag 9 februari 2007 
zaal Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren 
20.00 uur 



ASTENAAR THEO DRIESSEN 
lezing 

Op 29 september 1901 is Theodorus (Theo) Josephus Antonius 
Driessen geboren als zoon van Theodorus Driessen en Johanna 
Berkvens. Enkele maanden voor zijn geboorte stierf zijn vader op 
36-jarige leeftijd. Theo groeide op op de ouderlijke boerderij aan de 
Dijkstraat. Na de jongensschool in Asten, het Klein Semenarie . 
Beekvliet in St. Michielsgestel en de HBS in Helmond haalde Theo In 

één jaar zijn onderwijzersdiploma. Zijn eerste school was in Asten, 
maar al snel kreeg hij een betrekking aan de St. Jozefschool in 
Helmond. Dat is het begin van een leven voor en met de jeugd en 
vooral met muziek. In Helmond herinnert het muziekcentrum er aan 
dat naar hem genoemd is: het Theo Driessen Instituut. Oud-leerling 
Jan van Lieshout, die ook in de muzikale voetsporen trad, zal het 
boeiend levensverhaal van een verdienstelijk Astenaar vertellen in 
een bijzondere omgeving: de kaasboerderij van de familie Driessen 
van Theo's neef Toon Driessen. 

Datum: 
Plaats: 
Aanvang: 

dinsdag 17 april 2007 
Kaasboerderij familie Driessen, Roerdompweg, Asten 
20.00 uur 

HELENAVEEN, EEN BESCHERMD 
DORPSGEZICHT 
wandeling 

In 1853 begonnen de gebroeders Jan en Nicolaas van de Griendt uit 
's-Hertogenbosch met grootschalige verveningen in de Peel. Dit 
leidde tot wonen en werken in een voorheen onherbergzaam gebied. 
AI snel ontstond in het veen een nieuw dorp, Helenaveen, genoemd 
naar de vrouw van Jan van de Griendt. Na enkele jaren werden de 
werkzaamheden ondergebracht in de N.v. Maatschappij Helenaveen. 
De typische activiteiten van het veen- en ontginningsbedrijf hebben 
bijzondere cultuurhistorische sporen nagelaten, die door de bewoners 
van het dorp nog eens zijn aangevuld in de loop van de anderhalve 
eeuw dat Helenaveen bestaat. Vanwege het geheel aan bijzonder 
cultureel erfgoed heeft Helenaveen de status van beschermd 
dorpsgezicht verworven. Tijdens een wandeling door het dorp zal bij 
veel van deze sporen worden stilgestaan. 

Datum: 
Verzamelpaats: 

Vertrek: 

woensdag 30 mei 2007 
parkeerplaats bij Bibliotheek Asten, Kerkstraat, 
Asten 
19.00 uur 



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 

Elektro Technisch Buro Willem Bos Trasweg 5 Someren 

Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms - Verberne 
Molenakkers 5 Asten 

Bouwbedrijf Driessen BV Molensakkers 7 Asten 

Fysiotherapie Campanula (Theo Lankhorst) Hofstraat 2 Asten 

Gianotten Adviesbureau Wilhelminaplein 6a Someren 

HarelI Beheer Floreffestraat 1 Someren 

lsobouw Systems BV Kanaalstraat 107 Someren 

Van Kaam Netwerknotarissen Speelheuvelplein 10 Someren 

Notaris Kessels wilhelminastraat 30-32 Asten 

A.J . Kusters Heuvel 12 Someren 

Larco Conserven Someren BV Industrielaan 10 Someren 

Leenen BV Verwarming-Loodgietersbedrijf 
Half-Elfje 5 Someren 

Wil en Toos Leenen Floreffestraat 109 Someren 

Garage Linden Ter Hofstadlaan 140 Someren 

Beheermij Van de Loo Markt 10 Asten 

Schildersbedrijf Looymans Hoornmanstraat 1 Someren 

Meeus Assurantiën Posteistraat 26 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 

Warebo Trasweg 15 Someren 

de heer en mevrouw De Wit Speelheuvelplein 4 Someren 

A.C. 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 



Belangrijke data 2006 - 2007 

2006 
dinsdag 5 september 
zaterdag 9 september & 
zondag 10 september 
zaterdag 16 september 
maandag 2 oktober 
maandag 9 oktober 

zaterdag 14 oktober 
maandag 23 oktober 
maandag 30 oktober 

vrijdag 24 november 

2007 
vrijdag 9 februari 
woensdag 14 maart 
dinsdag 17 april 
woensdag 30 mei 
'n zaterdag in juni 

2006-2007 
dinsdagochtend 
dinsdagavond 
woensdagavond 
donderdagavond 
doorlopend 

lezing Molen Asten 500 jaar 
Open Monumentendag 2006 met 
het thema Feest (molen Asten) 
kleine excursie naar Gewande 
lezingenreeks: Grenzen in de Peel 
lezingen reeks: Kleine monumenten in 
de Peel 
lezingenreeks: excursie Peelgrens 
lezingenreeks: Protestanten in de Peel 
lezingenreeks: Cultuurhistorie bij de 
reconstructie zandgronden in Peelland 
films van Asten en Someren uit de 
oude doos 2 

feestavond De Vonder 
jaarvergadering 
lezing Astenaar Theo Driessen 
wandeling in Helenaveen 
grote excursie (samen met hkk H.N. 
Ouwerling Deurne) 

Heemhuis, Molenstraat 10, Someren 
werkgroep Archivariaat 
werkgroep Toponiemen 
studiegroep Oud schrift 
open Heemhuis 
tentoonstelling in de Heemkamer 

zie ook www.heemkundekringdevonder.nl 
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