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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.
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Heemhuis
Vanaf eind 2004 is het heernhuis aan de Molenstraat 10 te Someren
één avond per week, de donderdagavond open zijn voor iedereen die
wil snuffelen in de bibliotheek en de beschikbare historische gegevens.
Informatie Wim Deenen 0493 - 49 27 50.

Monumenten
Consulent Asten: Ad Kersten
Consulent Someren

0493 - 693542
0493 - 493036

Oud Schrift (bijeenkomst woensdagavond)
Jac Jöris (contactpersoon 0493 - 695634), Theo Hiskspoors,
Jan van Laarhoven, Harry Leenen, Piet van der Linden, Fien van Triet.

Redaktie "De Vonder"
Ad Verrijt, Piet Aarts, Thea van Diepenbeek, Jac Jöris, Adrie Mennen.
Kopij-adres: Hemelberg 29, 5721 CP Asten

WERKGROEPEN
Archeologie
Ria Berkvens (contactpersoon 0493 - 684741), Hans van de Laarschot,
Ad Smulders.
Archivaat (archief, bibliotheek, documentatie, foto's etc., bijeenkomst
dinsdagochtend)
Wim Deenen (contactpersoon 0493 - 492750) Frans van Duppen,
Leo Groels, Theo Hikspoors, Jan Looymans, Piet Strik.
Boekuitgaven
Hans van de Laarschot ( contactpersoon 0493 - 341555), Jos Gommans,
Adrie Mennen.
Cultureel erfgoed
Jos Gommans ( contactpersoon 0493 - 698850), Ria Berkvens,
Jos Bronnenberg, Karel van Heugten, Hans van de Laarschot.

Tentoonstellingen
Leo van de Brand, Wil van Triet, Ria Reynders,
Frans van de Waarsenburg.
Tentoonstellingsruimte
Fr. v.d. Waarsenburg, Leo v.d. Brand, DuIf Schenkelaars
Toponiemen, veldnamen (Bijeenkomst: dinsdagavond).
Piet van Diepenbeek ( contactpersoon 0493 - 491498), Wim Deenen,
Ton van Hoek, Hans van de Laarschot, Piet van der Linden,
Frans Martens, Jos Slaats, Ad Smulders, Fien van Triet, Tom Waals.

Asten/Someren, 15 januari 2006.

Excursies
DuIf Schenkelaars (contactpersoon 0493 - 491684), Martien van Kuyk
Lezingen 2004-2005
Jan Heyligers ( contactpersoon 0493 - 692045), Hans van de Laarschot.
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Voorwoord

Al weer een jaar voorbij. Ik ben geneigd om te zeggen: het ging dit
jaar wel heel erg snel. Maar eigenlijk is de tijd ons immer (altijd) te
snel af. Op het moment dat je "nu" zegt is dat moment al weer voorbij.
Ook de toekomst is er eerder dan je denkt want die is al begonnen.
Bij een Heernkundekring is het begrip tijd op een bijzondere manier
aan de orde. Vele werkgroepenleden bestuderen het verleden, beleven
er op dat moment persoonlijk genoegen aan en ze bewijzen, door hun
bevindingen naar buiten te brengen, er onze toekomst in Asten en
Someren een dienst mee. De toekomstige bewoners van onze regio
zullen meer kansen hebben om trots te zijn op hun woonplaatsen als
wij het onze eraan hebben bijgedragen om onze cultuurhistorie mede
richting te laten geven aan de ontwikkelingen. Naast zakelijke
belangen die van oudsher al adequaat behartigd worden door
organisaties van agrariërs en andere ondernemers uit groot-midden en
kleinbedrijf, zijn de afgelopen decennia de natuurbelangen sterk op de
voorgrond getreden. Het wordt tijd (en we weten dat hij snel voorbij
gaat) dat onze eigen cultuur, met zijn regionale karakter dat overigens
mondiaal beïnvloed wordt, een belangrijke invloed gaat spelen,
vergelijkbaar met die van de eerdergenoemde organisaties.

De binnen De Vonder aanwezige werkgroepen blijken actieve leden te
hebben die graag anderen in hun kennis/hobby willen laten delen. We
mogen best wat meer laten zien van onze activiteiten om daardoor meer
mensen gelegenheid te bieden om met ons mee te doen. We willen
daarvoor gericht de publiciteit gaan zoeken onder de ervaren leiding
van Jacques Knapen. De leerlingen van basisscholen en hun
leerkrachten die het afgelopen jaar het heernhuis bezochten blijken zich
als "fan" van De Vonder en kennis van ons heem te ontwikkelen.
Het door hen zelf gezochte beschermheerschap van de burgemeesters
Beenakker en Veltman is ons een aansporing!
Moge alle leden, vrienden, belangstellenden uit de gemeenten Asten,
Someren en daarbuiten kansen zien om onze cultuur en zijn historie te
behartigen. De Vonder is graag beschikbaar als middel daartoe.

Jan Heyligers, voorzitter van De Vonder,
Heernkundekring Asten -Someren.

Heernkundekring "De Vonder Asten - Someren "

We hebben daar leden voor nodig. Veel leden met hart voor de
regionale zaak.
De Vonder is er niet alleen om invloed uit te oefenen op de politiek
of/en andere opiniemakers. Het gaat ook om het genoegen. Het
genoegen van een opwekkend gesprek (op de dinsdag-morgen),
een vrolijke of leerzame lezing, een onverwachte, geest verruimende
excursie, een archeologische vondst van formaat. een rijke,makkelijk
toegankelijke bron, de ontmoeting rond een gedeelde interesse.
Jaarvergadering 1 maart 2005
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3. Jaarverslagen van het jaar 2005 van de secretaris en de werkgroepen van
onze Heemkundekring. Deze werkgroepen zijn: Archeologie,
Archivariaat, Boekuitgaven, Cultureel Erfgoed, Excursies, Lezingen,
Monumenten, Oud Schrift, Redactie van De Vonder, Tentoonstellingen
en Toponiemen.
De verslagen zijn opgenomen in de speciale uitgave van De Vonder en
waar nodig zullen die op de jaarvergadering toegelicht worden.

Bestuur 2005-2006.
Onder van links naar rechts, Fred de Jong, Jacq Knapen, Ria Berkvens, Henk van Houten.
Boven van links naar rechts, Adrie Mennen, Hans van de Laarschot en Jan Heyligers.

Agenda van de algemene ledenvergadering.
Het bestuur van de heemkundekring "De Vonder Asten - Someren"
nodigt u hierbij van harte uit tot het bijwonen van de algemene
jaarvergadering op donderdag 16 maart 2006. Deze vergadering wordt
gehouden in het museumcafé van het Beiaard- en Natuurmuseum in
Asten en begint om 20.00 uur.
Op de agenda staan enkele belangrijke punten, waaronder het kiezen
van enkele nieuwe bestuursleden. Wij hopen dan ook dat u aanwezig
zult zijn.

4. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Aftredende bestuursleden zijn de heren Jos Gommans, DuIf Schenkelaars
en Jan Heijligers. Alleen de heer Jan Heijligers stelt herkiesbaar.
Het bestuur stelt u voor om de volgende kandidaten tot bestuurslid te
benoemen:
de heer Fred de Jong in de functie van penningmeester, ter vervanging
van de helaas overleden heer Geert Strijbosch, en de heren Louis van den
Bosch en Cees Verhagen.
Op grond van artikel 9, lid 6, van de statuten kunt u één of meer
kandidaten aan ons voordragen. Dit dient door tenminste 5 leden te
worden ondersteund. Uw voordracht dient tenminste 3 dagen voor de
jaarvergadering schriftelijk te zijn ingediend.
5. Financieel jaarverslag 2005 van de penningmeester en verslag van de
kascontrole
Commissie (Mevr. Ria Reijnders en de heer Ed Cuppens)
Een kopie van het financiële verslag en de begroting voor 2006 zal u
tijdens de vergadering worden gegeven.
6. Benoeming kascontrole commissie 2006.
7. Afscheid nemen van enkele leden.

Agenda:
8. Rondvraag en sluiting.
1. Welkom door de voorzitter en opening van de vergadering.
2. Verslag van de jaarvergadering van dinsdag 1 maar 2005.
Het verslag van die vergadering staat in de speciale uitgave van onze
periodiek De Vonder.
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Zoals gebruikelijk zal er dit jaar ook weer een hapje en een drankje
geserveerd worden tijdens de pauze.
Na afloop van het formele gedeelte kunnen we genieten van een kort
repetitie-optreden van de groep "Horlepiep".
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Verslag jaarvergadering 1 maart 2005
door Thieu Verdonschot
In het museumcafé van het Beiaard- en Natuurrnuseum Asten
jaarvergadering van Heemkundekring De Vonder Asten-Someren
Aanwezig: 47 leden inclusief de bestuursleden Jan Heyligers, voorzitter,
Thieu Verdonschot, secretaris, Geert Strijbosch, penningmeester,
Jos Gommans, vice-voorzitter en de bestuursleden Leo van de Brand,
Wim Deenen en DuIf Schenkelaars.
Afwezig met bericht van verhindering: de bestuursleden Ria Berkvens en
Hans van de Laarschot en de leden Ton van Hoek, Martien van Kuyk en
Sjef Smulders.
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en speciaal de nieuwe leden.
Hij deelt mede wie met bericht van verhindering afwezig zijn. Verder zegt hij
dat het programma iets is gewijzigd. Ria Berkvens kan na afloop van de
jaarvergadering namelijk geen verhaal over archeologie houden, omdat zij is
verhinderd vanwege de voorbereiding op een belangrijk congres. In plaats
daarvan zal na de jaarvergadering en na aanbieding van een hapje en een
drankje op de Ie etage van het museum door Joop Verkroost en Piet Aarts een
verhaal worden gehouden bij de door Joop gemaakte maquette van het kasteel
in Heusden.
2. Notulen van de jaarvergadering van woensdag 18 februari 2004.
De voorzitter merkt op dat deze notulen zijn gepubliceerd in het blad De
Vonder nr. 3 van december jl. en dat de secretaris zojuist nog enkele
exemplaren heeft uitgedeeld. De notulen worden conform vastgesteld.
De voorzitter zegt blij te zijn dat Ad Kersten in 2004 consulent monumenten
van de Stichting Federatie Noord Brabants Monumentenoverleg wilde
worden. Verder bedankt de voorzitter de bezorgers van het blad De Vonder
voor hun werk. Hij is het met Rinus Manders eens dat ook jonge mensen
welkom zijn als lid van De Vonder. De voorzitter bedankt de secretaris voor
het samenstellen van het verslag.
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3. Jaarverslag 2004 van de secretaris.
Dit jaarverslag is eerder gepubliceerd in het blad De Vonder nr I van februari
200S.
Niemand heeft op- of aanmerkingen op het verslag.
De voorzitter is blij dat 2 van de 3 ereleden, Ad Smulders en Harrie van Asten,
aanwezig zijn. DuIf Schenkelaars legt uit dat de voorgenomen verbouwing
van de fietsenstalling tot exposi- tieruimte vertraging heeft opgelopen doordat
grote ramen van gehard glas niet 2e hands te vinden zijn. De insteek is nu om
nieuwe ramen aan te schaffen waardoor de begroting van de totale kosten op
ongeveer 7000 euro uit zal komen. De Lions Club Deurne draagt ruim 2000
euro bij. Voor het tekort moeten nog een of meer financiële bronnen worden
gevonden.
Als dat lukt kan de verbouwing spoedig van start gaan.
De voorzitter bedankt de secretaris voor het samenstellen van het verslag.
3.a. Verslagen 2004 van de werkgroepen.
Deze verslagen zijn eveneens gepubliceerd in genoemd blad van februari.
De voorzitter stelt een woordvoerder van elke werkgroep in de gelegenheid
om "hun" verslag toe te lichten.

Werkgroep Archeologie
Omdat Ria Berkvens is verhinderd somt de voorzitter uit het verhaal van Ria in
De Vonder enkele werkzaamheden op waaronder ontgrondingen van akkers, de
golfbaan in Heusden, veldonderzoek, werkzaamheden in het kader van de
Reconstructie van het buitengebied en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur
van Peelland etc. De voorzitter zegt onder de indruk te zijn van de vele werkzaamheden die Ria, hoofdzakelijk in haar eentje, heeft verricht en bedankt haar
voor dat vele werk. Een nieuw lid dat aanwezig is, Pieter Lingg, wil Ria gaan
ondersteunen.
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Werkgroep Archivariaat
Wim Deenen legt uit dat 6 mensen iedere dinsdagmorgen bezig zijn in het
Heemhuis. Hij geeft aan wie wat doet. (inbinden stukken, bidprentjes in de
computer zetten, berichten uit oude kranten verzamelen etc.) Verder zegt hij
dat het Heemhuis sinds november op donderdagavond open is voor het
publiek en dat de werkgroep daarvoor mensen levert. Er bestaat volgens Wim
een goede samenwerking met het Regionale Archief in Helmond. Wim vraagt
de leden om, als zij mensen kennen die over oude gegevens beschikken, die
mensen te bewegen hun oude gegevens af te staan aan de Heemkundekring.
Dit mogen ook foto's en films zijn. Hij licht dat nader toe. Ad Smulders heeft
nog een viewer en DuIf een projector. Adrie Mennen legt uit dat de heer
Gerrits van de Rabobank in Asten 4 dozen magnifiek archiefmateriaal heeft,
dat te maken heeft met het boek "Een eeuw Peelhistorie". De werkgroep is
volgens Wim goed bezig en het is gezellig.
Werkgroep Cultuurhistorie.
Jos Gommans legt uit dat het eigenlijk niet om een werkgroep gaat, maar
om een netwerk in ontwikkeling. Dit vloeit voort uit het idee om de
doelstelling van de vereniging te verbreden en het zich willen bemoeien met
cultuurhistorie. Mooie landschappen zijn verdwenen. Agrariërs kunnen bv
voor zichzelf op komen. Erfgoed kan dat niet. De Heemkundekring moet
daarom het erfgoed een stem geven in de politiek. De vraag is dan hoe?
Het netwerk heeft 4 à 5 mensen die het allen heel druk hebben, waarbij Ria
Berkvens het meeste werk doet door onder andere zitting in werk- en
klankbord groepen. Er hebben gesprekken plaats gehad met de colleges van
burgemeester en wethouders van Asten en Someren over vele onderwerpen.
De gemeente Asten stelt zich soepeler op als Someren en schakelt de
Heemkundekring in bij de actualisering van bestemmingsplannen en het
monumentenbeleid. In Someren is dat bij een waterplan. Op iedere agenda
voor een bestuurs-vergadering staan de onderwerpen waar het netwerk zich
mee bezig houdt als vast onderwerp geagendeerd. In de komende
bestuursvergadering komt aan de orde of wij mee willen doen aan de Open
Monumentendag in september. De politieke agenda wordt gevolgd. Jacques
Crooymans wil ook lid worden van het netwerk. J os roept leden die zich
hiervoor in willen zetten op om mee te doen.
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Werkgroep Lezingen
De voorzitter somt op dat de lezingen in 2004 onder andere gingen over
poffers, belevenissen in en na de 2e Wereldoorlog, cultuurhistorie in de Peel,
pastoors en klokkengieters. In januari jl hield Prof Bijsterveld een interessante
lezing over Heemkunde in de 21 e eeuw. Verder merkte hij op dat op 24 maart
a.s. een interessante lezing volgt van dokter van de Broek over "Ziek zijn beter
worden in Peelland" .
Werkgroep Oud Schrift
Sjaak Jöris zegt dat het verhaal van de werkgroep al enkele jaren hetzelfde is.
Van september tot mei komen een 7-talleden van de werkgroep op woensdag
bij elkaar. Zij houden zich bezig met resolutieboeken (over o.a. benoeming
van borgemeesters, schepenen, veldwachters, kerkmeesters etc), oude
protocollen (om er persoonsnamen, veldnamen, toponiemen en perceelseigendommen uit te kunnen lichten) en twee borge-meestersrekeningen van
Someren van 1629 en 1630.
Werkgroep Monumenten
Cees Verhagen merkt op dat hij en Ad Kersten eigenlijk geen werkgroep zijn
maar individuen die consulent zijn voor Asten en Someren van de Stichting
Federatie Noord Brabants Monu- mentenoverleg. Taak van de consulent is om
de Federatie in te lichten over monumenten die bedreigd worden bv pand,
monumentale boom of straatbeeld, waarna de Federatie actie kan ondernemen.
De consulent is doorgeefluik. Cees zegt in het verleden zelf ook een enkele
keer actie te hebben ondernomen. Ad Kersten heeft niets aan het verhaal van
Cees toe te voegen.
Werkgroep redactie De Vonder
Adrie Mennen somt op wie deel uitmaken van de werkgroep. In 2004 zijn er
3 nummers uit gebracht. Een nummer bevat normaal 36 pagina's. Er is geen
gebrek aan kopij. Hij verzoekt de voorzitter na te gaan of het financieel
verantwoord is om een 4e nummer uit te brengen. De voorzitter belooft dit in
het bestuur aan de orde te stellen.
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Werkgroep ToponiemenIVeldnamen
Piet van Diepenbeek merkt op dat de werkgroep bezig is met het digitaliseren
van de kadastrale situatie naar de toestand in 1832. Asten en Lierop is
afgewerkt. Voor Someren zitten de OAT's erin en het tekenwerk in de
computer is half klaar. De werkgroep is nu bezig met de zaak te verbreden
met het notarieel archief etc. Daarvoor heeft de werkgroep meer mensen nodig
die regelmatig archieven willen raadplegen. Piet is het met Cees Verhagen
eens dat hier een link ligt met "Oud Schrift".
Piet van der Linden geeft aan dat de gemeente Someren vaste
oeververbindingen wil maken bij Sluis 10 en sluis 12 (kwart voor twaalf)
en aan de Heernkundekring heeft gevraagd om daar namen voor te bedenken.
Piet vraagt de leden om daarover na te denken en namen bij hem of het
bestuur op te geven.
De voorzitter bedankt de vertegenwoordigers van de werkgroepen voor hun
uitleg.

4. Financieel jaarverslag 2004 van de penningmeester.
De voorzitter merkt op dat de penningmeester aan het begin van de
jaarvergadering een aantal exemplaren van het financieel verslag 2004 met
begroting 2005 heeft uitgedeeld.
De penningmeester zegt dat het om een handmatig bijgehouden boekhouding
gaat en dat de cijfers voor zich spreken. Het financieel resultaat per 31
december 2004 is aanmerkelijk beter dan dat van 1 januari ervoor, wat komt
door de winst op de 2 boekuitgaven in het kader van de bevrijding. De
vereniging heeft volgens de penningmeester dus enige financiële armslag.
Frans van Duppen vraagt waarom de subsidie van de gemeente Someren is
teruggestort. De penningmeester antwoordt daarop dat de jaarlijkse huur voor
het Heemhuis even groot is als de jaarlijkse subsidie van de gemeenten Asten
en Someren tezamen. De gemeente Someren maakt de subsidie daarom
normaal niet over aan de Heernkundekring en de Heernkundekring betaalt
normaal geen huur. Nu de subsidie per ongeluk was overgemaakt moest deze
weer worden teruggestort.
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Verslag van de kascontrolecommissie (Piet Derks en Ed Cuppens).
Ed Cuppens zegt dat Piet Derks afwezig is. Volgens Ed waren de cijfers niet
altijd even duidelijk. Er werd een tekort geconstateerd van 752 euro, terwijl er
in werkelijkheid niets tekort was. De penningmeester antwoordt dat hij het als
amateur-boekhouder ook niet helemaal goed begrijpt, doch dat hij wel kan
zeggen dat hij er zelf geen 752 euro bij heeft gelegd. Volgens Ed kan de
Algemene Ledenvergadering decharge verlenen aan de penningmeester. De
voorzitter gaat ervan uit dat de boekhouding juist is gevoerd en dat eventuele
extra inkomsten worden aanvaard. De Algemene Ledenvergadering verleent
zonder op- of aanmerkingen decharge aan de penningmeester.
5. Benoemen leden kascontrolecommissie~
Ed Cuppens wil nog een jaar lid blijven. Ria Reynders biedt zich aan als
tweede commissielid. De voorzitter bedankt haar daarvoor.
6. Voorstel tot wijziging van de statuten.(doelstelling en maximum aantal
bestuursleden)
De secretaris zegt dat in het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering op
blz. 20 van blad De Vonder van februari jl. staat aangegeven waarom wordt
voorgesteld om artikel 2 (doel- stelling) te wijzigen, namelijk verbreding en
verdieping van de doelstelling tot uiting brengen, het begrip"belanghebbende"
uitwerken en in plaats van algemene bewoordingen een opsomming geven van
de doelstellingen die de Heernkundekring nastreeft. Hij legt uit wat de
juridische betekenis is van het begrip "belanghebbende".
De voorzitter merkt over artikel 9 op, dat voorgesteld wordt het maximumaantal
bestuursleden van 7 op 9 te brengen, omdat dit in de praktijk goed is bevallen.
Verder zegt de voorzitter dat de heer Franken van Brabants Heem en de
secretaris onderling overleg hebben gehad over de formulering van een
modelartikel 2 statuten. Mogelijk komt dit onderwerp aan de orde in de
komende bijeenkomst van Regio 10 van Brabants Heem op 6 april a.s. in
Deurne. Zo ja, dan zou dit aanleiding kunnen zijn om een of meer "mineure"
wijzigingen in het voorgestelde artikel 2 aan te brengen. De voorzitter vraagt
aan de Algemene Ledenvergadering of zij er mee in kan stemmen dat het
bestuur eventueel die mineure wijzigingen aanbrengt zonder de Algemene
Ledenvergadering opnieuw te hoeven raadplegen.
De Algemene Ledenvergadering stemt in met dit totale voorstel.
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7. Verkiezing van nieuwe bestuursleden.
Afscheid van 3 bestuursleden. (Leo van de Brand, Thieu Verdonschot en
Wim Deenen)
De voorzitter merkt op dat het jammer is dat de 3 scheidende bestuursleden er
mee ophouden.
Over Leo van de Brand zegt hij dat hij een opvallende rol in het bestuur
speelde, dat hij liet merken dat hij tot het old boys netwerk behoort, dat hij in
zijn eentje een veilig kompas vormde, aan het begin van bestuursvergaderingen
steeds een joyeuse entrée maakte, wijze raad gaf, opvallende opmerkingen
over uiteenlopende onderwerpen kon maken, hier en daar enkele bon-mots
rondstrooide en niet te beroerd was om na afloop van vergaderingen de afwas
te doen. Met hem, zo zegt de voorzitter verder, gaat een kenner van de streek
weg. Hij hoopt dat Leo ook goede herinneringen aan het bestuur overhoudt,
wenst hem alle goeds toe en bedankt hem met een tafelbel.
Over Thieu Verdonschot zegt de voorzitter dat hij behoort tot de waardevolle
mensen in de samenleving. Thieu haakt al vrij kort na zijn vliegende start af.
Na zijn 41 jaar werken in de ambtenarenwereld is hij intenser aandacht aan
zijn hobby's gaan besteden en dan met name zijn passie, de muziek. Hij heeft
het secretariaat met nauwgezetheid en op hoogstaand niveau verricht. De les
die we daaruit hebben getrokken is dat we vrijwilligers slechts gepast dienen
te belasten en ervoor moeten waken dat plichtsbesef het genoegen gaat
domineren. Bij Thieu is dat het geval geweest. We zijn je bijzonder dank
verschuldigd voor de wijze waarop je het secretariaat van De Vonder gestalte
hebt gegeven. We zijn er zeker van, zo zegt hij verder, dat je opvolgers in
lengte van jaren profijt kunnen hebben van de opzet die jij hebt gemaakt.
De voorzitter bedankt Thieu voor de vriendschapsband die in de anderhalf jaar
is gegroeid. We verstonden elkaar blindelings. De voorzitter bedankt hem ook
met een tafelbel.
Over Wim Deenen zegt de voorzitter dat Wim terug wil treden als bestuurslid,
maar gelukkig zijn "alledaags" werk in de werkgroep "Archivariaat" voort
blijft zetten. Wim, die zijn halve leven heeft vergaderd, is nu vergadermoe en
wil alleen nog dingen doen samen met mensen met wie het gezellig is om
samen te werken. Met die mensen wisselt hij van gedachten en daaruit vloeien
allerlei nieuwe initiatieven voort. Mensen zoals Wim, zo zegt de voorzitter
verder, zijn voor een gemeente, gemeenschap en Heernkundekring onmisbaar.
Hij behoort tot de mensen die de gemeenschap maken. Wim loopt voorop en
anderen volgen hem. In zijn eentje sloeg Wim al bruggen tussen Asten en

Someren toen velen nog niet eens die kant op keken. Wim heeft ook veel
betekend voor de regio en hem komt daarom veel dank toe. Hij blijft ook een
van de gastheren op .de donderdagavonden waarop het Heernhuis open is voor
het publiek. De voorzitter bedankt Wim en overhandigt hem ook een tafelbel.
Wim belooft het werk in het Heernhuis te blijven doen zolang hij dat kan en
hij wenst de nieuwe bestuursleden veel succes toe. De 3 nieuwe kandidaatbestuursleden zijn (Henk van Houten, Jacques Knapen en Adrie Mennen) De
voorzitter merkt op dat er geen andere kandidaten zijn die zich hebben gemeld.
Hij verzoekt de 3 heren om iets over zichzelf te vertellen.
Henk van Houten legt uit dat hij geboren is in Oosterbeek, marinier is geweest,
in het grafische vak heeft gezeten en 30 jaar lang voor SHV (Steenkolen
Handelsvereniging) in het buitenland heeft gewerkt en gewoond. In allerlei
landen in Europa, Azië, Amerika, Korea etc. heeft hij voor SHV bedrijven
opgezet of overgenomen. Hij zegt nu 60 jaar te zijn en sinds 4 jaar met zijn
vrouw op Moorsel in Lierop te wonen. Hij heeft 2 kinderen en kleinkinderen.
Het lijkt hem leuk in het gezelschap van de Heernkundekring te mogen zijn en
hij wil daarbinnen een bestuursfunctie vervullen.
Jacques Knapen legt uit dat hij in Someren is geboren, 30 jaar in Amstelveen
in het basisonderwijs heeft gewerkt en daarna met zijn vrouw is terugverhuisd
naar Asten. Hij zegt nu 12 jaar diverse functies in het museum te hebben
verricht en besloten heeft nu eens wat anders te gaan doen. Hij wil in het
bestuur over ongeveer een half jaar graag de PR-functie op zich nemen.
Adrie Mennen legt uit dat hij in Asten is geboren en al jaren in Lierop woont.
Hij zegt de Heernkundekring al enige tijd te kennen, omdat hij met zijn
grafische achtergrond (vroeger drukkerij Mennen,Asten) druk in de weer is in
de werkgroep "De Vonder" Hij wil graag met het bestuur samenwerken.
Met applaus stemt de Algemene Ledenvergadering in met de benoeming van
genoemde 3 personen tot bestuurslid. De voorzitter zegt dat het niet eenvoudig
is om nieuwe bestuursleden te vinden. Hij merkt op dat het niet de bedoeling is
om elkaar over te belasten. Het moet plezierig blijven. Hij stelt het bijzonder op
prijs dat de 3 heren tot het bestuur toe willen treden en verwacht er veel van.
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8. Rondvraag en sluiting.
a) Kleine excursie op zaterdag 9 april naar de Peel Raamstelling
DuIf Schenkelaars deelt mee dat het de bedoeling is om op 9 april om 09.00
uur met eigen vervoer bij elkaar te komen bij het Heernhuis en bij het museum in Asten, waarna het verzamelen is bij het Hof van Deurne. Vervolgens

wordt van daaruit vertrokken naar een café in Mill. Vanuit Mill zal dan 0.1. v.
Sjef Bollen, de Peel Raamstelling worden bezocht. Alles is voor eigen
rekening.
Er volgt nog een convocatie.
b) Grote excursie op zaterdag 17 september naar Luik.
De organisatie daarvan is, volgens DuIf in handen van de Heemkundekring
in Deurne. In Luik zal o.l.v. Prof. Bijsterveld, die in Luik heeft gewoond,
onder andere de Lambertuskerk worden bezocht.
Ook daar komt een convocatie van.
c) Verkoop films (DVD's) tijdens acties.
Naar aanleiding van de eerdere opmerking van Wim Deenen over films die
de Heemkundekring nu heeft en wil krijgen stelt Cees voor om die op een
goed moment tijdens een actie aan de man te brengen. Ze zullen dan als
warme broodjes over de toonbank gaan.
d) Gebruik en schoonmaak Heernhuis.
Piet van der Linden vraagt op de kalender in het Heernhuis aan te geven
wanneer het Heernhuis wordt gebruikt, zodat hij als beheerder kan zien of
het netjes is achtergelaten.
Verder zegt Piet dat mevrouw ten Westeneind gratis het Heernhuis schoon
houdt. Zij heeft voorgesteld het Heernhuis eens goed te willen kuisen. Piet
vraagt heren en dames die daarbij willen helpen zich bij hem op te geven.
e) Namen voor nieuwe vaste oeververbinding "kwart voor twaalf'.
Als namen vallen "Behelp", "Nieuwe Vonder" en toponiem "De Heipolder".
f) Dank aan de voorzitter.
Geert Strijbosch vraagt de Algemene Ledenvergadering om een applaus te
geven aan de voorzitter voor de geweldige wijze waarop hij de vereniging
en vergaderingen in de afgelopen tijd heeft geleid. De Algemene
Ledenvergadering geeft hem een luid applaus.
g) Dankwoordje van secretaris Thieu Verdonschot.
Thieu bedankt de leden en het bestuur voor de prettige wijze waarop hij met
hen samen mocht werken en belooft nog incidenteel, bv. met de ordening
van het archief van 30 -33 jaar bestuur, actief te blijven voor de
Heemkundekring. Hij wenst de nieuwe bestuursleden waaronder zijn
opvolger, Henk van Houten, die de functie van secretaris gaat vervullen,
succes toe.
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De voorzitter bedankt iedereen voor hun inbreng, zegt dat hierna een hapje en
een drankje volgt met aansluitend de uitleg boven in het museum over de
maquette van het kasteel in Heusden en sluit vervolgens de jaarvergadering
rond 21.45 uur.
De secretaris,
Thieu Verdonschot

Someren, 6 maart 2005

Verslag over het jaar 2005
secretaris, Henk van Houten.
1. Algemeen.
Het bestuur van de Heemkundekring heeft dit jaar ook weer zijn best gedaan
om de voorwaarden te scheppen voor de verschillende werkgroepen om hun
activiteiten te ontplooien. Daarnaast heeft het getracht het imago van de
Heemkundekring beter naar buiten te brengen om zo meer bekendheid te
krijgen bij de leden en toekomstige leden en een goed samenwerkingsverband
te creëren met de gemeentebesturen van Asten en Someren. Ook zijn er eerste
stappen ondernomen om tot een samenwerking met het IVN te komen.
De beide burgemeesters, de heren Beenakker en Veltman, hebben zich bereid
verklaard als beschermheer van de Heemkundekring op te treden en zo onze
belangen te behartigen.
Met het IVN hebben wij besloten aan hun "denktank" mee te werken en een
eerste gezamenlijk optreden naar buiten staat te gebeuren op 20 mei 2006,
wanneer we een "studiedag met een knipoog" zullen organiseren voor de
nieuw gekozen gemeenteraadsleden en colleges. De partners en gezinnen
zullen daarbij ook uitgenodigd worden.
Voor een uitgebreider verslag over de activiteiten van de verschillende
werkgroepen verwijzen wij u naar de individuele verslagen.

19

2. Bestuurssamenstelling en verantwoordelijkheden.
Tijdens de jaarvergadering van 1 maart 2005 is besloten tot een
statutenwijziging ( meer daarover in het verslag van die vergadering) en het
maximale aantal bestuursleden op 9 te brengen. Het toen gekozen bestuur
bestond uit de volgende leden:
Jan Heijligers, voorzitter
Jos Gommans, vice-voorzitter
Geert Strijbosch, penningmeester
Henk van Houten, secretaris
Ria Berkvens, Jacques Knapen, Hans van de Laarschot, Adrie Mennen
en DuIf Schenkelaars.
De statuten wijzingen zoals vermeld, zijn inmiddels notarieel vastgelegd.
2005 werd binnen het bestuur de vol-

In de bestuursvergadering van 22 maart
gende taakverdeling vastgesteld:
a. Leiding in- en externe contacten
b. Secretariaat in- en externe contacten
c. Financiën in- externe contacten

- Jan Heijligers, voorzitter
- Henk van Houten, secretaris
- Geert Strijbosch, penningmeester

Contactpersoon naar de werkgroepen:
d. Archivariaat
e. Oud schrift
f. Toponiemen
g. Lezingen en excursies
h. Periodiek De Vonder
i. Cultureel erfgoed (inclusief
monumenten en bodemarchief)

- Adrie Mennen
- Jacques Knapen
- Adrie Mennen
- Jan Heijligers
- Hans van de Laarschot
- J os Gommans

Overige taakvelden:
j. Archeologie
k. Public relations
1. Boeken
m. 2e secretaris
n. Projecten/tentoonstellingen
(wissel werkgroep exposities)

- Ria Berkvens
- Jacques Knapen
- Hans van de Laarschot
- Hans van de Laarschot
- DuIf Schenkelaars
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Door een aantal omstandigheden zijn er gedurende het jaar een aantal mutaties
in het bestuur opgetreden. Het overlijden van Geert Strijbosch maakte het
noodzakelijk een nieuwe penningmeester aan te stellen. Het bestuur besloot
unaniem Fred de Jong in zijn plaats aan te stellen.
Jos Gornmans, vanwege te drukke werkzaamheden en DuIf Schenkelaars, vanwege gezondheid, gaven beiden aan, zich uit hun bestuursfunctie terug te
willen trekken.
Het bestuur stelt voor Louis van den Bosch en Cees Verhagen in hun plaats aan
te stellen.
Volgens het rooster van aftreden is ook onze voorzitter Jan Heijligers
aftredend, hij stelt zich herkiesbaar.
3. Bestuursvergaderingen.
Het huidige bestuur vergaderde in 2005 negen maal nl. op 22 maart, 27 april,
19 mei, 15 juni, 7 juli, 31 augustus, 12 oktober, 8 november en 15 december.
In deze bestuursvergaderingen is in de loop van het jaar meer de nadruk gelegd
op de samenwerking van het bestuur met de werkgroepen. In de eerste plaats
om op de hoogte te blijven van de verschillende activiteiten en in de tweede
plaats om te bespreken hoe het bestuur kan helpen om het functioneren van die
werkgroepen te vergemakkelijken.
Ook in de komende bestuursvergaderingen zal elke keer één werkgroep
uitgenodigd worden om met het bestuur van gedachte te wisselen.
Andere onderwerpen die in de bestuursvergaderingen aan de orde zijn geweest,
zijn de ontwikkelingen rond het Regionaal Historisch Centrum in Helmond, de
expositieruimte in de voormalige fietsenstalling aan de achterkant van het
heernhuis, de regelmatige contacten met de beide gemeentebesturen over de
verschillende zaken die ons beide aangaan op archeologisch en cultureel
gebied en de deelname aan verschillende belangengroepen binnen onze
gemeenschap.
Wat het RHC betreft heeft het bestuur formeel contact gehad met de
verantwoordelijken voor de portefeuille cultuur, waarin aangedrongen is, zich
te houden aan de eerder gemaakte afspraken. Een min of meer acceptabele
oplossing is toegezegd.
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Op zaterdag 10 december ontvingen we mevrouw Annette Wilde, raadslid
fractie Lieropse lijst, als onderdeel van de vrijwilligers- actie "mad-dagen" die
georganiseerd was door het vrijwilligers steunpunt Someren. Met haar hebben
we gesproken en gekeken naar moderne monumenten als voorbereiding op de
komende monumentendagen. Ook een bijzondere ontmoeting die veel
voldoening heeft gebracht aan beide kanten.

De fietsenstalling is omgebou wd tot expositieruimte en de betreffende
werkgroep is druk bezig met de inrichting. In het komende voorjaar zal de
expositieruimte feestelijk geopend worden.
De belangengroepen waar leden van de Heemkundekring bij betrokken zijn,
zijn o.a. het centrumplan voor Asten, het Keelven- project in Someren, en het
projectplan Vlierden-Astense Aa.
Voorts zijn door het bestuur goede banden met het Brabants Heem
onderhouden.

1

4. Vrijwilligers.
Ook in het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van twee
geweldige vrijwilligers die zich ingezet hebben voor de Heemkunde kring.
Herman Tesselaar heeft afscheid genomen als hoofdredacteur van onze
periodiek "De Vonder". Hij wordt opgevolgd door Ad Verrijt.
Piet van de Linden is verhuisd naar Beek en Donk en heeft zijn functie als
huismeester van het heemhuis neer moeten leggen. Leo Groels heeft zijn taken
overgenomen.
Het bestuur wil Herman en Piet nogmaals hartelijk danken voor hun tomeloze
inzet en wenst hun opvolgers veel succes.

Het bestuur is van mening dat het draagvlak voor cultuur in het algemeen en
voor de heemkunde in het bijzonder verbreed kan en moet worden en
gedurende het komend jaar zullen activiteiten daartoe worden ontwikkeld.
Werkgroepen
De verschillende werkgroepen die in de Heemkundekring actief zijn en hun
contactpersonen zijn:
Ria Berkvens
Archeologie
Archi variaat
Wim Deenen
Bodediensten
Ria Reijnders
Hans van de Laarschot
Boekuitgaven
Jos Bronnenberg
Cultureel Erfgoed
Martien van Kuyk
Excursies
Jan Heijligers
Lezingen
Ad Kersten! Asten en Cees Verhagen!Someren
Monumenten
Jac Jöris
Oud Schrift
Redactie De Vonder
Adrie Mennen
Cees Verhagen
Tentoonstellingen
Toponiemen
Piet van Diepenbeek

5. Bezoeken aan het Heemhuis .
Het heemhuis is elke donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur geopend en
leden en niet -leden zijn dan welkom.
Gedurende het jaar 2005 zijn er enkele bijzondere bezoeken aan het heemhuis
geweest die de moeite waard zijn om extra te vernoemen. In de maanden mei
en juni hebben we een aantal leerlingen met hun leraren en begeleiders van
basisscholen uit de gemeenten Asten en Someren ontvangen. Tijdens deze
bezoeken werd hen een uitleg gegeven over heemkunde in het algemeen en
inzicht gegeven van een aantal aspecten van de verschillende werkgroepen.
Eind oktober en begin november hebben de burgemeesters van Asten en
Someren een bezoek aan het heernhuis gebracht en gedurende die bezoeken
hebben zij ook van verschillende vrijwilligers uit de werkgroepen uitleg
gekregen over de activiteiten van onze Heemkundekring.

Leden en Vrienden van de Heemkundekring
Eind 2005 telde de Heemkundekring 130 leden, de organisaties niet
meegerekend. Het aantal vrienden van de Heemkundekring is 30.
(een exemplaar van die lijsten is bijgevoegd)

7
Een verslag van de activiteiten van de werkgroepen, waar mogelijk, is door
iedere werkgroep verzorgd.
Henk van Houten
Secretaris
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van het Romeinse leger dienst gedaan. Daarnaast werden ook sporen
verwacht van graven die behoorden tot het grote urnenveld uit de
Vroege IJzertijd van Waterdael.

Verslagen Werkgroepen over 2005
Archeologische werkzaamheden in Asten en
Someren in 2005:
,.

door Ria Berkvens
Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden die afgelopen
jaar door zowel de archeologische werkgroep van de Heemkundekring,
de Stichting Archeologisch Samenwerkings-verband (SAS) als door
archeologische bedrijven op het gebied van archeologie in Asten en
Someren is uitgevoerd.
Someren:
• Aan de Vecht nummer 3 in Someren is van 23 tot en met 25 juni
2005 een noodopgraving uitgevoerd door de archeologische
werkgroep van Asten-Someren in samenwerking met de
Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland. Op het betreffende
perceel is een woonhuis gesloopt en het terrein dat ongeveer 900 m2
groot is wordt afgegraven voordat de bouwwerkzaamheden beginnen
Op het terrein, dat binnen de nieuwbouwwijk Waterdaelligt, komen
nieuwe woningen. Het terrein ligt op een brede en hoge dekzandrug
met een opgehoogd plaggendek ten westen van de Aa. Een plek waar
bewoning uit de prehistorie tot in de Volle Middeleeuwen inmiddels
volop is aangetoond bij de grootschalige opgravingen van Waterdeal,
door onder andere de Vrije Universiteit van Amsterdam in de jaren
90. Op deze plaats aan de Vecht werden bewoningssporen uit de
Vroeg-Romeinse tijd verwacht die samenhangen met het bijzonder
rijke graf van een Romeinse soldaat dat iets verderop in Waterdael is
gevonden. Het betreft een Romeinse soldaat die na zijn diensttijd van
25 jaar in Someren terechtkwam. Hij werd begraven op het erf van
zijn boerderij met bij giften als een kruikamfoor, een mes, een schaar,
een scheermes en een zwaard. De bijzondere aard van de bij giften
geeft aan dat deze inheemse Somerenaar, zeker voor deze streken, al
zeer vroeg in contact heeft gestaan met de Romeinen. Misschien
behoorde de man tot een lokale elite en heeft hij bij de hulptroepen
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Ondanks de hoge verwachtingen werden tijdens het noodonderzoek
echter maar enkele paalkuilen aangetroffen in een hoek van het verder lege terrein. Deze paalsporen, waaronder een forse middenstaander, sluiten aan bij een
al eerder deels-opgegraven boerderij uit de eerste eeuw na Chr.
• Begin 2003 is door het Archeologisch Centrum van de Vrije
Universiteit (ACVU) in Amsterdam een klein proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het gebied Vlasakkers, waar grootschalige
kassenbouw is gepland. Daarbij zijn echter geen belangrijke
archeologische vindplaatsen aangetroffen waardoor het gebied is vrijgegeven.
• In december werd door de Heemkundekring het projectplan "herstel
en ontwikkeling van het cultuurhistorisch landschap van het
recreatieplan-gebied Someren-Lierop" voorgedragen bij de provincie
Noord-Brabant, in het kader van de nieuwe provinciale subsidie voor
cultureel erfgoed (Kadernota 2005). Het projectplan voorziet in de
versterking en het herstel van de landschappelijke, cultuurhistorische
en aardkundige waarden in het gebied Someren-Lierop. Het project
maakt onderdeel uit van de cultuur-historische hoofdstructuur van
Peelland zoals beschreven staat in de biografie van Peelland (onderdeel van het Reconstructieplan de Peel).
Het gaat om de gehuchten tussen Someren, Asten en Lierop en de
Somerensche en Lieropsche Heide. Dit gebied ten westen en noordwesten van Someren illustreert op een bijzondere manier de
langdurige ontwikkelingsgeschiedenis van het heidelandschap in het
buitengebied van de Oost-Brabantse zanddorpen. In het landschap
van het buitengebied van Someren is namelijk van elke fase van de
landschapsontwikkeling wel iets terug te vinden.
Daarnaast wil de gemeente Someren in het gebied tussen het Keelven
en Someren-Lierop toeristisch-recreatieve initiatieven stimuleren en
daartoe wordt momenteel een totaal visie opgesteld.
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Cultuurhistorische ontwikkeling in het gebied als onderdeel van deze
visie wordt vanuit de gemeente ondersteund en gestimuleerd. Om
ontwikkeling en versterking van cultuurhistorische elementen in het
gebied daadwerkelijk te realiseren dient een cultuurhistorisch
inrichting- en uitvoeringsplan opgesteld te worden. Dit herstelplan
moet leiden tot het herkenbaar maken van een reeks van
historische elementen en locaties in het landschap. Door dit herstel
kunnen de bezoekers zowel geïnformeerd, als herinnerd worden aan
de wordings-geschiedenis van Lierop en Someren tot nu toe. Voor het
opstellen van het inrichting- en uitvoeringsplan is nu dus subsidie
aangevraagd.
• In januari ontving de Heemkundekring een reactie van de gemeente
Someren op ons bezwaar tegen de geplande ingebruikname van de
toekomstige begraafplaats aan de Loovebaan.
• Archeologisch onderzoek in 2003 had uitgewezen dat direct naast het
terrein een Romeinse nederzetting in de bodem aanwezig was, die
doorliep richting begraafplaats. In het archeologisch onderzoeksrapport werd de gemeente dan ook aangeraden om serieus rekening te
houden met de archeologische waarde van de toekomstige begraafplaats. Omdat de minimale diepte van kistbegravingen 105 cm
bedraagt, zal een deel van het bodemarchief worden verstoord.
Een bescherming van de archeologische resten ter plaatse zou onder
andere kunnen worden gewaarborgd als het esdekpakket opgehoogd
zou worden met 35 tot 60 cm zand. Ook een deel van de bomen
waarvan de wortels een bedreiging vormen voor de bodemsporen,
zou gekapt moeten worden. Op de vraag van de Heemkundekring
"hoe om zou worden gegaan met deze archeologische waarden",
heeft de gemeente Someren advies ingewonnen bij het Archeologisch
Centrum van de Vrije Universiteit (ACVU). Op basis van dit advies
en mede vanwege de te hoge kosten, besliste de gemeente dat er geen
archeologisch vervolgonderzoek op het terrein plaats zal vinden en
dat er ook geen bescherming, middels ophoging van het terrein zal
plaatsvinden.
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Literatuur: S. Hakvoort, F. Kortlang, M. Wesdorp, Archeologisch
onderzoek op de Hoge Akkers en de Ripsvelden bij Someren.
Bewoning uit de IJzertijd en de Romeinse tijd
(Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 15), Amsterdam 2004.

Asten:
• Op verzoek van de gemeente Asten heeft de Heemkundekring
een nota opgesteld over de noodzaak van een archeologische
waardenkaart en een daaraan gekoppeld gemeentelijk archeologisch
monumentenbeleid. De Heemkundekring heeft ook al in 2004 naar
aanleiding van de "Notitie Gemeentelijk Monumentenbeleid"
gewezen op het belang van een integraal monumenten- en
archeologie-beleid. Daarnaast is afgèlopen jaar een tweede notitie
opgesteld over de rol, die wij voor ons weggelegd zien in het proces
van de Ruimtelijke Ordening binnen de gemeente Asten. Dit was
wederom op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Asten. Onlangs
heeft weer een gesprek plaatsgevonden met het college, waarbij ons
is beloofd dat we een schriftelijke reactie krijgen op onze voorstellen.
Afwachten dus!
• In de maand augustus van 2005 is in opdracht van de gemeente Asten
een archeologisch vooronderzoek in de vorm van boringen en
bureaustudie uitgevoerd door bureau Synthegra uit Weert, op de
locatie van het Astense centrumplan deel 2 (rond het Midasterrein).
De Heemkundekring heeft hiervoor, op verzoek van de gemeente
Asten, archeologische en historische gegevens aangeleverd bij
Synthegra. Daarbij is nogmaals gewezen op het feit dat archeologisch
vooronderzoek naar de aanwezigheid van archeologische waarden in
de vorm van boringen weinig zin heeft, aangezien de trefkans op het
vinden van een vondst minimaal is.
Bovendien zullen de veelal te verwachten verstoorde bodemprofielen
afkomstig zijn van allerlei activiteiten in het sinds de late
Middeleeuwen bewoonde centrum van Asten. De Heemkundekring
dringt aan op archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven.
Omdat het hier gaat om één van de oudste delen van Asten, gelegen
tussen de Markt en het park, heeft de Heemkundekring bij de
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gemeente ook aangedrongen, om voldoende rekening te houden met
de nog volop aanwezige cultuurhistorie in de huidige bebouwing en
wegenstructuur van het huidige centrum. Een groot aantal wegen
komt namelijk nog overeen met de kadasterkaart van 1832. Mogelijk
dateert deze structuur in eerste aanleg al uit de Hoge Middeleeuwen
(1000-1250). Kern en kerk van Asten hebben zich sinds de Late
Middeleeuwen (1250-1500) niet over een grotere afstand verplaatst.
Feitelijk bestaan de meeste van deze oude straatjes daarvan nog
steeds. De namen waren echter anders en ook de bebouwing. Zo
heette de Prins Bernardstraat Tramstraat, naar de oude tram die hier
vroeger liep, en de Burgemeester Frenckenstraat "de binnenstraat".
De oude dorpskern van Asten met het marktplein en omliggende
kloostercomplexen wordt in de cultuurhistorische waardenkaart van
de provincie, niet voor niets aangeduid als historische stedenbouw
met een redelijk hoge waarde. Ook in het oog van de nieuwe
centrumplanvisie zal de Heemkundekring aandringen op het belang
van de cultuurhistorie.
• Op 1 juli 2005 werd in opdracht van de gemeente Asten een
booronderzoek uitgevoerd door bureau Synthegra uit Weert aan
't Hoekske in het dorp Heusden bij Asten. De gemeente wil het hier
liggende trapveldje met volkstuinen op de hoek Antoniusstraat 't Hoekske gaan heront-wikkelen voor nieuwbouwwoningen. Heel
het dorp Heusden ligt op een brede dekzandrug die bedekt is door
een groot esdek, waarvoor een hoge archeologische verwachtingswaarde geldt. De essen of oude akkers zijn vanaf de late
Middeleeuwen ontstaan en hoorden bij de laatmiddeleeuwse
gehuchten van Voorste Heusden, Middelste Heusden, Achterste
Heusden en Behelp.
• Feitelijk één lange lintbebouwing aan een oude doorgaande route van
Asten naar Weert. Aan de hand van de kaart van 1832 wordt in het
rapport vermeld dat er in het plan gebied twee huizen stonden.
Onduidelijk is hoe oud deze boerderijen waren, maar dit gaat
mogelijk terug tot in de late Middeleeuwen. De naam Heusden wordt
voor het eerst genoemd in 1464. Toen maakten de oudste delen van
Heusden deel uit van het bezit van de heren van Asten.
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De pachtgronden werden hosden of hoesden genoemd, waar Heusden
waarschijnlijk zijn naam aan heeft te danken. Wat onvermeld blijft in
het rapport is de grote brand van 1947 in dit gebied, waarbij 11
boerderijen aan de Antoniusstraat en 't Hoekske in vlammen
opgingen, waaronder de twee boerderijen die in 1832 hier al op de
hoek stonden.
In het 5500 m2 grote plangebied zijn in totaal 12 boringen uitgevoerd
met een edelmanboor van 15 cm doorsnee. Uit het booronderzoek
blijkt dat de bodem deels verstoord is, wat waarschijnlijk veroorzaakt
werd door de afbraak van de 1ge _ eeuwse huizen. De rest van het
terrein is waarschijnlijk qua bodem intact, maar dit kon niet met
zekerheid worden aangetoond! Door de redelijk intacte bodem,
maar ook door het ontbreken van relevant vondstmateriaal en een
theoretisch niet correct esdek (de akkerlaag dient dan namelijk
50 cm of dikker te zijn) werd de hoge verwachting bijgesteld naar
middelhoog en laag. Tot slot wordt aanbevolen om geen
vervolg-onderzoek uit te voeren, omdat er geen archeologische
waarden of vondstniveaus aangetroffen zijn. Het achterhalen van de
ouderdom van het gehucht Heusden is blijkbaar niet van belang.
De Heemkundekring heeft op verzoek van de gemeente, extra
historische gegevens aangeleverd. Daarbij is aangedrongen op beter
vooronderzoek (bij voorkeur in de vorm van proefsleuven) om een
betere inschatting te kunnen maken van de aanwezige archeologische
waarden. Ook is bij het college aangedrongen om voldoende
rekening te houden met de aanwezige cultuurhistorische waardevolle
lintbebouwing aan de Antoniusstraat en 't Hoekske, in het
toekomstige bouwplan.
Lit. G. Hensen, Inventariserend Veldonderzoek d.m. v. boringen,
't Hoekske te Heusden (Synthegra rapport 175150), Weert 2005.
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• De Heemkundekring heeft zitting in de proj ectgroep golfbaan
Heusden. Daarbij verdedigt ze de belangen van archeologie en
cultuurhistorie. Een en ander is toegelicht in een projectplan voor het
gebied. Afgelopen voorjaar heeft hier archeologisch vooronderzoek
door bureau Bilan uit Tilburg plaatsgevonden, waarvoor de
Heemkundekring wederom extra gegevens heeft aangeleverd. Op
basis van dit vooronderzoek heeft de provinciaal archeoloog beslist
dat er nader archeologisch onderzoek in het gebied dient plaats te
vinden, zowel in de vorm van proefsleuven als boringen.
• De Heemkundekring werkt mee aan de actualisatie van de
bestemmingsplannen voor de bebouwde gebieden van Asten,
Heusden en Ommel. Hierbij worden alle vondsten, archeologisch
belangrijke terreinen, oude gebouwen en wegen geïnventariseerd.
Inmiddels is Heusden en Asten-Ommel al in concept klaar en wordt
de bijdrage van ons, vrijwel volledig overgenomen.
Als tegenprestatie is de archeologische basiskaart van de hele
gemeente Asten gedigitaliseerd, waardoor we o.a. beter in staat zijn
nieuwe archeologisch vondsten in kaart te brengen.
• In april van 2005 heeft de Grontmij uit Eindhoven een archeologisch
vooronderzoek (boringen en inventarisatie gegevens) plaatsgevonden
aan de Kleine Heitrak in een uitbreidingsgebied voor kassen. Op
verzoek van de Grontmij zijn door de archeologische werkgroep
extra vondstgegevens aangeleverd. De uitkomst van het onderzoek
was wederom negatief: geen vondsten in de boor, dus geen vervolg!
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Werkgroep Archivariaat, van links naar rechts:
Piet Strik, Frans van Duppen, Wim Deenen, Theo Hikspoors, Jan Looijmans.
Niet aanwezig Leo Groels

Werkgroep Archivariaat
door Theo Hikspaars
Als werkgroep zijn we nu ongeveer drie jaar bezig met de archieven in
het Heemhuis.
De groep kent als leden Wim Deenen, Frans van Duppen, Theo
Hikspoors, Jan Looijmans, Piet Strik en Leo Groels, die tevens
huismeester is van het Heemhuis.
Wim Deenen heeft het vorige jaar een verslag geschreven in de Vonder
jaargang 11 nr. 1. Hierin heeft hij de werkzaamheden van de diverse
leden beschreven.Hier hoef ik dus niet verder op in te gaan. Ons doel
is dat het aanwezige materiaal goed geordend en daardoor toegankelijk
wordt voor iedereen, die er gebruik van wil maken. De zoektocht moet
niet te lang duren. Dit vereist een goede registratie en ordening en
herkenbaarheid van het materiaal. Dit vergt daarom ook veel tijd. Deze
werkzaamheden zijn het afgelopen jaar ongeveer op dezelfde manier
voortgezet als de twee voorgaande jaren. We zijn in totaliteit een eind
verder gekomen, maar intussen is er weer een heleboel materiaal
bijgekomen. Het ordenen van het bestuursarchief loopt op een einde,
het laatste karwei was het ordenen van de gegevens van onze onlangs
overleden penningmeester Geert Strijbosch.
31

Langs het archiveren is vermeldenswaard, de activiteit van de
werkgroep en enkele andere leden van de Heernkundekring n.l. de
bezoekdagen van leerlingen van de bovenbouw van de basisscholen uit
Asten en Someren. Dit was een mooi stukje PR voor de vereniging. De
kinderen en leerkrachten waren zeer enthousiast over de werkvormen,
die hen werden aangeboden.We ervaren steeds vaker dat door deze
activiteit meer mensen uit het onderwijs een beroep gaan doen op
diensten en materialen, die de Heernkundekring kunnen verlenen.
Ook de openstelling op de donderdagavonden van 19.00 uur tot 21.00
uur wordt meer bezocht. Vaak zijn het dezelfde mensen, die er gebruik
van maken, omdat ze na verloop van tijd pas ervaren wat we allemaal in
het Heemhuis te bieden hebben.
Graag zouden wij zien dat er wat meer leden van de Heemkundevereniging zelf ons Heemhuis zouden willen bezoeken. We zijn in het
bezit van vele boeken en documentatiemateriaal, dat echt het lezen en
bekijken waard is.
Op de dinsdagochtenden is onze werkgroep zeer actief bezig, de laatste
tijd is het op die ochtend zo druk dat we in de uren niet aan onze
geplande werk toekomen, maar door de gesprekken met de mensen
buiten onze werkgroep ontstaan weer nieuwe ideeën en suggesties
waar nieuwe activiteiten uit voort kunnen komen.
Uit het groter aantal bezoekers op deze ochtend blijkt dat de mensen
graag komen en genieten van de koffie en de gastvrijheid. In de
gesprekken proberen we de goede en slechte dingen van de actualiteit
te verklaren uit het verleden.
Voor velen is het een fijne invulling van hun vrije tijd en een leuke
hobby, die je samen op een gezellige manier met anderen kunt delen.
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Cultureel Erfgoed
Het doel van de werkgroep Cultureel Erfgoed is, en zal blijven, de
verbreding en verdieping over alle aspecten van ons cultureel erfgoed.
Verbreding is een moeilijkere zaak omdat daar specifieke kennis voor
nodig is. Wel kunnen we moeite doen om ons te verdiepen in het cultureel erfgoed, dat onder te verdelen is in gebouwen-monumenten, archeologie en landschap-reconstructie, kennis daarover kweken en vandaar uit
een beleid bepalen voor die zaken die daarvoor gekozen zijn.
De werkgroep, bestaande uit Ria Berkvens, Jos Bronneberg, Jac.
Crooijmans, Carel van Heugten, Ad Kersten, Hans van de Laarschot,
Pieter Lingg en Cees Verhagen heeft daaraan het afgelopen jaar gewerkt.
Door de veelzijdigheid van de onderwerpen is er gekozen voor een
rustige aanpak en het hebben van geduld bij het ontwikkelen van een
breder draagvlak.
In het komende jaar zal dan ook meer aandacht worden gegeven aan
scholing (verbreden van kennis), vooral voor de jeugd. Plannen hiervoor
zullen worden ontwikkeld zoals het organiseren van cursussen voor
dorpsgidsen.
De projecten waar de heernkundekring, via de werkgroep bij betrokken
is zijn: het kasteel plan in Asten-Heusden, de golfbaan in Asten, de
reconstructie buitengebied Someren met het accent op het keelven
gebied, de Astense aa en het centrumplan voor Asten. Ook zal getracht
worden om tot een hechtere samenwerking met het IVN te komen en
gezamenlijke optredens te verzorgen.
Dankzij de inzet van leden van de werkgroep zijn de monumentendagen,
die in 2005 gewijd waren aan religieus erfgoed, een succes geworden en
ook het komende jaar, waar de monumentendagen als onderwerp "feesten"heeft, zullen ook weer door de werkgroep verzorgd worden.
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Lezingen
In de 1ste editie van De Vonder van 2005 is vermeld dat er twee lezingen
van seizoen 2004-2005 niet beschreven zijn,omdat ze nog niet gehouden
waren, op het moment dat het vorige overzicht werd samengesteld.
Op 13 januari 2005 presenteerde Prof. Bijsterveld zijn lezing: Heemkunde
in de 21 e eeuw: een terugblik en vooruitzicht. Zijn geïnspireerd betoog is
in zijn geheel opgenomen in editie nr 3 van september 2005. Het beeld dat
Prof. Bijsterveld schetste is in belangrijke mate bepalend voor wat het
bestuur als de toekomst ziet van onze Heemkundekring.
Op 24 maart 2005 behandelde dokter Hans van den Broek Ziek zijn en
beter worden in Peelland. Een leerzaam verhaal,ondersteund door vitrines
vol doktersspullen, die lieten zien dat geneeskunde een wetenschap en
vaardigheid is die nog dagelijks uitbreiding ondergaat. De vergelijking van
vroeger met nu leidde, meermalen, enerzijds tot grote hilariteit en anderzijds
tot bewondering bij de vele belangstellenden.
~ok niet venneld in het lezingenoverzicht van vorig jaar is de praktijklezmg van
8 december 2004. Toen gaven Geert Strijbosch en Ria Berkvens een
privé-inburgeringscursus aan burgemeester Beenakker.Een aantal plekken
werd bezocht waar archeologe Ria en peelgids Geert het verleden op welsprekende wijze tot leven brachten en op consequenties voor de toekomst
wezen. De
burgemeester toonde zich leergierig en goed voorbereid. De conclusie leek
op zijn plaats dat gemeenteraadslieden ook gebaat zouden kunnen zijn met
zo'n praktijklezing.
2005 was het jaar van het kasteel en daarom werd tezamen met BRG en
de Heemkundekring uit Deurne daaraan een lezingenreeks gewijd.
.:. 3 oktober Bas Aarts : Kastelen in de Peel en omgeving.
.:. 10 oktober: Nico Arts : De archeologie van boeren, burgers en elites
in Peelland.
.:. 24 oktober: Wim Hupperetz : De adellijke wooncultuur van kastelen
in Zuid-Nederland.
.:. 28 oktober Leo Wevers en Jos Gommans : excursie naar het kasteel
Asten.
.:. 31 oktober Theo de Jong: Dieren op kastelen, over voeding, jacht en
ongedierte.

Vanaf 17 november 2005 weten een honderdtal belangstellenden precies
welke motieven, verleidingen, moeilijkheden, beproe-vingen en genoegens
gepaard gaan met een pelgrimage naar Santiago de CompostelIa. Wiro
van Heugten blijkt alles te weten over Jacobus, over pelgrimstochten, over
pelgrimspaden vanuit diverse landen naar Santiago. Gedeelten van de tocht
legde hij ook zelf te voet af en schreef zelfs een gids voor wandelaars die in
Spanje de oude route willen volgen. Gerard ten Thije heeft met drie
anderen de afstand van de Peel naar Santiago fietsend afgelegd en daarbij
een klassieke route gevolgd. Ook al bezorgde die naast voldoening, ook
pijn en moest de fiets soms aan de hand mee. Op authentieke wijze
schilderde hij de betekenis die de tocht, de ontmoetingen, het gezelschap,
het einddoel op hem persoonlijk had. Hij opende ook de ogen van menigeen
toen hij Heeze, Brouwhuis en Engels voetbalstadions als pelgrimsoord
verduidelijkte. Adrie Mennen heeft al 2 flinke stukken van de tocht afgelegd waarvan een stuk per ligfiets. De vele weergaloos mooie foto's die hij
maakte onderweg doen verlangend uitzien naar de laatste etappe. Na afloop
van de lezing bleek menigeen persoonlijke vragen aan de inleiders in petto
te hebben. Adrie werd vooral geraadpleegd om de uitgebreide route-informatie waarover hij beschikte.
Samen met het bestuur van de Pastorale Eenheid Asten werd op
16 december 2005 in de Sint Jozefkerk Johan Biemans uitgenodigd om
een voordracht te houden over De Kerk met een Brabantse glimlach. Met
fraai gekozen woorden, treffende uitbeeldingen en uitmonsteringen schilderde
hij e~n voorbije wereld die noch paradijs noch tranendal was. Schijnbaar
moeiteloos zag hij kans om aan zijn 120 koppig gehoor, ook jongeren, herhaaldelijk hartelijk gelach en applaus te ontlokken. De kersttijd bood aanleiding om ook enkele kerstgedichten - alles eigen werk - voor te dragen.
De hieronder beschreven activiteiten moeten nog plaatsvinden als het Ie zingenoverzicht wordt samengesteld. We komen daar t.Z.t op terug.
Donderdag 16 februari 2006 zal Bert Bronswijk een dialezing geven over
flora en fauna van De Peel in het verenigingsgebouw van IVN, De Stulp,
aan de Ostaderstraat te Asten.
Zaterdag 12 maart 2006 zal Piet Wijnen i.p.v. Geert Strijbosch(t) met ons
door de Peel wandelen en om aandacht besteden aan de manier waarop
turfveldjes werden verpacht.
Om 10.00 uur verzamelen op het Vostermansplein te Heusden.
Woensdag 26 april 2006 zullen Hans van de Laarschot c.s films van
Asten en Someren uit de oude doos vertonen in De Ruchte te Someren.
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door Jan Heyligers

Verslag van de werkgroep Oud Schrift
door Jac Jöris

De werkgroep bestaat uit 6 personen te weten: Martien van Helmond,
Theo Hikspoors, Jac.JÖris, Jan van Laarhoven, Harry Leenen en Ad
Smulders.
Door verhuizing heeft Piet van der Linden onze groep verlaten, wij wensen hem in zijn nieuw Heem nog een fijne en gezonde tijd toe.
Op dit moment zijn we bezig met stukken uit het O.R.A.
(Oud Rechterlijk Archief )van Lierop. Deze stukken bevatten hoofdzakelijk: Boedelscheidingen, verkoop van onroerende goederen, voogdij
en testamenten.
Om u een indruk te geven van ons wer, hierbij een klein gedeelte uit een
testament op de langst levende.

Inden naemen onseheeren Amen
Bijden innehouden van desen tegenwordigen openbaren
instrumenten van testamenten zij kondt ende
kennelijck eenen iegelijcken, hoe dat voor ons schepenen
gecompareert zijn de eersaemen Jan Marcelis van
Bakel, gesondt van lichaem, ende Dircxken
Handricx van Leensel, zieck te bedde liggende
nochtans haer memorie ende verstandt wel machtich
wesende, ende gebruijckende soo het wel schene ende
bleke welcke comparanten overdenckende de ............ .
In principe zijn we nog tot eind maart, iedere woensdag
avond tussen 8 en 10 uur, in het heemhuis actief.

Jaarvergadering 1 maart 2005
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Toponiemen
door Piet van Diepenbeek

Cl

Werkgroep redaktie 2006, van links naar rechts:
Ad Verrijt, Piet Aarts, Thea van Diepenbeek, Adrie Mennen, Jack JÖris.

Werkgroep redactie De Vonder - 2005
door Adrie Mennen
De redactie bestaat nu uit Ad Verrijt, Piet Aarts, Thea van Diepenbeek,
Jack Jöris en Adrie Mennen. Onder leiding van de hoofdredacteur
Herman Tesselaar hebben we het afgelopen jaar periodiek vergaderd en
hebben vier nummers uitgebracht. In maart, mei, september en december.
Door verandering van het uitvoerende bedrijf in Asten is het contact wat
beter bereikbaar.
De voorraad van de ingestuurde artikelen is prima te noemen en
bovendien liggen een aantal ideeën op tafel, om verder uit te werken en
Herman heeft op zijn structurele manier van werken voor eenieder de
planning en uitvoeringsdata duidelijk gemaakt.
Het is echter jammer dat Herman de redactie heeft verlaten.
De eerste vergaderingen onder de nieuwe hoofdredacteur Ad Verrijt
hebben we inmiddels, tot ons aller genoegen achter de rug en de ingeslagen weg zal verder bewandeld worden. Het zal even inwerken zijn voor
Ad maar dat zal ongetwijfeld lukken.
De verkoop van de uitgebrachte boeken gaat prima voor wat het boek
van "De slag om de Peel" van Piet van der Zanden. Er zijn nog 136 boeken aanwezig. Van het boek rondom "60 jaar bevrijding" zijn nog ruim
600 boeken op voorraad.
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Onze Heernkundekring heeft een werkgroep Toponiemen en vaak wordt
gevraagd, wat doen jullie nou eigenlijk. Ik zal proberen dit duidelijk te
maken.
Allereerst. Wat zijn eigenlijk toponiemen? Toponiemen zijn namen voor
stukken land. Om aan anderen duidelijk te maken over welk stuk grond
gesproken werd, gaf men dit een naam.
We kunnen dus zeggen, dat b.v. Nederland en België toponiemen zijn.
Gaan we deze oppervlaktes verkleinen, dan blijkt dat b.v. Noord Brabant
en Limburg ook toponiemen zijn evenals b.v. De Peel en de Kempen. Zo
zijn ook Asten, Lierop en Someren toponiemen.
Binnen Asten kennen we de toponiemen Voordeldonk, Ostade, Ommel
etc., binnen Lierop kennen we Moorsel, Otterdijk, Boomen en in
Someren, Vaarsel, Slieven en de Diepenhoek.
De hiervoor genoemde toponiemen hebben toch nog betrekking op
grotere stukken grond. Vroeger had echter praktisch elke akker een
eigen naam. B.V. in Asten vinden we de Boesschotsenacker en het
Garstcampken, in Lierop vinden we de Juffrouwenacker en de
Scherpenbergacker en in Someren vinden we de Geertjesacker en de
Ravel.
Als werkgroep Toponiemen proberen we nu om er achter te komen waar
deze stukjes grond zich bevonden.
We doen dit door zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over deze
percelen.
Ons uitgangspunt hierbij is het Kadaster, dat in 1832 werd ingevoerd.
Toen werden door landmeters alle percelen grond gemeten en in kaart
gebracht. Hierbij werden de gemeentegronden in secties verdeeld en elk
stuk grond kreeg een eigen sectienummer. Aan de hand van de toen
getekende kaarten werd door de werkgroep Toponiemen, met behulp van
een speciaal hiervoor ingericht programma de kaarten opnieuw getekend
met behulp van een computer. Ook werden alle gegevens van deze
percelen ingevoerd.
Van alle percelen werd ingevoerd:
1e Wie in 1832 eigenaar was van dit perceel.
2e Waarvoor was het perceel in gebruik (weiland, bouwland, bos, heide,
huis en erf etc.).
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3e De grootte van het perceel.
4e Hoe was de kwaliteit van de grond en eventueel de opstallen (In 1832
werden de verschillende percelen in S klassen ingedeeld).
se Welke belasting was de eigenaar verschuldigd.

Ledenlijst H.K.K. de Vonder bijgewerkt
tot en met 25 nov. 2005

Nu dit monnikenwerk praktisch klaar is kan begonnen worden met het
feitelijk onderzoek.
Veel gegevens zijn voorhanden in de archieven, en wat onze streek
betreft, te vinden in het Historisch Informatie Centrum te Helmond.
In de Notariële en Rechterlijke archieven vinden we alle verkopen van
onroerende goederen, alle ruilingen die hebben plaats gevonden en alle
boedelscheidingen die voor ons onderzoek interessant zijn. In deze
bescheiden wordt vóór 1832 als regel het toponiem genoemd alsmede de
namen van de eigenaren van de belendende percelen. Na 1832 worden
uiteraard bij deze transacties de geldende kadastemummers vermeld.
Deze gegevens kunnen allemaal ingebracht worden in het hiervoor
genoemde computerprogramma. We weten nu dus hoe onze gemeentes,
Asten, Lierop en Someren er in 1832 uitzagen. Mettertijd zou het
mogelijk moeten zijn om te zien hoe de toestand in 1780 was en hoe de
verschillende percelen toen genoemd werden.
Dit zal echter nog wel enkele jaren onderzoek vergen.

Werkgroep Toponiemen, van links naar rechts:
Fien van Triet, Piet Aarts, Jan Slaats, Piet van der Linden, Ton van Hoek, Ad Smulders,
Piet van Diepenbeek. Niet aanwezig Tom Waals en Frans Martens.
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING
"DE VONDER"
Acfis Business centrum, Ter Hofstadlaan 75, Someren
De Hr. en Mevr. Ton v. d. Acker, Hombroeckstraat 1, Asten
Autobedrijf Berkvens, Voorste Heusden 55, Heusden.
G. Berkers, Zonneweg 1, Someren.
Beheer Mij van der Loo, Markt 10, Asten. (Postbus 13 5720 AA)
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7, Asten
Bouwen Timmerbedrijf Cortooms Verberne, Molenakkers 5, Asten
Gianotten Adviesburo, Wilhelrninaplein 6a, Someren.
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren.
Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24,5721 BB, Asten
Notaris Kessels, Wilhelrninastraat 30-32, Asten
Larco Conserven Someren, Industrielaan 10, Someren ..
Leenen BV. Verwarming, Loodgietersbedrijf Half Elfje 4,Someren
Wil en Toos Leenen, Floreffestr.109 5711 AC Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren.
Schildersbedrijf Looymans, Hoornmanstraat 1,5711 EZ Someren
Meeus Assurantiën, Posteistraat, Someren
Fr. v. Steke1enburg Assurantiën, Hofstraat 25, 5721 BA,
postbus 61, 5720 AB Asten
E.B. Steyns,Winkelstraat 9, Someren.
Smits Bouwbedrijf, Dorser 2, Someren
Veugen Stallen bouw, Nieuwendijk 90, Someren.
A.c. Wijnen, Speelheuvelstraat 41, Someren
De Heer en Mevrouw v.d.zanden,J an v.d.Diesduncstraat 17, Asten.
De Heer en Mevrouw de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren.
Van Kaam Netwerknotarissen, Postbus 11,5710 AC Someren
Warebo, Trasweg 15,5712 BB Someren
Bos E.T.B., Trasweg 5,5712 BB Someren
Fysiotherapie Campanula, Theo van Lankhorst, Hofstraat 2, 5721 BB Asten
HareIl Beheer, Floreffestraat 1, 5711 EH Someren
A.I. Kusters, Heuvel 12,5711 EH Someren

Vrienden van de Heemkundekring maken
onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse?
Info: Henk van Houten tel. 0492 - 332190
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