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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 prij s.
Wij zijn inmiddels ook te bereiken via ons e-mailadres:
hkkdevonder@xs4all.nl
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RECHT EN RECHTSPRAAK.
Recht is een begrip met zeer veel betekenissen, te veel om op te noemen .
Ingaan op de vele aspecten van recht is daarom, in dit artikeltje,
onbegonnen werk.
Rechtspraak is over het algemeen het beslissen van geschillen tussen twee
of meer partijen door een neutrale instantie. Vanaf de Karolingische tijd
kennen we, door de vorst of heer benoemde vonniswijzers in de vorm van
schepenen.
Schepenen en Schepenbank
Schepenen (scabini) waren juridische en later ook bestuurlijke ambtenaren
De eerste schepenbanken zouden ingesteld zijn door de missie Dominici,
welke door Karel de Grote bij het Capitularium van het jaar 80, in het
leven waren geroepen om de graafschappen van zijn rijk te doorreizen,
om ter plaatse bestaande misbruiken te verbeteren en hem verslag uit te
brengen over hun verrichtingen. Bij het Capitularium van het jaar 803 .
werden deze ambtenaren belast met het instellen van schepen-of
dingbanken onder aanbeveling, dat zij ze moesten oprichten in iedere
plaats.
Later berustte de samenstelling der schepenbanken bij de hertog of heren
van een Heerlijkheid. De instelling van die rechtbanken is dus van zeer
oude datum en tot de komst van de Fransen in1795 hebben deze rechtscolleges bijna onveranderd bestaan.
In Asten en Someren werd het bestuur van oudsher gevormd door de
schepenbank, bestaande uit zeven schepenen die jaarlijks benoemd of
herbenoemd werden. In Asten was het de heer of vrouwe van Asten, de
voorzitter voor Someren de hertog. Deze benoemde meestal een
plaatsvervanger in de persoon van o.a. drossaard, stadhouder of schout.
De vorster die in dienst van het schepengerecht stond vervulde, als een
soort politie, het ambt van deurwaarder, ook was hij veldwachter.
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Asten was van oorsprong een grondheerlijkheid maar werd, door belening
een heerlijkheid. De heren van Asten worden beleend met bepaalde
rechten en vrijheden, als ook privilegiën (bepaalde voorrechten) aan de
ingezetenen. Dat de heren van Asten beschikten over vele rechten blijkt
uit een akte van overdracht van 10 juli 1754. Deze meldt o.a. de hoge,
middelbare en lage jurisdictie, recht van visserij en houtschat, lenen, gruit,
wind- en watermolen, tienden, cijnsboeken, aanstelling van drost,
secretaris, schepenen, burgemeester, kerk- en armmeesters, vorster en
ondervorster, laatbank en griffier.
De lage jurisdictie bestond uit het rechtspreken van civiele zaken en
kleine boetestraffen
De middelbare jurisdictie mocht buiten de lage jurisdictie ook onderzoek
doen naar criminele zaken die afgedaan konden worden met kleine
straffen o.a. verbanning .
Bij de hoge jurisdictie hadden de schepen- of dingbanken buiten de
civiele zaken het recht alle criminele zaken, ook waar de doodstraf op
stond, te behandelen.
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Bij de staatsregeling van 1798 verviel het leenstelsel en werden de daaruit
voorkomende rechten afgeschaft. Enkele rechten, zoals het recht van de
jacht en visserij, dat men ten onrechte vervallen had verklaard als rechten
uit het leenstelsel afkomstig werden bij Soeverein Besluit van 26 maart
1814 hersteld. Ook het recht van tiendheffing is na 1795 behouden
gebleven. Pas bij de tiendwet van 1907 zijn alle tienden met ingang van
1 januari 1909 opgeheven verklaard.

Schepenen van Asten verklaren, dat op d.d. als gevolg van "seeckere sententie"(gerechtelijke uitspraak) van schepenen alhier, d.d. 15 mei 1715,
"eenen lantloper en dieff, genaemt Jacob de Lauwe, in de wandelingh
genaemt Hans Jacobs met de coorden gestraft sullende werden"
"Tot assistentie van onsen drossard (die sonder roem gesproocken niet
alleen in dese, maer in alle ondeugentheden te straffen alle devoiren
(moeite) en vigilantie (waakzaamheid) is gebruijkende) waren geciteert
uijt ider huijs een man in den rinck tot het volbrengen van voorschreve
executie gesloten wesende door de ingesetenen en de executie volbragt
sijnde.

Soo versogte den dros sard als slaende eerst de hant aan de leer van de
galg, dat de ingesetenen, aldaer present (vermits die leer, hem drossard, te
swaer was) hem gelieffde te assisteren, maer in tegendeel niettegenstaende
dat menighvuldige ingesetenen aldaer present en den drost, de hant aen de
leer geslagen hebbende, hem niemant der ingesetenen heeft willen helpen.
Waerop den drost, met goetvinden van ons, schepenen, aen de rotmeesters
aenseijde, dat sij, rotmeesters, uijt ider rodt tot sijns, drossard, assistentie
twee man souden hebben te commanderen.En dat een aen de rotmeesters,
door den ondervorster, Jacob Baessen, aengesegt sijnde, verclaren wij, dat
des onaengesien niemant ter assistentie van drossardt is gecomen en hij,
drossardt, aen Peeter Doenssen, inwoonder alhier, en rotmeester van
't Wolffberghsrodt gevraegt hebbende wie hij, rotmeester, gecommandeert
hadde tot tgeene voorschreve dito rotmeester geseijt hadde- dat hij onder
andere daertoe gecommandeert hadde Francis Tonis, ingesetenen van
Asten en gehoorende onder 't rodt van de Wolffsbergh (gelijck hij
rotmeester ten passere deser alnogh bekent tot tgeen voorschreve Francis
Tonis onder meer gecommandeert te hebben) hij drossard denselve
Francis Tonis niet alleen iterative reijsen (herhaalde malen) om assistentie
te doenen en de handt te leenen, minnelijck heeft vermaent, maer dat niet
willende helpen, heeft voorschreve drossard, vermits hij daertoe onwilligh
was en bleef, geprotesteert, door weleke weijgeringe alle en een ider voet
en fondament gegeven is geworden gelijck oock is geschiet, dat de
voorschreve drossard de leer niet conde van de galg becomen. En den
drossard verlegen gelaten, sulex dat wij, schepenen, siende de goede
vrijantie van den drossard die den eersten is geweest die de handt aen de
leer hadde gevlooden en van de ingesetenen geen hulp bewesen werdende
hebben wij, schepenen, tot het affnemen en op de kar leggen van de leer
denselven drossardt onse assistentie bewesen. En want de selven drossardt
vant geen voorschreve versogte onse attestatie (verklaring) hebben wij
deselve aen sijn edele niet connen off willen weijgeren maer om desselfs
vigilantie (waakzaamheid) en goede directie ten dienste vant gemeen
geeme medegedeelt om hem daervan in andere voorvallen te bedienen,
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Sinds de indeling van Noord-Brabant in kantons in1810 was Asten de
hoofdplaats van het gelijknamige kanton. Eerst onder de naam vredegerecht maar vanaf 1830 onder de naam kantongerecht. Tot het kanton
Asten behoorden elf gemeenten n.l. "Asten, Bakel, Milheeze, Budel,
Deume-Liessel, Heeze, Leende, Lierop, Maarheeze, Soerendonk, Gastel
en Sterksel, Someren en Vlierden". Dit duurde tot 1877 toen het kanton
Asten werd samengevoegd met het kanton Helmond.
Dat het pad van landlopers en dieven bij onze voorouders niet over rozen
liep, maar meestal eindigde voor de galg is U wellicht bekend bekend.
Dat de straf met de "coorden" , uitgesproken door de schepenen en te
voltrekken onder leiding van den drossaard, niet altijd plaats vond leest
U in het volgende artikeltje

soo te rede opdat de justitie niet magh comen te verslappen en den
drossardt, alhier, die sonder hulp van de ingesetenen geen regt of justitie
can doen floreren".
Was getekend Hendriek Thopoell president-schepen, Jan Hick-spoors
schepen, Simon Isbouts schepen, Frans van Weert schepen.
Op 5 november 1751 stierf de schaapherder Antoni Jan Verreijt aan de
verwondingen hem toegebracht door Nol Peter Sluijters, ook schaapherder. Deze twee hadden ruzie gekregen over de doortocht van hun
schapen. Toen de Pastoor voorbij kwam staakte ze even hun ruzie maar
vervolgde deze weer in alle hevigheid en sloegen daarbij elkaar tot
bloedens toe met stokken. Hier een verslag van het proces.
Het verhoor, op 5 nov. 1751, van R 30 folio 54 l.Bernard Brunas,
26 jaar. 2. Antoni Voermans den oude, 73 jaar. 3. Adriaan van Creijl, 75
jaar. 4, Jan Aart Tielen, 28 jaar. 5. Marten Wilbert Berkers, 26 jaar. 6.
Pieter Slaats, 27 jaar.
B. Of zij weten dat Antoni Jan Verreijt, schaapherder van, en wonende bij
Aart Jan Tielen gisteren is geweest met de schapen in de hei achter
Heusden en wie bij hem waren.
De eerste verklaart, gisteren tussen 12 en 1 uur met zijn kar uit de Peel
gekomen te zijn en toen in de hei achter Heusden te hebben zien liggen
Antoni Jan Verreijt en hem aangesproken. Ziende dat hij aan zijn hoofd
erg bloedde, maar zonder spraak. Hij heeft hiervan kennis gegeven aan
Aart Jan Tielen en zijn knecht.
Nr 2 en 3 Verklaren dat zij Antoni Jan Verreijt, bloedend aan zijn hoofd,
hebben zien liggen, een zoontje van Jan Verboogen was er ook bij.
Nr.4 Verklaart dat Antoni Jan Verreijt, bij hem gewoond hebbende,
gisteren met zijn schapen in de hei is geweest en dat hij, op een boodschap van Brunas, zijn herder met de kar uit de hei heeft opgehaald.
Er was verder niemand dan twee kleine kinderen en Nol de Schaapherder
van Pieter Slaats .
NI. 6 Weet niets.

C. Of zij weten door wie Antoni Jan Verreijt gekwetst is en wie er
aanwezig waren.
Nr. 1 verklaart, dat, als hij Antoni Jan Verreijt had gevonden, hij niemand
in de buurt had gezien dan Nol Peter Sluijters, schaap-herder bij Pieter
Slaats. Hij hem heeft gevraagd of zij ruzie hadden gehad, waarop Nol zei:
"Hij heeft mij met de vork geslagen dat ik er bijna neerviel en toen sloeg
ik hem wederom".
Nr. 2 verklaart dat wanneer hij gisteren Antoni Jan Verreijt had gevonden
de schaapherder van Pieter Slaats bij hem is gekomen, zeggende: "Tony
heeft de buijkpijn", waarop hij, deponent, onderzoekende en bij Toni
komende zag dat hij bloedde en niet kon spreken, zeggende: "hij is
geslagen". Waarop de voornoemde herder zei: "Wij hebben verschil
gehad over een spurrieacker en heb hem doen geslage en vreest dat ik
hem te hart geslagen sal hebben, dog Toni Verreijt heeft mijn eerst gehat".
Nr. 3, Zegt hetzelfde als 2.
Nr 4, Weet niet wie de kwetsuur aan Antoni heeft toegebracht, hem niet
meer horen spreken en dat hij deze morgen, rond 5 uur, in zijn huis is
overleden.
NI. 5, Heeft Antoni niet meer horen spreken en verder, gisteren, Nol de
schaapherder hebben horen zeggen tegen Pieter Slaats: "Ik wist niet dat
het soo hart was, anders soude ik gesweege hebben."
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Nr 6, Heeft Nol Peter Sluijters, zijn schaapherder, gisteren na de middag,
rond twee of drie uur thuis komende gevraagd: "Jonge, ik denk niet dat gij
den schaapherder van Jan Aart Tielen soo geslage hebt."Waarop hij zei:
"Neen", maar kort daarop zei: "Ik was met de schaape van de heij naar
een acker gedreven, wanneer Antoni Jan Vereijt seijde, doe, blixem, wat
komt gij hier in den acker doen en daarop hem sloeg dat hij haast viel en
daarop niet weder sloeg, omdat den pastoor daaromtrent was, maar kort
daarna doen Antoni sijne hont ophitste en den hont van hem sloeg, waarop
hij Antoni met de vorkesteel geslagen heeft, dat hij allenskens viel en
heeft verders de schapen gehuut."
Deponent zegt verder sindsdien Nol niet meer gezien te hebben of te
weten waar hij is.
15-11-1751
R 20 folio 226
Den drossard, aanlegger -contra- Arnoldus Sluijters, gedaagde. Omdat
gedaagde , 17 jaar oud en dus minderjarig is wordt Arnoldus van Hoek
aangesteld als zijn curator.
Folio 231
In aanmerking genomen hebbende het onvolkomen bewijs van de doodslag die de gedaagde in persoon zou hebben "geperpreteert" aan het
jongentje van twaalf jaar, genaamd Antoni Verreijt enz .
Folio 240 3-9-1753
"En op alles wel en rijpelijk gelet, mede gehad het prae advies van twee
onpartijdige regtsgeleerdens genoomen 'd omstandigheeden van het
voorval daarin niet voorkomt een toeleg tot een dootslag off ander swaare
grievinge mede het gebrek van het nodige bewijs ter overtuiging van de
gedaagde in persoon en alsnog de jongheid van denselve gedaagde"
Mijn Heeren Schepenen doende recht en absolveren=(vrijspreken)
Arnodus Peter Sluijters van de eis van aanlegger.
Jac Jöris en Piet Aarts
Bronnen
Geschiedenis Deurne,Liessel en Vlierden. N.H .Ouwerling.
Heerlijkheidsarchief van Hövell tot Westerflier.
Historisch Informatie Centrum Helmond.
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OVERZICHT VAN DE PASTOORS VAN
SOMEREN-DORP
Deel 2 (Deel 1 werd geplaatst in 12e jaargang nrol)

1704: Michael Franssen geboren te Lommel. Vanaf van Heessel zijn alle
volgende pastoor wereldgeestelijken. Franssen had gestudeerd te
Leuven en was in 1696 kapelaan te Deurne. Pastoor Michael
Franssen deed in 1738 afstand.
1738

Andreas Franssen kwam evenals zijn voorganger van Lommel.
Droevig moet het voor hem zijn geweest dat hij aan het eind van
zijn leven moest meemaken dat een groot deel van zijn
parochianen stierf aan de besmettelijke ziekte, de rode loop of
rotkoorts. De meest gevreesde ziekte in de 18 e eeuw. Alleen al in
oktober stierven er 113 personen, op 17 oktober zelfs 18 doden op
één dag en dit op een bevolking van nog geen 2500 inwoners .
Talrijke maatregelen werden genomen om de ziekte zoveel
mogelijk te beperken. Een van deze maatregelen was dat men in
1780 geen doden mocht begraven ten zuiden, ten oosten of ten
westen van de kerk, het kerkhof lag rond de kerk, omdat er in
deze ziekteperiode de lijken niet diep genoeg begraven werden.
Joannes Babt. Kocckhofs van Budel. Hij was in 1776 pastoor te
Westerhoven. Onder deze pastoor werd in 1798 de grote kerk op
het Kerkeindje weer aan de katholieken toegewezen, Kockhofs
zou deze kerk weer in gebruik hebben kunnen nemen maar heeft
dit om verschillende redenen niet gedaan, ofschoon hij zelf een
veel te klein schuurkerkje had. De hervormden hadden een
afscheiding gemaakt tussen priesterkoor en overige ruimte, dit
werd alleen door hen gebruikt voor de dienst. Het schip werd
alleen gebruikt voor bergruimte en was in 1798 zo vervallen, dat
er geen restaureren aan was, maar een nog voornamere reden was
dat de parochie zich in 150 jaar zich zo uitgebreid had dat de
kerk nu totaal uit het middelpunt lag.
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De verstandhouding tussen katholieken en gereformeerden was in
Someren, gezien de omstandigheden, altijd goed geweest. Zelfs
kan men van een zekere samenwerking spreken.
Zo werden de overleden katholieken door een gereformeerde
doodgraver begraven, dit baantje werd trouwens altijd aan dat van
schoolmeester verbonden. Rouwmantels werden door de roomsen
bij de schoolmeester gehuurd Daar stond tegenover dat het
baarkleed door de gereformeerden bij de katholieken werd
geleend. Dit werd dan met het kruis naar onder op de lijkkist
gelegd. De verdraagzaarllheid ging zelfs zo ver, dat in 1835 toen
er allang geen sprake meer was van dwang, onze zonder
uitzondering katholieke gemeenteraad, door de inwoners van
Someren gekozen, voor onze 98% katholieke kinderen heel zeker
een gereformeerde onderwijzer benoemd zou hebben, wanneer de
hiervoor in aanmerking komende kandidaat zich niet door zijn
immoreel gedrag voor deze betrekking onmogelijk had gemaakt.
Pastoor Kockhofs stierf op 21 juli 1808.
Arnoldus Franciscus Moors uit Vught werd hetzelfde jaar
kapelaan in den Bosch.

1808

Willibrordus Burgers geboren te Veghel. Onder zijn pastoraat
werd de kerk gebouwd op de Postel. Op 10 april werd deze kerk
aanbesteed en op 3 mei begonnen met de fundamenten.
Gedurende de bouwtijd van deze kerk heeft het zowat steeds
geregend. In 1830 werd zij in gebruik genomen.
De twee zijaltaren welke in deze kerk stonden werden door
pastoor Burgers aangekocht, de rechtse bij Koenen in Eindhoven,
de andere in Helmond. Pastoor Burgers was de laatste pastoor die
op het kerkhof op het Kerkeindje werd begraven. Hij stierf op
18 april 1838 en werd op 23 april begraven. Bij zijn begrafenis
waren 19 priesters, 1 diaken en 1 subdiaken tegenwoordig.
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1838. Henricus Sporenberg, geboren te Woensel. Waren alle pastoors blij
met hun benoeming in Someren met Sporenberg was dit niet zo.
Met een vooroordeel kwam hij naar Someren. Veel kwaad had
men hem van de inwoners verteld, dat voor een gedeelte
misschien wel waar was, het zedelijk peil was er de laatste 15 jaar
er inderdaad niet op vooruit gegaan. Mede oorzaak was het graven
van de Zuid-Willemsvaart in 1825 waardoor men in Someren
honderden vreemde werklieden kreeg, maar vooral de jarenlange
inkwartieringen van Hollandse soldaten gedurende de Belgische
opstand. Het eerste wat pastoor Sporenberg dan ook in Someren
deed, was proberen er zo vlug mogelijk weg te komen. Op
2 maart 1842 werd hij bij de vicaris ontboden en op 5 maart
geruild met pastoor Schrijvers te Loon-op-Zand.

1841

Christiaan Schrijvers van Schijndel. Christiaan was een broer
van pastoor Schrijvers te Waalwijk. Als pastoor van Someren
heeft hij veel gedaan ter verfraaiing van het kerkinterieur. Door
de schilder L. v.d.Wildenberg liet hij een nieuwe kruisweg
vervaardigen, welke betaald werd door Petronella Verbeme en van
Mathia Cranebroek ontving hij het geld voor een Mariabeeld, dat
nu in het priesterkoor staat. Hij is de eerste pastoor die op het
huidige kerkhof is begraven. Zijn grafsteen staat voor op het
kerkhof rechts van de kalvarieberg.

1868

Johannes Sebastianes van den Eijnde. Geboren te Gemert.

Samengesteld door de heer J. v.d. Bosch in verband met het zilveren
pastoraat van pastoor van den Heuvel in 1958.
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ASTRA, de bioscoop van Asten

Wat voorafging.
Hier volgt het schrijven van de burgemeester, het enige document uit die
begintijd Joh. Bakens betreffende.

Wel is door hem aanvrage gedaan om een biervergunning om bierverlof
te krijgen, doch aangezien het locaal nog niet aan de eischen voldoet, is,
omdat de termijn van beschikken nog niet verloopen is, daarop nog niet
beslist.
Ik heb er met de politie al eens over gesproken om eens een inval in het
huis te doen, om zo mogelijk den clandestiene verkoop van bier enz. te
kunnen constateren.
Daar echter bezoekers van dergelijke gelegenheden meer op de hand van
den kastelein zijn, dan om de politie hun taak te verlichten, zijn aan
dergelijke overvallen wel bezwaren verbonden, die bij het niet lukken
onzer pogingen de brutaliteit van den tapper verhoogen.
Dezer dagen vertelde men mij dat de herbergier in questie niet laat betalen
voor zijn bier maar zegt, dat het zitten op een stoel vijf centen kost. Dit is
natuurlijk maar larie.
Wanneer de toestand door blijft duren, ben ik van plan as. Zondag in deze
kroeg met mijn veldwachters een inval te doen.
Hoogst aangenaam ware het mij Uw geacht gevoelen te hooren, welke
wijze van optreden het meest gewenscht is.
Zou het tot vervolging aanleiding kunnen geven, indien door de politie
geconstateerd wordt, dat er bier wordt getapt, om dan ook de bezoekers
op te schrjven als getuigen.
Deze zullen toch ter zitting wel verklaren, hoe zich de zaak toedraagt.
Is het dan ook gewenscht, dat de in huis aanwezige dranken worden in
beslag genomen; of is dit ook wegens de moeilijkheid van het vervoeren
niet beslist noodig.
Een klein antwoordje zie ik verlangend tegemoet.

No.48
Asten den 24 Maart 1908.

Ambtenaar
De Burgemeester van Asten.

Edelachtbare Heer.
Sinds een paar weken woont in deze gemeente een pachtboer, die naar ik
uit informaties heb gehoord er een stille kroeg op na houdt.

(Op copie ontbreekt de ondertekening.)

Voorgeschiedenis.
Johannes Bakens geb. 31-1-1887 en Dorothea van Roy,
geb. 21-4 1889, huwden op 27-4-1914.
Dat Johannes Bakens een ondernemend man en alles behalve een slome
duikelaar is geweest en al dan niet met overtuiging volgens de normen
van die tijd ook nog een goed katholiek, moge wat het eerste betreft
blijken uit een brief van de Burgemeester van Asten (waarschijnlijk
Frencken) aan ..... ???, die hem ervan verdacht, in zijn ijver een nering op
te zetten, de wet te ontduiken, en wat zijn lidmaatschap van de RK kerk
betrof, naar goeddunken van de Geestelijkheid van Asten ongetwijfeld, uit
de vaststelling, dat hij al dan niet bedoeld, maar hoe kan het anders met
dezelfde inzet en overgave voor een talrijk nageslacht zorgde.
Hij kreeg 17 kinderen. Een van hen, de heer Theo Bakens, verschafte mij
de afschriften van aanvragen, vergunningen en verslagen; die aan de
oprichting van de bioscooop voorafgingen of er direct mee te maken
hadden.
Veel wordt er over de bioscoop niet verteld, maar het is de moeite waard
tuss(ch)en de regels door te lezen.
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11-3-1929. Vergunning voor het bouwen van een zaal (aan de Kerkstraat)
Asten Sectie G no 2216 . ???
En niet de Torenstraat of de Prans Hendrikstraat, nu de
Monseigneur den Dubbeldestraat??

Achtereenvolgens;
27-3-1914 aanvraag voor een vergunning voor een broodbakkerij in
wijk D nO .19
28-2-1920 aanvraag voor een vergunning voor een broodbakkerij in
wijk A
14-1-1922 aanvraag voor aan vergunning tot het oprichten van een
handboogschutterij.

Dan volgt de aanvraag voor een vergunning om een bioscoop te beginnen.
Een afschrift van de aanvraag hebben we niet, maar wel de notulen van de
bespreking dienaangaande in de Raad.
Zouden we met terugwerkende kracht Paul Bakens , oud raadslid, niet
node missen in deze bijeenkomst?

Plaats, waar de inrichting al worden gesteld. Asten sectie G no 2216
Gelegen aan de Nieuwe Kerkstraat A no. 391
Onmiddelijk grenzende aan ten noorden de openbare straat.
ten oosten de openbare straat
ten zuiden Sectie G no. 2163, eigenaar en gebruiker. W. Kusters te Asten
ten westen Sectie G no. 2215 eigenaar W. Bots te Someren, gebruiker
Th. Poulisse
Opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of
verzameld:
Schieten met den handboog
Beweegkracht welke wordt aangewend: Geene

4/10 Asten
Raadsnotulen 8-11-1929
IV Bepreking vaststelling eener verordening ex. art. 3 der Bioscoopwet.

12-4-1921: Geeft Johannes Bakens met verschuldigde eerbied te kennen,
dat hij gaarne verlof zoude hebben voor den verkoop van
alcoholhoudende drank anderen dan sterken drank in de
navolgende localiteit: de gelagkamer.
perceel kadastraal bekend gemeente Asten sectie G no 2216
Wijk A nr 391 gelegen aan de Torenstraat, welke localiteit een
opppervlake heeft van 31.80 m2
21-6-1925 krijgt hij vergunning voor het bouwen van en cafélokaal
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De Voorzitter zegt, dat bij B. en W. een verzoek is in gekomen van
J. B akens herbergier te Asten om een vergunning tot het geven van
bioscoop voorstellingen . B. en W. hebben deze aangelegenheid meermalen
in hunne vergaderingen besproken, doch zij wenschen het gevoelen van
den Raad te kennen, vooraleer tot het nemen vaan een besluit tot het
verlenen van vergunning , over te gaan. Vermoedelijk zal de Geestelijke
Overheid in Asten, er tegen zijn zijn dat alhier een bioscoop wordt
geexploiteerd.
Nu is de vraag hoe de Raad ten opzichte hiervan denkt. Hij kan een
verordening vaststellen, betreffende aan de bioscoopzaal te stellen
eischen. Burgemeester en Wethouders zouden willen voorstellen om
voorlopig vergunning te verleenen. Eene te benoemen plaatselijke
commissie voor filmkeuring zou voldoende waarborg kunnen bieden voor
het vertoonen van goede films.
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De heer Van Heugten vraagt hoe B. en W. zich het toezicht en de
filmkeuring voorstellen. Hij vraagt of het niet wenschelijk zou zijn om
aan te sluiten bij de vereenigning van Zuidelijke Gemeenten voor filmkeuring .
De heer Goldstein Brouwers, wethouder, meent dat aansluiting aan
den Zuidelijke Bond veel te duur zal zijn.
De heer Van Heugten vraagt of er met de Geestelijkheid reeds over
het verzoek gesproken is.
De Voorzitter is van mening dat de Geestelijkheid er niet voor zal
zijn. Hij deelt verder mede dat in het naburige Gemert ook geregeld
bioscoopvoorstelingen worden gegeven en wel door denzelfden
exploitant, als die thans in Asten bij J.Bakens voorstellingen geven wil.
Voor zover bekend zijn in Gemert in het geheel geen klachten.
De heer Loverbosch vraagt of hier niet beter zou zijn om deze
aangelegenheid aan te houden tot de volgende vergadering. Intusschen
kunnen B. en W. eens overleggen met de Geestelijkheid.
De heer Van Heugten is hier ten zeerste op tegen. Het is thans de
goede tijd voor de exploitatie van een bioscoop en door uitstel zou .
belanghebbende wellicht veel schade kunnen ondervinden.
De Voorzitter deelt mede, dat de aanvraag om vergunning reeds 24
Augustus j.l. is ingekomen.
Burgemeester en Wethouders hebben er meermalen over gesproken. Het
betreft hier echter een zeer moeilijke zaak, die B. en W. zonder voorafgaand raadsbesluit, niet hebben willen af doen.
De heer Koppens is er voor om een commissie te benoemen, die de
film vooraf keurt. In die commissie zou dan tevens en der Geestelijken
moeten ziting nemen .
De heer Feijen vraagt of in Gemert de films ook vooraf gekeurd
worden.
De Voorzitter meent van niet.
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De heer Loverbosch vraagt nogmaals om aanhouding van het
verzoek, zulks om B. en W. gelegenheid te geven overleg te plegen met de
Geestelijkheid.
De heeren Van Heugten en Feijen zijn er voor om deze zaak thans af
te werken, opdatde aanvrager eventueel zoo weinig mogelijk schade
ondervindt.
De Voorzitter stelt voor om voorlopig vergunning te verleenen. In
tusschen kan dan over het instellen eener bioscoopcommissie enz. nader
worden overlegd .
De heer Feijen kan zich hiermede vereenigen. Hij zou de zaak zoo
willen regelen, dat er van beide kanten tevredenheid is .
De heeren Loverbosch en Koppens dringen er op aan om eerst de
Geestelijkheid te raadplegen.
De heer Van Heugten is voor het voorstel van den Voorzitter.
De heer Van Goch dacht aanvankelijk dat er een voorstel van
B. en W. was in het algemeen. Hij wist niet dat reeds een der ingezetenen
bioscoopvergunning had aangevraagd. Overigens voelt hij wel voor het
voorstel van B. en W., n.l. om de zaak met de Geestelijkheid te bespreken
en trachten tot een oplossing te komen.
De voorzitter zal trachten deze kwestie zoo goed mogelijk op te
lossen. Hij zal met de Hoog Eerw. Heer Deken overleg plegen en dan
verder naar omstandigheden handelen .
De heer Van Goch is er voor om eene commissie te benoemen die de
films vooraf keurt.
De Voorzitter zegt dat de Raad, wanneer hij er op tegen is dat
bioscoopvoorstellingen worden gegeven een verordening kan instellen,
waarbij hooge eischen aan de zaal enz. gesteld worden. B. en W. hebben
overigens geen keuze tusschen ver1eenen of niet verleenen . Ook zij
kunnen eischen stellen met betrekking tot zaalinrichting enz.
Wanneer de Raad meent, dat het geven van bioscoopvoorstelligen in
Asten moet worden tegengegaan, kunnen deze eischen wel zoo hoog
gesteld worden, dat ze althans in Asten, zeer moeiIjk kunnen worden
nageleefd.
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Spreker vraagt om B. en W. te machtigen deze zaak zoo goed
mogelijk te regelen, ook wat betreft filmkeuring enz. Medewerking der
Geestelijkheid durft hij echter niet te beloven.
De heer Loverbosch zegt, dat wanneer de Geestelijkheid zich tegen
het geven van bioscoopvoorstellingen verzet, dat op zichzelf al genoeg
motief is, om het totstandkomen van een bioscoop in Asten tegen te gaan .
Zou echter de Geestelijkheid op het punt van filmkeuring willen
medewerken, dan vindt hij het goed.
Na nog enige discussie wordt zonder hoofdelijke stemming besloten
om B. en W. te machtigen deze zaak zoo spoedig mogelijk en zoo goed
mogelijk op te lossen.
Schrijven gericht aan de Minister van Staat (Binnenlandse Zaken)
GEMEENTEBESTUUR VAN ASTEN.
NO 15/35
ASTEN, den 28 December 1932
Onderwerp:
Bioscoopvergunning .
Antwoord op den brief d.d. Dec. 1932.
NR. 21588 . Afd. B.B .
BIJLAGEN: (geen)
Naar aanleiding van Uw hiernevens aangehaald schrijven, hebben
wij de eer U het volgende mede te dee1en:
Op 24 Augustus 1929 ontvingen wij van 1. Bakens alhier een
verzoekschrift om vergunning tot exploitatie eener bioscoop in deze
gemeente. De verzoeker was een man, die in het houden eener bioscoop
een "broodwinning" zocht, zulks om niet bij de gemeente om werk of bij
het Armbestuur om steun te moeten aankloppen.

Aanvankelijk waren wij van meening dat de exploitatie niet rendabel zou
zijn, wat intusschen ook reeds gebleken is. Om den man echter uit zijn
nood te helpen hebben wij hem dd . 15 Nov. 1929 voorloopig vergunning
verleend. De vergunning, die verleend werd onder betrekkelijk zware
voorwaarden is al aanstonds niet geheel uitgeoefend doch slechts bij
tusschenpoozen. In verband met de vele onkosten, aan zaalinrichting en
exploitatie verbonden, hebben wij den man geen financiele lasten terzake
de vergunning opgelegd, temeer nog omdat hij een zeer talrijk gezin heeft
en slechts het hoognoodige verdient om dat gezin in stand te houden. De
man wil met werken zijn brood verdienen, zonder werkverschaffing of
Armbestuur, wat zeer prijzenswaardig is.
Ter oorzake van den slechten gang van zaken en het slechts bij
tusschenpoozen geven van bioscoopvoorstellinge, hebben wij hem tot
heden niet om het vergunningrecht lastig willen vallen.
Wij hebben hem thans echter van een en ander op de hoogte gesteld
en hem aangezegd dat hij in Jan a.s. het verschculdigde recht ad. f 25,- zal
moeten voldoen.
Op grond van het vorenstaande verzoeken wij U beleefd om de
verleende vergunning met ingang van 1 Januari 1933 als definitief
verleend te willen beschouwen.
Een der dubbelen van het kaartregister bedoeld in de Bioscoopwet,
zullen wij in de eerst helft van Januari a.s. aan den Commissaris dezer
Provincie inzenden, terwijl 1/3 van het verschuldigde recht aan Uw
Departement zal worden overgemaakt.
Van Uw accoordbevinding ten deze zullen wij gaarne in kennis
worden gesteld.
Burgemeester en Wethouders van Asten
De Burgemeester

De Secrataris ,
Raaijmakers
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Wijnen (?)
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Een beetje geschiedenis uit het leven van en rondom de bioscoop.
Ten tijden van de stomme film stond er in de filmzaal een piano ter
begeleiding en was er ook een meneer, die het verhaal erbij vertelde.
Later, zo vertelde Theo, kwam er een electrische piano.
Een van de eerste operateurs heeft het bij Jan Bakens weten te verbruien.
Jan had de gewoonte om 's middags twee borreltjes te drinken in zijn luie
stoel.
Hij zette die dan op de leuning.
Toen de operateur de kamer binnenkwam, was hij in slaap gevallen. Hij
wilde hem, zoals dat toen heette, tuk hebben en verwisselde het glaasje
met een, dat gevuld was met water.
Toen Jan wakker werd en er van dronk was de beer los. De man kreeg
bliksem en banvloek naar het hoofd geslingerd en het kwam nooit meer
goed tussen die twee.
Een tweede operateur, was kunstzinnig aangelegd en beschilderde de
wanden met taferelen uit het leven.
Onder een ervan stond de tekst:
" Wat dunkt u Sjaan, zullen wij er hene gaan?"
Het schijnt dat de bioscooop gedraaid heeft van 1929 tot en met 1932 en
na de oorlog van1947 tot begin 1960.
De heer J. Hoefnagels (Jantje hoefnagels), hij woonde naast Toon van
Hoek, de drogist, koster en brillendokter van Asten, was de kaartjescontroleur van de gemeente.
Sommigen zeggen, dat hij erg nauwgezet zijn plicht vervulde. Hij werd er
echter ook van verdacht deze taak te vervullen om gratis de film te
kunnen zien.
"J a" , zei Theo, " het was moeilijk om hem ook nog te laten betalen".
Aanvankelijk draaide (Mar)-Tinus Bakens, chauffeur bij Manders, de
films.
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Later kwamen er twee van de Goflexfilms en weer later werden achtereenvolgens Paul, Theo, (de enige die er ooit een diploma voor had weten
te verwerven), en Rinyen Jan, die in 1967 de bioscoophekken sloten.
Tijdens de invasie van 1940 gebruikten de Duitsers de zaal voor
inkwartiering. Zij gingen het stro, waarop geslapen werd, halen bij ene
boer Hendriks .

Het huidige gebouw waar voorheen Astra was gevestigd (anno 2006)

In 1944 kwamen de Duitsers weer terug zo'n driehondered soldaten, die
totaal niets bij zich hadden, terwijl de officieren rijkbeladen goudhaantje
speelden. Zij beschikten ook over zeer goed afgerichte duitse herders,
die op commando een over een een paar meter hoge muur gegooide
portemonnee terug haalden.
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Ze hoefden ook nergens bang voor te zijn, want op wacht stond een
Fransman, die bij hen dienst genomen had, maar volgens Theo niet over
voldoende de gaven des onderscheids beschikte.

Winando
Heile Schoarstr. 10
Tilburg.

Met de Engelsen was het een vrolijkere tijd.
Die organiseerden dansavonden, waar de Astense jeugd ook uitgenodigd
was. Kennelijk de manier om ook nog wat wat vrouwvolk te kunnen
recruteren.
Aangezien er bij de gemeente geen vergunning was aangevraagd, werd de
"marressjosee" er op afgestuurd. Een keer kon Jan hen beletten binnen te
gaan. Ze kwamen niet verder dan de woonkamer. " Nie wijter dan hier"
zei Jan. Een tweede keer drongen zij wel binnen, maar het publiek wist
hen buiten werken. Een van de dienders lostte echter nog een bloedstollend schot.
De kogel bleef ergens in het gebond in de keuken steken.
Alhoewel het niets met de bioscoop te maken heeft is het toch aardig om
het volgende verzoek aan de burgmeester van Asten te kunnen lezen.

P.S. Tevens aanvrage gedaan volgens artikel 28 aan den Ed.
Achtbare Heer Procureur Generaal.

Een intermezzo tijdens de oorlog:
Tilburg 3 April 1941.

Een oudere vrouw, 85 jaar:
"Ja, ze waren niet zo goed in de pas bij de geestelijkheid. Vanwege de
bioscoop natuurlijk.
Ik was twintig toen ik met mijn zus te voet naar Vios in Deurne ging.
Toen wij thuis kwamen zei vader, " en dit was de laatste keer." Ja, zo was
dat toen.
Een paar jongere ouderen. " Ja, er werden vooral Koiboifilms gedraaid.
Ja, en dan ging die film weer kapot en dan begon de hele zaal op de vloer
te stampen."
" Ja," zegt Theo, " maar toen ik eens in Eindhoven in een zaal achter een
stel Astensen zat, ging de film ook kapot, maar daar hielden ze zich wel
koest. Ik meen er nog wat van gezegd te hebben."

Wel. Ed.Gestr.Heer Burgemeester van Asten
Wat er zoal gedraaid werd in de loop der jaren. Je ziet de ontwikkeling.
Wel.Ed.Gestr.Heer,
Hiermede verzoeken wij U Ed beleefd vergunning te willen verleenen
voor het geven van een voorstelling in Concertzaal Bakens op Zondag
20 April, aanvang 6 uur, duur ongeveer 2,5 uur.
De voorstelling bestaat uit Telepathie, lllusionen en Goochelkunst.
Hopende dat U Ed goedgunstig mogen beschikken en teken met de
meesten,
Hoogachting

Natuurlijk om te beginnen alleen toegelaten films. Een kuspartij was er
niet bij.
In het begin ook vaak katholieke stichtelijke draaiboeken, zoals die van
Bernadette en Fatima. De zaal zat dan stampvol.
Later meer romantische films en weer later films met veel spanning:
vechten en een vleugje erotiek.
Dan was er aanmerkelijk minder publiek.

Winando
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Wij draaiden als eerste" de derde man" (The Third Man). Geen enkele
bioscoop in de buurt had hem, pas na weken kwam hij in Eindhoven uit.
Wij hebben hem drie keer kunnen vertonen: zaterdags, zondags en
's woensdags.
Dat waren de dagen, dat er film gedraaid werd.
In Eindhoven liep hij weken ... Zo lag dat in die tijd ....

Aanvulling en rectificatie boek" 60 Jaar Bevrijding"
Op blz. 54 staat als volgt onder oorlogsslachtoffers vermeld:

Weduwe P. Thijssen-Mondriaan en haar twee kinderen omgekomen in een
Japans kamp op Nieuw-Guinea in 1943.
Deze gegevens zijn niet juist. Bijgaand de rectificatie en tevens meer
achtergrondinformatie omtrent de omstandigheden.

"Ach" zegt Theo " vroeger munde der niks. Het war al gauw te bloot. Mer
naw .... watter allemaol nie op den televisie kumt ...
Lest liep ik me min vrouw dur de Burgemester Wijnenstraat, dur war net
'n lingerieshow an de gang"
"Alleen mer zo'n lepke."
.....Hij zet grote ogen op .......
" ....... De veter waar hellemaol eweg ...... !!"
"Nee, naw is 't ook nie alles, ... het menselijke is weg .....".
Tegenover hem zit een oude man ... " ....Tje .. "t is soms nie mer te
filmen ...."

A.verrijt

Peter Ludwig Hubert Thijssen (Piet) geboren 17-10-1902 te Tönis
(DLD) wonende in Asten en overleden te Benkoelen (West Sumatra),
huwt op 7-6-1933 met Aida Hedwig Mouthaan (Zus) geboren 3-1-1911
te Tjepoe (Ned. Indië) en overleden 19-8-1994 te Asten
Mijn vader komt om het leven als het Japanse stoomschip "Junyo Maru"
op 18 september 1944 door de Britse onderzeeër "Tradewind" onder
commando van S.L.C . Maydon voor de kust van West-Sumatra ter hoogte
van Benkoelen wordt getorpedeert. Hij was, en vele andere met hem; op
transport gesteld om te gaan werken aan de Pakan Baroespoorlijn in ...
Sumatra.
Volgens de conventie van Geneve, die regels stelt voor het behandelen
van krijgsgevangenen in oorlogstijd, had de "Junyo Maru" met Rode
Kruisemblemen moeten varen ten teken dat er krijgsgevangenen aan
boord waren. Maar de Japanners hebben de hele oorlog lang deze regels
aan hun laars gelapt en ze slechts incidenteel, bij wijze van gunst,
nageleefd. Voor commander Maydon was de "Junyo Mam" een stokoude ,
afgetobde prooi, ongetwijfeld volgeladen met goederen, op weg naar
Sumatra. In werkelijkheid bestaat de lading uit 6500 Nederlandse,
Engelse, Australische en Amerikaanse krijgsgevangenen en dwangarbeiders. De H.M.S . Tradewind die zich ter hoogte van Pasar Bantal in
de Indische Oceaan had schuil gehouden, sluipt naderbij.
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Negen minuten voor vier treffen twee van de vier torpedo's doel. In
twintig minuten voltrekt zich een enorme scheepsramp. Minstens 5620
opvarenden vinden de dood. (pas op 14 februari 1962 hoort de dan
gepensioneerde commander Maydon voor het eerst hoe groot de ramp is
die zijn torpedo's op die achttiende september 1944 hebben veroorzaakt.
Het blijft hem tot aan zijn dood in mei 1971 bezig houden.)
Het voorspel van het immense drama van de Junyo Maru speelt zich af in
het kampement van het voormalige Tiende KNIL-bataljon in Batavia,
vanwaar ook het eerste transport naar de Pakan Baroespoorlijn is
vertrokken. De tangsi is door de Japanners omgevormd tot een verzamelkamp van gevangenen uit alle delen van de archipel. Voortdurend komen
gevangenen aan uit andere interneringskampen, ondermeer uit Bandoeng,
Tjimahi, Flores, Haroekoe en Ambon. Voortdurend ook worden
contingenten samengesteld voor transport naar elders, waarbij de
Japanners nooit vertellen waar dat elders ligt. Er gaan gevangenen naar
Japan en Formosa om in de fabrieken en mijnen te werken, velen worden
verscheept naar de Burmaspoorlijn. Maar anderen blijven dichter bij huis
en worden op transport gesteld naar de koele bergen van Preanger, naar de
haven van Tjlatjap of naar de Pakan Baroespoorlijn op Sumatra.
'Azië voor de Aziaten'. Dat was het motto, het voorwendsel beter gezegd
van de Japanse stormloop op de landen van het Verre Oosten. Maar Azië
mag niet Aziatisch zijn, het moet Japans worden. De heersende
Nederlandse elite in Nederlands-Indië werd buitenspel gezet door de
internering van alle voormalige gezagsdragers, zakenlieden, onderwijzers
en planters met hun gezinnen.
Voor de Indonesiërs was het belangrijk dat de hele westerse koloniale
maatschappijvorm moest plaats maken voor de Japanse levensstijl.
Omgangsvormen, geld, taal, militaire training, alles werd ondergeschikt
gemaakt aan de rijzende zon van Nippon.
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Op 8 mrt 1942 capituleert het slecht toegeruste Koninklijk Nederlands
Indische Leger a<NTI-) na, ondermeer de dramatische slag in de Javazee.
Mijn vader werkzaam binnen het KNIL werd dus onmiddellijk
geïnterneerd.
Omdat mijn moeder van Indische oorsprong was, mochten wij in ons huis
in Bandoeng blijven wonen en werden wij niet geïnterneerd. Wij waren de
z.g. buitenkampers. Wij woonden in een redelijk huis, maar kregen
gedwongen inwoning van meerdere 'halve' gezinnen, waarvan de man en
vader wel geïnterneerd waren. Dat bracht natuurlijk de nodige spanningen
met zich mee. De nooit aflatende aanwezigheid van Japanse troepen deed
de volwassenen op hun hoede zijn. En ook de kinderen werden regelmatig
gemaand voorzichtig te zijn. Ons hele leven was ontwricht, vooral toen in
september 1944 eerst het bericht kwam dat vader vermist was. Later kreeg
moeder bericht dat vader was omgekomen bij de scheepsramp met de
"Junyo Maru" .
Na de oorlog heeft Jos Thijssen, de broer van mijn vader ons via het Rode
Kruis opgespoord. Hij heeft toen gehoord dat mijn vader was omgekomen.
Maar dat mijn moeder met de kinderen nog steeds in Bandoeng woo~de.
Hij heeft toen contact met haar gezocht en dat heeft er toe geleid dat
moeder met ons naar Nederland is vertrokken. Het leven van de
Nederlanders en Indische Nederlanders was na de capitulatie van Japan en
de onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesiërs helemaal ontwricht. En
door de politieke onlusten was de situatie zeer onbetrouwbaar en
gevaarlijk geworden. Indonesië had zich inmiddels onafhankelijk
verklaard. Dus greep moeder deze gelegenheid met beide handen aan en
zo zijn wij in oktober 1947 in de Emmastraat in Asten terecht gekomen.
Hier moest zij weer helemaal een nieuw leven opbouwen. Dat viel voor
een weduwe in die na-oorlogse tijd niet mee, maar we zijn door mijn oom
en zijn vrouw goed opgevangen. Wij hebben hier ons leven opgebouwd,
zijn getrouwd en hebben ons gezin gesticht.
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Wij zijn wel eens op vakantie geweest in Indonesië, maar moeder is nooit
meer terug geweest. Ten eerste omdat de politieke toestand het niet toeliet.
Bovendien had zij natuurlijk de middelen niet met de zorg voor haar
gezin. En later liet haar gezondheid het niet meer toe.
Mijn vader kwam om het leven op 18 september 1944 in Indonesië .
Mijn moeder stierf bijna 50 jaar later op 19 augustus 1994 te Asten.

Maud Cuppens-Thijssen .
Bronnen:
- Persoonlijke gegevens .
- Eindstation Pakan Baroe 1943-1945 door Henk Hovinga
- Dodenspoorweg door het oerwoud.
- TV uitzending Andere Tijden (AVRO) de scheepsramp met de 'Junyo
Maru'

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.
Beheermij van der Loo, Markt 10, Asten. (Postbus 13,5720 AA)
Bouwbedrijf van Bree, Vaarselstr.lO, 5711 RE, Someren
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7, Asten
Bouwen Timmerbedrijf Cortooms Verbeme, Molenakkers 5, Asten
Gianotten Adviesburo, Wilhelminaplein 6a, Someren.
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren.
Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24, 5721 BB, Asten
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten
Larco Conserven Someren, Industrielaan 10, Someren ..
Leenen BV. Verwarming, Loodgietersbedrijf Half Elfje 5, Someren
Wil en Toos Leenen, Floreffestr.l09 5711, AC Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren.
Schildersbedrijf Looymans, Hoommanstraat 1,5711 EZ Someren "
Meeus Assurantiën, Posteistraat, Someren
Sleegers Farm Equipment, Hoyserstraat 1, 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 Stallenbouw, Nieuwendijk 90, Someren.
A.C. Wijnen e.o. Speelheuvelstraat 41, Someren
De Heer en Mevrouw v.d. Zanden, Jan v.d.Diesduncstraat 17, Asten.
De Heer en Mevrouw de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren.
Fysiotherapie Campanula Asten, Hofstraat 2, 5712 BB Asten.

Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse? Info: Henk van Houten: tel. 0492-332190.
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Bent U nog geen lid van onze vereniging? Hartelijk welkom!
Ondergetekende geeft zich op als:
Gezinsabonnement
24,00 Euro per jaar
Abonnee op De Vonder
20,00 Euro per jaar
Bij verzending per post extra op aanvraag
van Heemkundekring De Vonder te Asten/Someren
Bij het lidmaatschap is een abonnement op De Vonder inbegrepen.

Naam en voorletters: .. .... .... .................... ........... Hr./Mevr.
Straat en huisnummer: .... ................. ...................... ....... .
Postcode en plaatsnaam: .. ....... ...... ... .... ..... .... ........ .... .. .. .
E-mailadres: .. .. .. ... ............ .. ..... ... ....... ...................... .. .
Telefoonnummer: .. ... ......................... .... ... .. .... .. .. ... ... ... .

Datum: ... ...... ... ...... ...... ... Handtekening; ...................... .
Speciale belangstelling voor: ..................... ... .......... ..... ... .
Gelieve op te sturen naar: Heemkundekring De Vonder,
Moorsel 5, 5715 PX Lierop
Na ontvangst krijgt U bericht van ons.
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