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Heemkundekring "De Vonder" stelt zich tot doel om:
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 De Vonder
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 nietleden, dan ook zeer op prijs.
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GEWAARDEERDE LEZER
Namens de redactie van de Vonder mag ik u van harte een Zalig
Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar toe wensen.
Wij hopen dat u in de toekomst plezier zult blijven beleven aan uw
en ons blad.
Om het beste eruit te halen stellen wij uw meningen over het
geleverde en suggesties
ter verandering en/ofverbetering hogelijk op prijs.
Aan hen die op een of andere manier een bijdrage geleverd hebben
in de vorm van een artikel of anderszins; onze welgemeende dank!
Prettige feestdagen.
Namens de redactie, Ad Verrijt

OPROEP
We zitten dringend verlegen om mensen die ideeën aandragen voor
artikelen, maar niet minder om lieden die deze op papier uit kunnen
werken. Schrijvers dus. En ook lui, die uit mensen die wat te
vertellen hebben, in een vraaggesprek interessante zaken boven
water weten te krij gen en die in een artikel kunnen/willen
verwerken.
U ! De Vonder kan niet Zonder

THEA VAN DIEPENBEEK
Zoals de zon in de tropen ondergaat zo was het vertrek van Thea uit
de redactie van de Vonder. Zij liet ons onlangs weten niet langer
beschikbaar te kunnen en willen zijn.
Ronduit een gemis.
Maar dertien jaar daar in meegewerkt te hebben is niet niks.

+

We zijn haar erg erkentelijk en dankbaar voor haar hoge inzet en de
vele suggesties, adviezen en andere bijdragen die zij ons gegeven
heeft naast het accuraat vervullen van haar belangrijkste taken: het
na eventuele taalkundige correcties en typografische ordening
persklaar maken van de artikelen.
Altijd vak- en deskundig afgewerkt.
Ook wist zij de goede sfeer te verhogen door elke keer weer voor
lekkere koeken en andere versnaperingen te zorgen. Zij verwende
ons.
En weet je wat ze zei, nadat zij mij haar vertrek had
meegedeeld? ... "doe de jongens de groeten en als er iets is, laat het
dan maar weten .... " Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Kijk dat is Thea nu! BEDANKT.
Tot ziens Thea,
De redactie.

KOMT U DEZE NAAM BEKEND VOOR IN
SOMEREN?
Het volgende artikel is tot stand gekomen dankzij de vele
aantekeningen die dhr. André Remery gemaakt heeft over
Somerense toponiemen en die hij ter beschikking heeft gesteld aan
de heemkundekring.
!n het heemhuis ligt het boek met deze en andere toponiemen ter
Inzage.
Om het ontstaan van toponiemen te kunnen verklaren geef ik u hier
een voorbeeld.
HUNSEL: in een akte uit1738 komen we de volgende omschrijving
tegen: Groesbeemt genaamd van hunsel.
Als we gaan kijken naar de eigenaar dan zien we dat de eigenaar
Geef van Hunsel is die woonde op huisnummer 45 .

Maar er komen ook willekeurige namen voor zoals:
JOP een groesdries genaamd denjop uit 1738 en
JIPPES de verkoop van 16 roedes in de jippes uit 1801.
Dat Someren niet onder doet voor Amsterdam blijkt uit het
voorkomen van de KALVERSTRAAT, een straat nabij sluis 11 bij
de Broekstraat en Schoolstraat.
Ook verbasteringen komen we tegen zoals het woord CEMKE wat
eigenlijk camp betekent.
En wat vindt U van het begrip KEUTERS welke we tegenkomen
in het Ceurboeck uit 1450. Hierin staat dat boeren niet mogen
maaien met meer dan 2 seijsens en de keuter met 1 seijs.
Keuterboer is waarschijnlijk afgeleid van het het
middennederlandse cooter en keuter is afgeleid van het woord
cote= hut wat ver verwant is met kot ( een hut gevlochten van
takken).
En wat vindt u van de volgende benamingen:
• Iken Wouters lant in de CLEP uit 1625
• Lant genaamd het CLEUTJE uit 1738
Trouw aan een koningshuis bestaat er al lang, getuige de naam
CONINXSTRAAT die we aantreffen in een akte uit 1576.
Het zou in de buurt van de Slievenstraat gelegen hebben.
CRAAIJESTART of Craaijestark komen we tegen in 1828 als er
een lijk gevonden wordt in de heide aan de Craaijnestark. Het
gebied ligt onder Sterksel en wijst op het voorkomen van vechtende
kraaien aldaar.
En wist u dat de naam LA V ALLE zoals bij Lavallestraat tussen
Someren en Someren-Eind een verbastering is van Novalia en dat
novalia afkomst van nova wat nieuw betekent.

Vroeger kende men novale tienden, een vruchtentiende (=belasting)
uit nieuwe ontgonnen boerderijen.
MOOST of Most zoals bij Moostscheiding tussen Someren en
Nederweert, betekent plaats waar het modderig of drassig is.
SCHALVOGEL_ dit was rond 1608 een stuk land gelegen tussen de
Keizerstraat en de Kerkweg. De naam was afkomstig van de familie
Schalvogels die destijds in Asten woonde.
SEIJERMEERKE lag nabij de Brugstraat nu tegenover de
Braamstraat.
De naam SEIJEX MEERKEN kwam ook voor in de boeken rond
1761.
't SPIJKER_was een complex van hoeven binnne someren die
eigendom waren rond 1400 van de abdij van Postel.
Den TOOT_ was een perceel gelegen aan de Boldersedijk omstreeks
1792.
En zo zijn er nog een heleboel interessante gegevens te vinden in de
verzameling van Andre Remery welke ter inzage ligt in het
heernhuis.
Daarnaast is er ook nog een aardige verzameling veldnamen die
door het hoofd van de Lambertusschool, de heer HJ.C. Eijsbouts is
opgetekend vermoedelijk met behulp van de leerlingen van de Landen tuinbouwschool. Dhr. Tinnemans, zijn opvolger heeft dit boekje
later teruggevonden.
In dit boekje komen we de namen tegen zoals de Bruk, den Baks,
den Duvelskeuk, den Boensmeulen, de Driepreut, de Fiven, de
Horsent, de Hêl, de Kattekeuk, Hemmenkuilke, de Krijge, de
Lusthurk, de Pakman, den Orgalist, de Nikkelhof, de Schenk en nog

vele anderen. Allemaal namen van percelen die ergens in Someren
gelegen hebben of nog wel liggen.
Ton van Hoek, werkgroep toponiemen.

AASTES VAN HEURE ZEGGE
Toen wij Piet Snijders vroegen een bespreking te wijden aan het
boek zei hij bezwaarlijk het boek te kunnen bespreken, waar hij
medeauteur van was. Bespreking houdt ook een waardering in. Hij
wilde wel de tot standkoming van het boek verantwoorden.
Mijnheer Hollidee niet te na gesproken en ook de klotkrant niet die
zich van het Astens bedienden, maar het lijkt erop of de
schrijfwijze van het Aastes nu gestandariseerd is.
Een werkelijk prachtig boek: weloverwogen en doordacht
samengesteld, mooie verslagen van vraaggesprekken, Astense
liedjes en gedichten en een interessante woordenlijst.
Het ging grif van de hand. Er werden alleen maar loftuitingen
gehoord.
Goede wijn behoeft geen krans.
En .. wij hebben het niet van heure zegge!! Of toch??

WAAR HAALDEN ZE DE EUVELE MOED
VANDAAN ....
De allereerste gedachte bij het telefonische verzoek was: niet doen.
En zeker geen bespreking van het dialectboek ' Aastes van heure
Zegge' . Kom zeg, 't is m'n eigen boek.

Sorry werkgroep, je hebt gelijk: ons eigen boek.
Voor de buitenstaanders: zonder de prachtige inzet van Maria
Verdijsseldonck-Hurkrnans, Ton Berkers, Frans Boerekamps en
Fons van den Heuvel, maar ook Mariëtte Bakker (ontwerpster),
Adrie Mennen (productiebegeleider) en Buro Target in Deurne
(opmaak) was' Aastes van he ure Zegge ' er niet gekomen.
Maar dan nog: als 'Aastes van heure Zegge ' in De Vonder
besproken moet worden, behoren anderen dat te doen en niet de
samensteller/auteur.
Wat dan? Een verantwoording is misschien op zijn plaats. In het
boek zelf wordt weliswaar heel wat rekenschap afgelegd, maar ik
heb het idee dat de werkgroep de achtenswaardige heemkundekring
nog wat specifieke antwoorden schuldig is. Want waar haalden wij
de euvele moed vandaan om ons als buitenstaanders op heemkundig
terrein te begeven?
Want daar hoort het vastleggen van (verdwijnend) dialect natuurlijk
thuis: bij de heemkunde. Daar zitten de dames en heren die er op
grond van hun al dan niet beroepsgerelateerde liefhebberij verstand
van hebben.
..
Waarmee ik niet wil zeggen dat het bewaren van het Astense (of
Zurnmerse) dialect het exclusieve voorrecht zou zijn van de
heemkundekring. Ik ben teveel anarchist om me bij een dergelijke
autoriteit neer te leggen. Wat mij betreft mag elke 'wilde bond' zijn
gang gaan in het opschrijven van de taal van de straat. Het publiek
oordeelt wel of het er iets mee kan of wil.
Bij ons was de euvele moed tot het schrijven een ' Aastes
woordeboek' dus zo gevonden. Bevriend boekhandelaar Fons van
den Heuvel van Boekhandel Berkers vroeg ofik zo 'n boek zou
kunnen en willen maken, en als broodschrijver én dialectspreker
dacht ik dat inderdaad wel te kunnen en te willen. Zo simpel was
het.

Fout Snijders: ons eigen boek.
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We vonden allebei dat het Astens dialect nog maar mondjesmaat
was vastgelegd en Fons - in zijn hoedanigheid als uitgever - schatte
in dat er wel belangstelling zou bestaan voor zo'n boekwerk, mits
het niet te hoogdravend en wetenschappelijk werd aangepakt. Hij
dacht op dat moment nog aan een leuk cadeauboekje .. ..
Hoe het verder ging staat in het boek: dat ik als geboren
Heusdenaar graag ondersteuning had van ter zake kundige échte
Astenaren, dat er een werkgroep werd geformeerd en dat we
vonden dat het boekje meer moest worden dan enkel een
woordenboek. Het moest iets substantieels toevoegen aan de
woordenboeken die er al lagen van de buurgemeenten Someren en
Deurne.
Dat kon op allerlei manieren. We hadden de etymologische
invalshoek kunnen kiezen en de herkomst van dialectwoorden
kunnen nagaan. We hadden het dialect à la Wijnen in hoofdstukken
kunnen knippen en uitdiepen, bijvoorbeeld door de taal van de
boerderij te belichten, de taal van de Peel werkers of de taal van de
fabrieksarbeiders. We hadden de geschiedenis in kunnen duiken om
oud-Astens uit archiefstukken toegankelijk te maken. Maar dat
alles zou al gauw een pseudo-wetenschappelijk tintje krijgen en
dat was niet de bedoeling.
De keuze viel daarom al gauw op het zo adequaat mogelijk
vastleggen van het huidige Astens - of wat daarvan over is - in
verhalen die wellicht meer mensen zouden kunnen aanspreken.
Waarom verhalen? Omdat we daarin niet alleen woorden en
uitdrukkingen konden bezigen, maar feitelijk de complete
spreektaal konden uitschrijven.
Inhoudelijk mochten de verhalen overal over gaan, zolang ze maar
iets met Asten of het Astens te maken hadden. Het was meteen
duidelijk dat we ' de boer op zouden moeten', maar dat bood eerder
voordelen dan nadelen. Beter betrouwbare informatie bijvoorbeeld
en nog meer dialect.
Om de inhoud beheersbaar en gevarieerd te houden, besloten we
aan elke letter van het alfabet slechts één verhaal op te hangen, en
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daarvoor maakten we een lijst van mogelijke onderwerpen. Bij
sommige letters waren er dat wel vijf of zes, bij andere met moeite
één. Bij de onderwerpkeuze hadden we de luxe dat we nergens door
gehinderd werden. We konden het zoeken in natuur en milieu, mens
en maatschappij , heden en verleden, noem maar op.
Ook in aanpak voelden we ons volkomen vrij . De ene keer dachten
we een verhaal uit de losse pols te kunnen schrijven, de andere keer
was er literatuuronderzoek nodig of moest er geïnterviewd worden.
Dat wil niet zeggen dat we 'het' meteen te pakken hadden. Zeker in
het begin vielen er regelmatig onderwerpen of pogingen tot verhalen
af omdat we de juiste vorm niet konden vinden. De kritische lezer
zal in de eerste hoofdstukken van het boek wellicht iets van die
worsteling hebben teruggevonden.
Al gauw bleek dat ' Aastes van heure Zegge' als vanzelfeen hoog
heemkundig gehalte zou krijgen. Dialect is nogal 'heem' en voertje
gemakkelijk terug naar het verleden, bijvoorbeeld bij het oplepelen
van bijnamen en toponiemen.
De uiteindelijke onderwerpkeuze is en blijft discutabel: waarom het
ene verhaal wel en het andere niet? In de werkgroep hebben we
hoofdzakelijk de volgende criteria gehanteerd: de verhalen moesten
door hun variatie zoveel mogelijk Astenaren aanspreken; ze moestèn
lekker weg lezen; ze mochten niet te platvloers worden en ze
mochten zeker niemand kwetsen.
De te verkiezen schrijfwijze moest echt 'ontwikkeld' worden. We
hadden daarvoor kunnen terugvallen op semi-wetenschappelijke
grondregels die elders al geformuleerd zijn, maar dat hebben we
bewust niet gedaan. Met vijf geboren en getogen Astenaren die de
nodige letters hebben gegeten en hun hele leven al dialect horen en
spreken, dichtten we onszelf genoeg autoriteit toe om desnoods een
nieuwe eigenwijze 'standaard' neer te zetten. En dat moest per se
een leesbare standaard zijn, dus zonder gebruikmaking van
onbekende of al te wetenschappelijke en daardoor storende
leestekens.

ij.

Voordeel van die keuze was dat het Astense dialect tijdens onze
maandelijkse vergaderingen vanaf het begin stevig werd
bediscussieerd. Dat had wel tot gevolg dat de schrijfwijze meer dan
eens met terugwerkende kracht moest worden bijgesteld.
Al gauw werd duidelijk dat het dialect per buurt kan verschillen,
maar ook in tijd snel verandert. Er moesten dus ook keuzes
gemaakt worden op geografische en historische gronden: waar
moesten we precies gaan zitten? Al die keuzes kwamen zo
democratisch mogelijk tot stand, al is het wel zo dat de auteur soms
wel eens dingen doordrukte.
Gaande de rit ontstond een min of meer automatische
taakverdeling. De 'uit de duim te zuigen' verhalen kwamen vooral
uit de koker van ondergetekende; voor de interviews ging vooral
Frans Boerekamps op pad; Maria Verdijsseldonck-Hurkmans
zorgde voor de aanvoer van zoveel mogelijk 'echt' Astens dialect;
Ton Berkers werd de kwaliteitsbewaker en Fons van den Heuvel
hield als uitgever de voortgang van het project in de gaten.
Overigens waren dat geen strak afgebakende werkterreinen;
iedereen mocht vrijelijk bijdragen aan de inhoud. Uiteindelijk was
het aan de samensteller - in wiens computer het boek langzaam
maar zeker gestalte kreeg - om te bepalen wat wel en niet werd
gebruikt. Maar de overige werkgroep leden behielden te allen tijde
inspraak en desnoods een vetorecht. En zo kwam tenslotte het
verhalenboek tot stand: in eens spreektaal die gericht was op een
breed Astens publiek en zonder wetenschappelijke pretenties.
Hebben we het nog niet gehad over de dialectwoordenlijsten, die
naast de verhalen het belangrijkste bestanddeel vormen van het
boek. Hoe kwamen die lijsten tot stand? Ook democratisch
natuurlijk. We begonnen - letter voor letter - met de woordenlijst
die het Vormingscentrum Asten-Someren in de jaren zeventig van
de vorige eeuw had vervaardigd. Daar voegden we woorden aan toe
die we zelf kenden en die we van allerlei mensen, die van het
project wisten, kregen doorgespeeld. Daarmee kregen we het
grootste deel van de uiteindelijke verzameling bijeen. Voor de
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volledigheid werden er nog enkele dialectwoordenboeken uit de
buurt op nageslagen. Dat alles werd ingetikt en vervolgens in de
vergaderingen besproken, waar nodig gecorrigeerd en aangevuld.
Wetenschappelijk? Nee, zeker niet. Maar wel een heel eind
betrouwbaar. Volledig? Ook niet. Er zullen best nog honderden
Astense/Peellandse woorden en uitdrukkingen bestaan die ons niet
ter ore of onder ogen zijn gekomen.
En die dialectsynoniemen in de woordenlijsten? Hoe serieus zijn
die? Het antwoord is: niet. Aan de ene kant boden ze weliswaar de
mogelijkheid om de woordenschat compact weer te geven, maar
belangrijker was het om de lezer af en toe tot een glimlach te
verleiden. De synoniemen zorgden er mede voor dat we het Astens
luchtig konden verpakken. Ze werden niet voor niets cursief gedrukt.
Om dezelfde reden besloten we wat verzen en liedteksten in het
boek te stoppen. Die extra teksten, meestal één bladzijde lang,
werden vooral gekozen op hun dialect-gehalte en hun heemkundige
en nostalgische trekjes. Ze kwamen bovendien praktisch goed van
pas, want ze maakten het mogelijk om elk verhaal en elke
woordenlijst op een rechterpaglna te laten beginnen. Die strakke
vormgeving - die ook moge blijken uit de consequente plaatsing van
foto' s - vonden we nodig om de lezer houvast te geven en niet te ..
laten verdwalen in de bonte inhoud van het boek. Daarom ook
werden er een paar grafische trucjes toegepast, zoals de grote
initialen in zwart en grijs, en de rastermatjes onder de woordenlijsten
en de extra bijdragen.
Resteert de uiterlijke vormgeving: de kaft. Ontwerpster Mariëtte
Bakker ontwierp die op basis van een herkenbaar deel uit het Astens
gemeentewapen. Een deel slechts, omdat nog maar een deel van de
Astense bevolking dialect spreekt. En zo zit er meer symboliek in
verstopt. De warme kleuren staan voor het geborgen gevoel dat
dialect oproept; de wat slordige letter van de titel - ook verzonnen
door Mariëtte trouwens - staat voor het volkse karakter van de
inhoud; en de vage foto van de vroegere kapperszaak Warnar voor
de plek waar vroeger alle dorpsnieuws in het dialect werd
uitgewisseld: op de ' schirbaan' .

.1 3

Daarmee lijkt me de verantwoording wel zo'n beetje compleet.
Verhaal uit? Nog niet helemaal. Want het meest verheugende is wel
dat de Astenaren de bedoeling van 'Aastes van heure Zegge' zo
perfect hebben opgepikt. De uitgave is commercieel verantwoord
gebleken en - nog mooier natuurlijk - in hoge mate gewaardeerd.
De vele hartverwarmende reacties hebben de ontelbare uren
vrijetijdswerk zeer de moeite waard gemaakt.
Geen woord van kritiek dan? 0 jawel.
'Toch wel moeilijk om te lezen', zei de een.
'Te Heusdens', zei de ander. ...

Namens de werkgroep 'Aastes van he ure Zegge' en de uitgever:
bedankt voor de aandacht
Piet Snijders

OVERZICHT VAN DE PASTOORS VAN
SOMEREN-DORP
Deel 3
Deel I werd geplaatst in J2" jaarg nr I en deel 2 werd geplaatst in 12" jaarg nr.3.

Dat laat onverlet dat de werkgroep met veel voldoening kan
terugzien op het project 'Aastes van heure Zegge'.. We hadden een
gezellige club, we hadden lekker onschuldige gespreksstof en we
hebben er ook nog eens van geleerd. Bijvoorbeeld dat de
geschiedenis wordt gemaakt in het heden, niet alleen door
hoogwaardigheidsbekleders maar meer nog door de gewone man.
In ieder mens zit een verhaal en het enige wat je hoeft te doen is het
op te tekenen. Je zou er eigentijdse heemkunde van kunnen maken.
Nog wèèrrek zat YUf De Vonder!

1.1-

Toch verwaarloosde (zie deel 2) de pastoor zijn parochiewerk niet,
integendeel. Even actief als hij was bij werk en liefhebberij, was hij
dat ook wat betreft zijn kerk en zijn parochianen. In zijn preken was
hij niet zachtaardig. Sommige gedeelten zijn tot nu toe bekend
gebleven zoals "naar de kerk, ~an daar hebben jullie geen tijd voor,
maar om uren en uren in de kroeg te zitten daar heb je wel tijd
voor".
...
Voor de kerk kocht hij de beelden van de 12 apostelen, vervaardigd
door de beeldhouwer J.van de Ven uit 's- Bosch, welke nu tegen de
zijmuren staan.
Het waren gipsmodellen van de beelden, welke nu in het koor van
de Sint- Janskerk te 's-Bosch staan. Ook de kruisweg, welke nu in
de kerk hangt en geschilderd werd door J.Janssen uit Gemert, is door
hem aangekocht. Op de veertiende statie is de stoere kop van pastoor
van den Eijnde vereeuwigd.
Als aardige bijzonderheid wil ik nog opmerken, dat deze schilderijen
stuk voor stuk, door een inwoner van Gemert op zijn rug van Gemert
naar Someren zijn gedragen.
Het grote middenstuk, midden in het hoofdaltaar, voorstellende
Christus aan het kruis, liet hij vervangen door een reproductie van
Rafael "De Transfiguratie". Deze reproductie werd gemaakt door de
schilder Weijngaertner. Wel is het een vraag of hij hiermee

Someren en de kunst een dienst heeft bewezen. Door Weijngaertner
liet hij ook de talrijke bijbelstukken schilderen, welke de pastorie
sieren. Dan herinneren wij ons de twee ronde glas-in-Iood ramen
voorstellende de H. Johannes, evangelist en de H. Franciscus van
Assisië, de naamheilige van hem en zijn broer.
Pastoor van den Eijnde stierf op 14 oktober 1884 en werd bijgezet
in de grafkelder, welke hij voor hem en zijn twee broers had laten
maken onder de calvarieberg op het tegenwoordige kerkhof.
Veel mensen heeft hij door een moeilijke periode heen geholpen.

l
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1884: Franciscus van den Eijnde, geboren 17 juli 1827 te Gemert,
hij was een broer van de voorgaande maar in alles zijn tegenbeeld.
Zo vooruitstrevend als Jan zo conservatief was Frans. Hij was zeer
vroom en meer het type van de eenvoudige goede pastoor. Veel tijd
heeft hij in de kerk doorgebracht met bidden. Minstens tweemaal
per jaar preekte hij over de verderfelijkheden van de opera" wat
goed ter harte werd genomen, want ik heb nooit vernomen dat er in
1885 iemand uit Someren er naar toe ging.
Frans stierf 26 juli 1898, in hetzelfde jaar stierf ook zijn broer
Theodorus, pastoor van Someren-Eind.
Petrus van Lieshout. Geboren te Dinther in 1851. Onder moeilijke
omstandigheden kwam hij naar Someren. Hij kreeg een grote
parochie maar met een pastorie die zo bouwvallig was, dat zij ieder
ogenblik kon instorten. Een kerkje in Waterstaatstijl, dat veel te
klein was en een bijzondere meisjesschool, waarin nog niet de helft
van alle leerlingen geborgen kon worden. Geld om hierin
verandering te brengen. Door sparen en zuinig zijn heeft hij al deze
problemen opgelost.
Reeds in 1901 kon hij een nieuwe ruime pastorie betrekken, in
1911 volgde een voor die tijd moderne meisjesschool en in 1925
bouwde hij onze grote royale kerk.
Zijn bouwwerken zijn, zoals hij zelf was ,eenvoudig en degelijk.
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Hoewel tot in het overdrevene zuinig, deed hij toch in het
verborgene veel goed. Veel mensen heeft hij financieel door een
moeilijke periode heen geholpen. De parochianen leerden de pastoor
kennen als een meevoelende herder.
Als geestelijk adviseur van de Boerenbond sloeg hij geen
vergadering over. Daar hijzelf van boerenafkomst was en het
boerenbedrijf altijd zijn belangstelling had, kon hij op deze
vergaderingen ook in praktische zaken advies geven. Wanneer het
echter ging om zijn eigen wil door te zetten was hij onvermurwbaar.
Geen enkel kerkmeester of parochiaan kon er zich op beroemen, een
door de pastoor genomen besluit ongedaan gemaakt of hierin ook
maar enige verandering gebracht te hebben. Heel sterk kwam dit tot
uiting bij de bouw van de nieuwe kerk. De kerkmeester en 80% van
de parochianen vonden het tegenwoordige Postelplein een meer
geschikte plaats voor deze kerk maar de pastoor was op dit punt
onbuigzaam. Toen op een vergadering van het kerkbestuur over deze
kwestie, een kerkmeester ten einde raad aan hem vroeg : "maar
meneer pastoor, hebben wij dan niets te zeggen", antwoordde hij
eenvoudig met: "nee, helemaa}.niets" en sloot hiermee het debat.
Pastoor van Lieshout hield heel veel van kinderen, maar had er niet
veel slag van om met hen om te gaan. Ook nam hij de woorden van
de H.Schrift, dat een goede boom geen slechte en een slechte boom
geen goede vruchten kan voortbrengen, wel eens wat te letterlijk op.
Hij stond bekend dat hij iemand op een onaangename manier de
waarheid kon zeggen. Als voorbeeld wil ik een geval aanhalen.
Een aanstaand bruidspaar komt bij hem op huwelijksexamen . Aan
de toekomstige bruid stelt hij in dit geval een nogal ongewone
vraag: kunde ge aarpel schille? Het meisje wist niets beters te doen
dan maar ja te zeggen. Kunje ook een bed opmaken, vervolgt hij ,
ook hiertoe voelt het bruidje zich wel toe in staat. 0 , zegt de pastoor,
dan is het goed, want van de catechismus kende je vroeger al niets,
daar zul je nu ook wel niks van weten.
Ondanks deze foutjes was pastoor van Lieshout een van de beste
pastoors die Someren ooit gehad heeft.
Bij zijn dood 9 januari 1933 , heeft men bij zijn dood een beetje
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vreemd gehandeld. Het lag niet in zijn aard om zich druk te maken
over de vraag waar hij begraven zou worden. Nu vond men het toch
niet passen om de pastoor zo maar tussen de andere graven te
plaatsen. De grafkelder van de familie van den Eijnde die maar
voor drie personen gebouwd was, werd toen opengemaakt en men
plaatste de lijkkist van pastoor van Lieshout op die van de pastoors
van den Eijnde. Het opschrift op de deksteen, dat er in deze
grafkelder 3 personen rusten is dus al 25 jaar onjuist ..
1933 Antonius v.d.Heuvel. Bij pastoor V.d. Heuvel eindig ik met
dezelfde woorden, welke ik vond in een boek van 1630, waarin de
schrijver, na het leven van alle pausen behandeld te hebben, van
paus Urbanus VIII schrijft:
Urbanus VIII laet mijn niet toe veel van hem te schrijven I also hij
noch levent is I opdat ick niet en schijne hem te willen
pluymstryken. Maer sal Godt almachtig bidden I dat hij hem gratie
ghelieve te gheven I dat hij zijn schapen zoo mag hoeden Idat hij
met de selve gheraecken tot de eeuwige salicheijt.
J van den Bosch

LUIKERE NARUS
Deel I

Andere, minder sombere figuren doemen op voor mijn geest,
mannen of mennekes die minder gerucht hebben gemaakt maar
daarom niet minderwaardig om op deze manier te worden herdacht.
Het is nu geen man, die zeven talen spreekt of sprak, waarover ik
het hebben zal. Neen, 't is een heel andere persoonlijkheid.
't Is Luikere Narus.
Waar nu Jean Stevens woont in het dorp, woonden voor een 50-tal
jaren drie oude luitjes n.l. Narus van der Loo en zijn beide zusters,
Trui en ja hoe heette die andere, Mijntje, ja dat was haar naam.
Mijntje scheen de oudste te zijn, kromgebogen en doodversleten.

Trui, wat vlugger ter been, maar zo graatmager, men kon met haar
kaken brood snijden (er zat geen kilo vlees aan dat mens)
Wij, jongens kwamen er nog al eens in huis, ten tijde dat de peren
begonnen rijp te worden. Er stond namelijk een kolossale
perenboom in Narus hof, die hem elk jaar een beduidende som
opleverde. Het waren wel niet de fijnste, maar ze waren toch goed te
eten en men kreeg er al gauw een stuk of vier, vijf voor één cent. Ik
ging graag bij Luikere Narus in huis want daar was veel te zien.
Verder dan in het voorhuis ben ik nimmer doorgedrongen maar daar
was ook al heel wat te bewonderen. Daar zag men een
merkwaardige verzameling antiek porselein en aardewerk. Hele
rekken, langs de wand opgesteld, waren opgevuld met schotels en
borden in allerlei grootte. Ongelukkig waren er heel weinig
ongeschonden exemplaren, hetgeen hun waarde heel wat
verminderde. Ik kan niet zeggen dat ik één ongeschonden stuk zag.
Zelfs waren er enige schotels waarvan de brokstukken, elk apart
doorboord en met touwtjes aan elkaar waren gehecht, een bewijs van
de angstvallige piëteit, waarme~Narus en gezusters de oude
familieschatten omringde. Zoals het vroeger met talloze
dorpsmensen het geval was, als men toen naar Narus van der Loo
gevraagd had, zou haast niemand u dit personage hebben kunnen
aanwijzen. Alleen als men Luikere Narus noemde, zou men weten
om wie het ging. Was Narus een zoon van Luikes of Lucas van der
Loo? Men zou op de naam afgaand geneigd zijn dit aan te nemen;
dit is evenwel lang niet zeker. Maar, hoe het dan ook zij, Narus ,
waarvan hier sprake is, was een gewichtige persoonlijkheid, die
onschatbare diensten aan de gemeenschap bewees. Hij oefende
namelijk het in die tijd hoogstaande beroep van huurkoetsier uit.
Het is minstens een halve eeuw geleden dat zijn bedrijf in volle bloei
was. Ik kan me nu nog voorstellen hoe zijn equipage er uit zag. Hij
had één paard en hoewel het dus al het hooi en de haver alleen
mocht opeten, kon men niet zeggen, dat hij bepaald in goeden doen
was; het beest was zelfs mager. Maar Narus zal 't ook niet onbekend
zijn dat vette paarden het lopen niet kunnen volhouden en
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bovendien: paarden die wat hongerig zijn lopen altijd flinker door
als ze naar huis keren. Wat zijn vervoermiddelen betrof: hij bezat
een rijtuig met een kap erover, niet zo een van die oude modellen
die in leren riemen hangen, een nieuwer soort van respectabele
afmetingen. Er konden, als het moest, vijf man plus de koetsier in
plaats nemen. Deze sjees diende voor het vervoer, van
handelsreizigers wel te verstaan. De meeste andere reizigers
maakten van zijn diensten geen gebruik, men ging te voet, al was
het ook naar den Bosch of Antwerpen. Het rijtuig was uitsluitend
bestemd voor snelvervoer; voor reizen waar het in de eerste plaats
op snelheid op aankwam, b.V. om eens een hele familie op een
kalme en veilige manier te verplaatsen. Om pastoor, burgemeester
of dominee te vervoeren had Nardus een vierwielige wagen, die in
zijn jeugd zeer zeker een schitterend figuur moet hebben gemaakt,
doch in de tijd dat ik hem leerde kennen, een toonbeeld van
jammerlijk verval bood.

wagen heeft Narus geweldige avonturen beleefd.
Het moet gebeurd zijn dat laat in de avond Narius van Meijel
afkwam met enige reizigers. Ellendig als de weg destijds was ging
de rit op een sukkeldrafje. Narus op de bok, zeker van zijn gespan
was zachtjes ingedommeld, doch hield in zijn sluimer werktuigelijk
de leidsels vast. Plotseling schrikt hij wakker; de teugels ontglippen
uit zijn handen en hij ploft voorover van zijn verheven zitplaats op
de kiezels van de weg. Toen hij verbouwereerd weer overeind was
gekrabbeld, merkte hij tot zijn verbazing dat zijn paarden verdwenen
was. De reizigers, evenzeer geschrokken als de koetsier klauterden
zo vlug mogelijk uit de wagen en waren net zo benieuwd als Narus
wat er toch was voorgevallen. Wat bleek bij nader onderzoek? Het
paard was door de gebrekkige constructie van het voertuig met de
twee voorste wielen weggelopen en had de rest in de duisternis
achtergelaten. Wat de reizigers betreft; vermoedelijk zijn ze er met
de benenwagen naar huis gekeerd, een voetreis van een paar uren
was destijds maar een peulenschilletje.

,

Johan Cuppens (geb. 30 november 1872, overl. 3 mei 1933)

...
Deel 2 zal in het volgende nummer worden opgenomen.

ENGELE JANTJE

Ik heb hem nog gezien, de vierwieler; er zelfs nog ingezeten op de
blauwe zachte kussens, hij stond van de vermoeienissen uit te
rusten in een koetshuis of beter gezegd schop, die was aangebouwd
tegen een uiterst bouwvallig huisje, dat Narus toebehoorde. Met die

Inleiding
Dit verhaal is bedoeld voor de jeugd van de hoogste klassen van de
lagereschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het
verhaal wordt ondersteund met beelden en is geschreven om het
historisch bewust zijn van de Somerense jeugd te vergroten.
Dit is ook een van de doelstellingen van de heemkundekring de
Vonder. Ook in de cultuurnota van Someren is dit een van de
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uitgangspunten. Het verhaal is gebaseerd op historische feiten en
met een dosis aannemelijke fantasie.

Engele Jantje
Het is 17 september in jaar 1490. Het is de feestdag van Sint
Lambertus van de patroonheilige van parochie Someren.
Jan, net 12 jaar geworden, is alom 4 uur opgestaan, want vandaag
is het voor hem een bijzondere dag, hij mag voor het eerst met zijn
vader mee naar de jaarmarkt in Den Bosch. Elk jaar is er zo'n
markt en zijn vader heeft hem daar veel over verteld.
Jan woont in een boerderij in de Schoot, vlak bij de grote Hoeve
op de Schoot van de abdij van Postel (waar nu ongeveer de
Steegstraat begint, vroeger de Steenstraat genoemd) een beetje van
de weg af tegen de grote Somerense Heide. Zijn vader gebruikt de
heide voor zijn schapen en bijen. En elk jaar moeten er enkele
keren plaggen gestoken worden. Deze plaggen worden in de
koeienstal gelegd om de stront en de urine op te vangen. Een keer
per jaar moet dan de potstal leeg gemaakt worden om de mest over
het land te verspreiden. Jantje heeft een hekel aan dit vieze
stinkende werk. Maar ja als er geen mest is, groeien de boekweit,
de rogge en de bieten niet goed.

ook om een deel van de pacht te gaan betalen. De jaarpacht bestaat
uit 1 mudde Bossche maat rogge (een mud is 300 liter. Mudvol of
zoo vol als mud), 5 pond honing, 6 kapoenen (haan om vet gemest te
worden) en 20 gulden. Het geld was al opgehaald door de
rentmeester van het Geefhuis. De rogge, honing en de kapoenen
waren nu aan de beurt. Tevens wilde Marcel ook 2 balen wol en nog
wat extra honing op de jaarmarkt verkopen. Tijdens de jaarmarkt in
Den Bosch waren er veel wolhandelaren die voor de schaarse wol
goed geld wilden betalen. (Van de wol wordt laken gemaakt. De
Bossche lakenmarkt was een van de grootste lakenmarkten in het
hertogdom Brabant.) De handel was verstoord door strijd tussen de
Hertog van Brabant en de Hertog van Gelre. De prijzen stegen
doordat er weinig aangevoerd werd. De boeren en de handelaren
vonden het onveilig op de wegen.
De afgelopen jaren hadden ze veel geluk gehad want de Gelderse
roversbende van de hertog van Gelre (Karel) onder leiding van zijn
krijgsheer Maarten van Rossum was aan hun boerderij voorbij
gegaan. Anderen waren minder gelukkig geweest. De buurman
Gerrit Jan van der Schoot hadden ze gebrandschat en bij Jan van
Thielen, een boerderij verderop, hadden ze al het vee meegenomen.
Gelukkig had Hendrick van Tieskes op tijd zijn vee in de Schans (bij
de Zandstraat) in veiligheid gebracht.
Het was de afgelopen tijd zeer onrustig in de omgeving van
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Jan is vernoemd naar zijn grootvader Jan van Engelen en om
onderscheid te maken met zijn grootvader werd hij al snel Engele
Jantje genoemd. Zijn vader is Marcel van Engelen en heeft een
flinke pachtboerderij. Het Gasthuis in Den Bosch is de eigenaar van
de boerderij. Marcel gebruikt het bezoek aan de stad Den Bosch
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Someren; allerlei legers die tegen of voor de Hertog van Brabant
waren, trokken voorbij en eisten vrijgeleide, eten, geld en soms
onderdak.
Maar nu was het al een tijdje rustig en dat wat de reden waarom de
vader van Jan naar Den Bosch durfde. Het bleef een riskante reis
want onderweg kon van alles gebeuren: zij of de ossen konden ziek
worden, ze konden overvallen worden door bandieten of
afgedankte huursoldaten .. Daarom zouden ze de drukke wegen
gebruiken naar Den Bosch. De reis zou ongeveer 12 uur duren. In
Den Bosch zou hij zeker een goede prijs kunnen krijgen voor zijn
goede kwaliteit wol, ook al moest hij enkele keren tol betalen.
Jan had zich buiten bij de waterput opgefrist, hij had niet geslapen
vanwege het onweer dat boven Asten en Vlierden had gewoed.
Niemand had in het dorp geslapen en moeder was biddend met een
wijwatertakje (palmtakje)om het huis geweest om God te smeken
dat hun boerderij gespaard zou blijven. Verder had ze bij het beeld
van de Heilige Donatius gebeden; deze heilige beschermde tegen
het onweer.
Zijn broer is die nacht, vanwege het onweer, bij de schapen
gebleven. Zijn zus was ook al op en had de twee koeien al
gemolken. Ze deed de melk bij de melk van gisteren, die in een bus

in de put hing om koud te blijven. Moeder zou die dag van de melk
boter maken. Nu nam zij de twee koeien gebonden aan een touw
mee naar buiten, ze groette Jan en liep met de koeien de weg op. De
koeien stonden 's avonds op stal om de mest op te vangen en werden
overdag gehoed. (Er waren toen nog geen omheinde weiden.) Langs
de wegen (zandpaden) zouden de koeien gehoed worden. Dit alles
was echt meidenwerk.
Jan was opgewonden omdat hij nu voor de eerste keer naar een grote
stad ging. Hij wilde nu wel eens met eigen ogen zien of de
verhalen van vader over Den Bosch waar waren. Er zouden stenen
huizen staan en die had hij nog nooit gezien. In Someren was het
enige stenen gebouw de grote kerk op het Kerkeind.
Vader kwam naar buiten en samen spanden ze de twee ossen voor de
kar, waarin al de balen wol, de rogge en de kapoenen in een
afgesloten mand lagen. De huif werd er opgezet om de handelswaar
niet nat te laten worden. De huif was ook nodig, omdat ze in Den
Bosch in de kar zouden slapen, een herberg was veel te duur. Verder
nam vader nog wat stenen potten honing mee en een zak boekweit
voor de mulder. Moeder kwam ook nog naar buiten met een mand
vol eieren en enkele potten boter. Vader zei: "moeder, daar heb ik in
Den Bosch gene tijd voor en dat is trouwens vrouwenwerk, die moet
je maar op de markt in Helmond verkopen" .
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Met een mand vol proviand gingen ze op reis. Zoals gezegd zou die
zeker 12 uur duren. Eerst moesten ze nog even langs de molen in
Someren (de mulder had de molen gepacht van de abdij van Postel)
om wat boekweit afte geven om te laten malen. Maar eerst stopten
ze bij de kapel van Opstal aan het begin/einde van 't Eind (waar de
Zandstraat en de Keizerstraat bij elkaar komen). Vader stapte daar
uit om een weesgegroetje te bidden en te vragen om een goede heen
en terug reis. De kapel was gewijd aan Maria en Sint Anthonius.
Hier stond ook een enorme oude eikenboom (kruiseik, kruispunt van
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wegen), hij moest wel eeuwen oud zijn en veel mensen
beschouwden deze boom als heilig.

Via de Keizerstraat ging het toen richting molen. Het was helder
weer en de molen en de kerk konje in de verte zien. In Someren
stonden de huizen en boerderijen erg verspreid, alleen op de Grote
en Kleine Speelheuvel stonden wat meer boerderijen. Someren had
ongeveer 250 huizen! boerderijen dat kwam ongeveer overeen met
ca. 2000 inwoners. (Helmond had evenveel inwoners, maar was
een stad met een kasteel en met veel stenen huizen en de stad had
een aarde omwalling en had stadspoorten)

aderlaten C.q. bloedafnemen was populair. In de middeleeuwen was
de kruiden- geneeskunde terug te vinden in de kloosters. De
kloosters en de abdijen hebben de landbouw en de veeteelt
gestimuleerd, woeste gronden ontgonnen en kruiden gekweekt. De
abdis Hildegord van Bingen (1087-1179) schreef een later vaak
geciteerd werk over planten en hun geneeskundige werking voor
mens en dier, dat weer geïnspireerd was door de geschriften van de
Griek Galenus (130-200), een bekende arts die veel medische
boeken heeft geschreven. Na de hervorming verdwenen de
kruidentuinen bij de kloosters en werd het kweken van kruiden door
'apothekers' overgenomen. Vanaf die tij d, einde 16e eeuw tot begin
20 e eeuw, waren de zogenaamde Teuten actief. De Teuten waren
kooplieden, marskramers ofwel handelaars. Ze waren goed
georganiseerd en hadden vaak eigen kleding. Men kende
verschillende soorten Teuten al naar gelang het beroep dat ze
uitoefenden of de handel die ze dreven. Veel is over hen nog niet
bekend. Een aantal van de Teuten- roepen bezaten een eigen taal.
Men kende koperteuten, haar teuten, textielteuten, boterteuten. Zo
waren er ook officieuze veeartsen of dierensnijders. Ze kregen als
predikaten: 'Castreerder van varkens' of' Paardensnij ders' of
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Cees Verhagen

DE GESCHIEDENIS VAN DE VEEARTESENIJKUNDE IN HET ALGEMEEN IN SOMEREN
Aanvankelijk zullen de boeren wel gebruik gemaakt hebben van
planten en kruiden om de zieke mens en het zieke vee te
behandelen. Deze wijze van volksgeneeskunde is van geslacht op
geslacht doorgegeven. Maar in de loop der jaren is veel van deze
kennis helaas verloren gegaan. Vooral planten (kruiden) tegen
indidesties waren populair. Was een dier ziek, dan werd het
gelaxeerd. Laxare est sanare: ontlasten doet genezen. Ook het

Schoffelen van bieten door boer met paard
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'veelubber' . Een veelubber handelde ook in huiden, voonamelijk
huiden van runderen, geiten, schapen en varkens.
Het looien van de huiden, met de bedoeling om er leer van te
maken, was vroeger een langdurig proces, omdat toen uitsluitend
plantaardige looistoffen werden gebruikt in de vorm van
boomschorsen.
Deze groep handelde ook in vee, zaad, kruiden, smeersels en
medicamenten. Er is een beschrijving van de kleding van een groep
veesnijders.
Die bestond uit een kiel, een broek met zilveren gespen en
slobkousen, een reistas met het benodigde snij gerief en de knut
(gordel en geldriem tegelijk), twee opvallende herkenningstekens
voor de dierenlubbers; het opgerolde 'kennipen koord' als
schouderriem gedragen en de schalmei.
Deze laatste bestond uit zes zijdelings aaneengesoldeerde koperen
buisjes van ongelijke lengte, waar mee ze hun komst in het dorp of
gehucht aankondigden.
Deze teuten deelden met elkaar de winst, leerden het vak niet weg
aan anderen en dreven handel in met elkaar goed besproken,
afgeschermde gebieden. Ze beschouwden hun gebied als eigen
jachtgebied. Kwamen ze in het voorjaar in het gebied, dan
toeterden of bliezen ze op hun insturnenten. En daar zou dan de
naam Teuten vandaan komen. In het voorjaar waren ze behangen
met allerlei zakken en ketels, castreerden runderen, paarden en
varkens en verkochten zaaigoed en huisgerief. En in het najaar, na
de oogst, kwamen ze terug en dan werd meestal verrekend.
Bekende teutenplaatsen voor de Kempen waren Eersel,
Valkenswaard, Heeze en Lommel. Voor onze streek weet men dat
niet precies, mogelijk Venraij, Roermond, Weert en Leende. Een
bijzondere plaats was Luijksgestel. Daar dreven ze van 1628 tot
1900 een koperhandel met Denemarken, met speciale beschermde
toestemming van de koning. Ook waren in Luijksgestel teuten
gespecialiseerd in het kweken van bloedzuigers, die in de humane

geneeskunde veel werden gebruikt. Eersel had speciale 'haarteuten'
die handelden in 'vrouwenhaar om calotten ofpruijcken afte
maken'. Voor een pond mensenhaar betaalde men in 1669 te Eersel
negen gulden. Op een koningsschild uit 1790 van het Catharina en
Barbaragilde te Leende staat:
Hendrik Engelen zoek geluk
In het land van Osnabruk
Daar gaat hij snijden paard en zwijn
Nu ziet men hem hier koning zijn.
In het begin van de 20 e eeuw sterft de teutenhandel.

Varkensfokdag 1960
Opkomst van erkende castreurs en veeartsen.
In 1688 schreef een hoefsmid in Den Haag, Almanus van Coer, een
boek dat veel gebruikt werd: 'Toevlugt ofheijlsame Remediën voor
allerhande Siektens en Accidenten die de Paerden soude konnen
overkomen'. En Mitsgaders: 'Een kleijn tractaetje van medicijnen
voor koebeesten' . Het boekje beleefde nog in 1822 een bijna
ongewijzigde 12e druk! Met name aan hoefsmeden is steeds

behoefte geweest, vooral voor de legers. Hiervan waren cavalerie
en artillerie elite eenheden, die afhankelijk waren van gezonde
paarden. Aanvankelijk was er alleen behoefte aan hoefsmeden,
maar later ook aan paardenartsen. Een andere aanleiding om
veeartsen op te leiden werd gevormd door drie grote uitbraken van
veepest in 1730, 1744, en 1768. Bij de laatste uitbraak in 1768 in
Groningen werd de hulp ingeroepen van de hoogleraar
geneeskunde Camper. Het lukte hem en een door zelfstudie
ontwikkelde boer Geert Reinders, de uitbraak tengevolge van
veepest door middel van entingen een halt toe te roepen. Deze en
andere proeven stieten op heftig verzet, omdat ze gevaar voor
verdere besmetting met zich meebrachten en óók als ingrijpen in
God' s werk werden beschouwd. Ondanks tegenstand
waren deze entingen mede een succes, omdat men tegelijkertijd, en
dat was iets nieuws, cadavers begroef of verbrandde. In 1776 werd
de maatschappij voor de landbouw opgericht. Haar eerste zilveren
legpenning werd uitgereikt aan Geert Reinders, door tegenstanders.

VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING "DE VONDER"
Aefis Business Centrum, Ter Hofstad laan 75, Someren.
Hr. En Mevr.T.v.d.Aeker, Hombroeekstraat 1, Asten
AutobedrijfBerkvens, Voorste Heusden 55, Heusden
G.Berkers, Zonneweg 1, Someren.
Beheermij van der Loo,Markt 10, Asten. (Postbus 135720 AA)
Bouwbedrijf van Bree, Vaarselstr.l 0, 5711 RE Someren
Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7, Asten
Bouwen TimmerbedrijfCortooms Verbeme, Molenakkers 5, Asten
Gianotten Adviesburo, Wilhelminaplein 6a, Someren.
lsobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren.
Makelaardij Strijboseh, Hofstraat 24,5721 BB, Asten
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten
Lareo Conserven Someren"lndustrielaan 10, Someren ..
Leenen BV. Verwarming, Loodgietersbedrijf HalfElfje 5, Someren
Wil en Toos Leenen, Floreffestr.l09, 5711 AC Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren.
Schildersbedrijf Looymans, Hoornmanstraat I, 5711 EZ Someren
Meeus Assurantiën, PosteIstraat, Someren
Sleegers Farm Equipment, Hoyserstraat 1, Someren.
Fr. v Stekelenburg 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
Hr. en Mevr. v.d.Zanden, Jan v.d.Diesdunestraat 17, Asten.
Hr. en Mevr. de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren.
Fysiotherapie Campanula, Theo van Lankhorst, Hofstraat 2, 5712 BB, Asten
Van Kaam notaris Speelheuvelplein 10, Someren
Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk
Hebt u interesse? Info, Henk van Houten: tel. 0492-332190

Kippenstal 1958

Geert 'Enter' genoemt. Hij had de succesvolle entingen uitgevoerd
op aanwijzingen van Camper. Nu was de tijd rijp voor verder
onderzoek en in 1821 werd door koning Willem I de
Veeartsenijschool te Utrecht gesticht. Aan deze school was een
opleiding voor Rijksdierenarts, maar ook voor veeverloskundige.
Wordt vervolgd

Bent U nog geen lid van onze vereniging? Hartelijk welkom!
Ondergetekende geeft zich op als:
24,00 Euro per jaar

Gezinsabonnement

Abonnee op De Vonder excl. verz. 12,50 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,
Moorse15, 5715 PX Lierop
Na ontvangst krijgt U bericht van ons.

32

