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Heemkundekring De Vonder biedt U volop de mogelijkheid om uw 
hobby te beoefenen , al ofniet in groepsverband. Verwezen wordt 
naar de werkgroepen die verderop vermeld zijn. 
De Vonder wil ook in toenemende mate gesprekspartner zijn bij alle 
discussies waar het culturele beleid van de gemeenten ASTEN en 
SOMEREN aan de orde is. Daarvoor is invloed nodig en invloed 
ontstaat ook door getallen. Hoe meer leden De Vonder verenigt hoe 
sterker onze stem kan doorklinken. 

Het lidmaatschap kost € 24,00 per jaar. Daar is het abonnement op ons 
periodiek De Vonder bij inbegrepen. 
Het aanmeldingsformulier kunt u sturen naar: 
Secretaris heemkundekring De Vonder Asten-Someren 
Els Hellings p/a heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW Someren 
of e.hellings4@chello.nl ofvia website 
www. heemkundekringdevonder.nl 

Ondergetekende geeft zich op als lid van De Vonder, heemkundekring 
Asten-Someren. 

Naam: Hr.! Mevr .. . ................. . .......... . .. . ..... . . . .. .. ..... . . .. . . .. . 

Adres: . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. ... . . .. . . . . . . . . ... . .... . .... ...... .. ... .... . . . . .. .. . 

Postcode: . .. .. ... . Plaats: .... . ... . . . .. . .. . ...... .. . . .. . ... . ...... . .. . . . . .. . 

e-mail adres: .................................. . ... . ....................... . ... . 

Telefoonnummer: ................................................... .. ........ .. .. .... . 

Speciale interesse in : ..... .......... ........ .. .. ....... ..... .. . 

Datum: .. . .............. . ............ Handtekening: . .. .... . . . ... . ........ . . . 
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Na ontvangst wordt contact met u opgenomen. 
Heemkundekring De Vonder Asten-Someren ..... 

stelt zich tot doel mensen die belangstelling hebben voor de eigen leefomgeving, 
met elkaar in contact te brengen. Dit resulteert onder meer in : 

• lezingen en excursies 
• een heemkundige bibliotheek 
• werk- en studiegroepen 
• het verzamelen van heemkundige foto ' s,films,documenten, etc. 
• beheer van de heemkamer 
• archeologisch en historisch onderzoek 
• heemkundig blad De Vonder 
• behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en monumenten. 
• inrichting van het archeologie-huis, Molenstraat 14. 

Een lidmaatschap kost € 24,00 per jaar. 
Aanmelden bij het secretariaat: 

heemhuis p/a Molenstraat 10, 5711 EW Someren of 
hkkdevonder@xs4all ofvia 

www.heemkundekringdevonder.nl 
zie aanmeldingsformulier. 

Het bestuur wordt gevormd door: 

Jan Heyligers 0493-692045 voorzitter 
Els Hellings e.hellings(@,4chello.nl secretaris 
Jacques van Ooijen 0493-493601 penningmeester 
Ria Berkvens 0493- 694741 
Louis van den Bosch 0493- 492222 
Jan Brens 0493- 693124 
Jac Knapen 0493- 691905 
Adrie Mennen 0492- 331925 
Cees Verhagen 0493- 493036 

Bijeenkomsten van bestuur en werkgroepen vinden plaats in het 
Heemhuis,Molenstraat 10,5711 EW Someren tel 0493 472423. 

Huismeester/tuinmeester: Leo Groels tel 0493- 493103 
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Werkgroepen: 
Archeologie. 
Ria Berkvens (contactpersoon, 694741) , Ad Smulders, Jacques van 
Ooijen, Willem van den Bosch 

~rchivariaat. (archief, bibliotheek,documentatie,foto's, films,web 
Site, etc. 
Bijeenkomst: dinsdagmorgen. 
Wim Deenen (contactpersoon algemeen, 494411), Jac Knapen ( 
contactpersoon web site),Frans van Duppen,Leo Groels, Theo 
Hikspoors, Jan Looymans, Hen van Seccelen, Piet Strik. 

Bodediensten. 
Ria Reynders (contactpersoon), Frans van den Boogaart, Louis van 
den Bosch, Leo van de Brand, Jac Jöris, Jan van Laarhoven,Dulf 
Schenkelaars. 

Boekuitgaven. 
Adrie Mennen (contactpersoon 0492- 331925) 

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

Heemkamer. 
(tentoonstellingsruimte,Molenstraat 10 ,Someren! tentoonstelling zijn 
van buitenaf te bekijken)Cees Verhagen (contactpersoon, 493036), 
Harry van Asten, Ria Berkvens, Leo van de Brand, Peter van Bussel, 
Ad Kersten. 

Jaarprogramma 2006-2007 
Jan Heyligers (contactpersoon, 692045), Louis van de Bosch. 

Monumenten 
Consulent Asten: Ad Kersten 693542 
Consulent Someren: Cees Verhagen 493036 
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Oud Schrift (bijeenkomst: woensdagavond) 
Jac Jöris (contactpersoon, 695634), Martien van Helmond, Theo 
Hikspoors, Jan van Laarhoven, Harry Leenen, Ad Smulders, Fien van 
Tri et. 

Redactie "De Vonder" 
Ad Verryt (eindredacteur), Piet Aarts, Jac Jöris, Adrie Mennen Kopij
adres:Hemelberg 29,5721 CP Asten ofa.mennen@inter.nl.net 

Toponiemen (bijeenkomst: dinsdagavond) Frans Martens 
(contactpersoon,695241), Piet van Diepenbeek, Ton van Hoek, Jos 
Slaaats, Ad Smulders, Fien van Tri et , Tom Waals. 

Heemhuis (donderdagavond 19.00 tot 21.00 uur) 
Het heenhuis aan de Molenstraat 10 te Someren is elke 
donderdagavond (m.u.v. de zomer) van 19.00 tot 21.00 uur geopend 
voor iedereen die wil snuffelen in de bibliotheek en de beschikbare 
historische gegevens (o.a. stamboomgegevens, oude jaargangen 
Peelbelang, foto's en films). Infonnatie: 492750. 
Bij het Heemhuis is de Heemkamer te bezichtigen. Hierin worden 
pennanent tentoonstellingen gehouden, die ook van buitenaf zijn te 
bekijken. 
Infonnatie: 0493- 493036. 

reemkundekring 

DE 
VONDER 

asten-someren 
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De conservatoren pakken uit. 
Bezoek Nationaal Beiaard-en Natuurmuseum 
één museum,dubbele belevenis! 

Rainer Schütte (Beiaard) en Fons Aelberts (Natuur) ontvangen de 
leden van De Vonder op een speciaal voor ons belegde avond. 
De conservatoren zullen volgens onderstaand programma ons leiden 
naar die stukken uit de collectie die hen persoonlijk het meest 
aanspreken en ze zullen motiveren waarom. Zo mogelijk laten zij zich 
bij die keuze leiden door de relatie die zij onderkennen tussen die 
objecten en heemkunde. 
U ziet het museum door de bril van de conservator en zeer 
waarschijnlijk ziet U daarom meer en kijkt U anders. Niet uitgesloten 
is dat Uw kijk op de zaak ook de conservator verrijkt. 

Programma: 
20.00 uur - rondleiding ene helft Natuurmuseum en andere helft 
Beiaardmuseum 
20.45 uur - koffiepauze 
21.00 uur - rondleiding andere helft Natuurmuseum en ene helft 
Beiaardmuseum 

Kosten: 
Entree: € 4,70 per persoon en koffie/thee/ frisdrank: € 1,40 per 
consumptie (beide te betalen door ieder afzonderlijk) 
Rondleiding: € 25,00 per museum ( te betalen door De Vonder) 

Datum: 4 september 2007. 
Plaats: Nationaal Beiaard-en Natuurmuseum, Ostaderstraat Asten 
Aanvang: 20.00 uur. 
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Films van Asten en Someren 
uit de oude doos 3 

filmavond Someren 

Wim Deenen en Hans van de Laarschot bouwen verder aan hun serie 
"Films uit de oude doos" en laten weer interessante oude films zien 
uit Someren. De avond staat garant voor vele ah's en oh's van 
herkenning gepaard met een vleugje nostalgie. 

Datum: woensdag 26 september 20.00 uur 
Plaats: zaal centraal Someren 
Aanvang: 20.00 uur. 
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Cultuurhistorie in de Peel 
Lezingen reeks 
Lezingenreeks Cultuurhistorie van De Peel 

Op 1 oktober 2007 start weer een reeks van vier lezingen over de 
boeiende geschiedenis van de Peel. De lezingen worden gehouden in 
het Nationaal Beiaardmuseum in Asten van 20.00 tot 22.00 uur op 
maandag 1, 8, 15 en 29 oktober 2007. 
De deelnamekosten bedragen € 22,50 (inclusief koffie). 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Stichting Brabantse 
Regionale Geschiedbeoefening (BRG), tel. (073) 615 6262 

De lezingenreeks begint 1 oktober 2007 met een lezing over 
archeologische opgravingen waarbij Dr H.A. (Henk) Hiddink 
specifiek aandacht zal besteden aan boerderijen.Voor archeologen zijn 
boerderijen niet alleen belangrijk om iets te weten te komen over oude 
bouwtechnieken of de agrarische geschiedenis, zij vormen een van 
hun belangrijkste gegevensbronnen. Omdat de samenlevingen die zij 
bestuderen voor het overgrote deel uit boeren bestonden, vormen de 
huizen van deze boeren een ingang om meer te weten te komen over 
zowel het agrarische systeem als over de sociale organisatie en 
economie als geheel. 
In de afgelopen decennia zijn in Zuidoost-Brabant veel grote 
opgravingen uitgevoerd. Rond de Peel zijn dit bijvoorbeeld Someren, 
Deurne, Weert, Nederweert, Lieshout en Aarle-Rixtel. Aan de hand 
van voorbeelden uit deze opgravingen zal worden ingegaan op de 
ontwikkeling van boerderijen van de prehistorie tot en met de Volle 
Middeleeuwen, alsmede op de vraag hoe zij kunnen worden gebruikt 
als bron voor kennis over de samenleving in het verleden. 
Op 8 oktober 2007 vertelt dr P.H.M. (PauI) Thissen over de 
ontwikkeling van de landbouw in de Peel tot ca. 1940. 
Op 15 oktober 2007 zal ir GJ.M. (Gerrit) Braks een betoog houden 
over landbouwbedrijven. 
De ontwikkeling van de landbouwbedrijven in en om De Peel na WO 
2 is spectaculair geweest. Toch kwam die ontwikkeling na de oorlog 
maar moeizaam op gang. In en om De Peel werd de landbouw 
gekenmerkt door kleinschalige bedrijven met grote gezinnen en veel 
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verborgen werkeloosheid. Door emigratie en regionale industrialisatie 
kwam er meer ruimte voor noodzakelijke agrarische 
bedrijfsontwikkeling. De overheid stimuleerde dat met ontginningen 
en ruilverkaveling, naast onderzoek, voorlichting en onderwijs. Door 
specialisatie en rationalisatie werd de concurrentie positie van de 
regio snel versterkt, dat goed tot zijn recht kwam binnen de vrije 
markt van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De Peel werd een 
geducht exportgebied, vooral van dierlijke producten: melk, varkens 
en pluimvee. Rond 1980 liep het systeem echter vast door structurele 
overschotten en aantasting van de natuurlijke omgeving. De quotering 
van de melkproductie en de noodzaak van meer duurzame 
productiesystemen leidden tot vergaande regelgeving die grote 
invloed heeft op de bedrijfsontwikkeling, die - mede als gevolg van 
het gebrek aan bedrijfsopvolgers - versnelde schaalvergroting tot 
gevolg heeft. 
De laatste lezing wordt gehouden op 29 oktober 2007 door dhr A. 
(Fons) Drijvers, die een uiteenzetting geeft over de stijl waarin de 
boerderijen gebouwd zijn in de loop van de geschiedenis 
Belangstellenden kunnen deelnemen aan een excursie, die wordt 
gehouden op 3 november 

De lezingenreeks wordt georganiseerd door de stichting Brabantse 
Regionale Geschiedbeoefening (BRG) in samenwerking met het 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Heemkundekring H.N. 
Ouwerling, Heemkundekring De Vonder, Nationaal Beiaard- en 
Natuurmuseum, en Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten. 

De kosten bedragen € 22,50 voor vier lezingen (inclusief koffie/thee). 

Aanmelden zo spoedig mogelijk bij BRGIBMS, Parade 18, 5211 KL 
, s-Hertogenbosch. 
tel.: (073) 615 62 62, fax: (073)- 615 62 63, e-mail: 
info@erfgoedbrabant.nl 

Maandag 1 oktober 2007: Henk Hiddink, archeoloog. 
Archeologische opgravingen 
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Maandag 8 oktober 2007: Paul Thissen, historicus. 
Ontwikkelingen van de landbouw in De Peel tot 1940. 

Maandag 15 oktober 2007: Gerrit Braks, oud-minister. 
Ontwikkeling van de landbouw in de Peel na W02 

maandag 29 oktober 2007: Fons Drijvers, architect. Stijl waarin 
de boerderijen zijn gebouwd in de loop van de geschiedenis. 

Zaterdag 3 november 2007: excursie naar boerderijen, Hans van 
de Laarschot en Pieter Kooien. 

Data: 

Plaats: 

Tijdstip: 
Deelnamekosten: 

Maandag 1 oktober 
Maandag 8 oktober 
Maandag 15 oktober 
Maandag 29 oktober 
Zaterdag 3 november excursie 
Nationaal Beiaardmuseum, Ostaderstraat 23, 

Asten. 
20.00 - 22.00 uur (lezingen) 
€ 22,50 (inclusief koffie/thee) voor de gehele 

reeks. 

Aanmelden zo spoedig mogelijk bij BRGIBMS, Parade 18, 5211 KL 
's-Hertogenbosch. 
tel.: (073) 615 6262, fax: (073)- 6156263, e-mail: 
info@erfgoedbrabant.nl Aanmeldingsformulieren zijn ook 
verkrijgbaar via ons Heemhuis, Molenstraat 10 Someren .. 
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Nieuwe gemeentelijke monumenten in Asten? 

Lezing. 

De gemeente Asten heeft De Vonder gevraagd om haar bijdrage te 
leveren aan de totstandkoming van een gemeentelijke 
monumentenlijst. Een werkgroep van De Vonder bestaande uit Hans 
van de Laarschot, Ria Berkvens, Pieter van Hoek, Ad Kersten en 
Martien van Helmond heeft van ruim 200 panden/objecten de 
geschiedenis achterhaald door archieven te raadplegen en door 
middel van gesprekken met eigenaars en met Harrie en Jan 
Verdijsseldonck, Ton Berkers, Martien Klaus, Christ Wamar, Thijs 
Berkers, Frans Lingg, Han Vinken, Piet Aarts, allen kenners van de 
locale historie uit Asten, Ommel en Heusden. Voorts heeft zij criteria 
geformuleerd volgens welke de gemeenteraad tot de beslissing zou 
kunnen komen om een pand op de monumentenlijst te vermelden. 
Tijdens deze avond zullen oude foto's, tekeningen, beschrijvingen 
van deze panden getoond worden en is discussie mogelijk over de 
gehanteerde criteria. Aanvullende informatie en opbouwende kritiek 
wordt graag ingewacht. 
Eenieder kan via www.heemkundekringdevonder.nl zien welke 
panden beschreven zijn. 

Datum: woensdag 14 november 
Plaats: spiegelzaal van De Beiaard, Lienderweg Asten 
Aanvang: 20.15 uur. 
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Wat is heemkunde? 

Lezing 

Speciaal voor de nieuwe leden maar ook voor ieder ander die interesse 
heeft zal Jan Heyligers 
nader ingaan op de vraag wat onder heemkunde verstaan kan worden 
en welke ambities heemkunde kring De Vonder heeft. 
Hij zal zijn presentatie baseren op : 

• De gedachten van Prof Or Bijsterveld, hoogleraar cultuur aan de 
KUB 

• "Mensen uit de kringen van Brabants heem"van Or Cees Slegers 
• Zijn vierjarige ervaring als voorzitter van heemkundekring De 

Vonder. 
Hij zal ook stilstaan bij Jan Vriends , een man met brede visie, die 
zowel aan de basis stond van het begin van heemkunde in Noord
Brabant als aan het begin van Het Natuurhistorisch Museum "De 
Peel"- in de vroegere wandeling - het Jan Vriendsmuseum in Asten. 

Er zal gelegenheid zijn om te discussiëren over de koers die De 
Vonder vaart. 

Datum: donderdag 20 december 2007 ~?!! 
Plaats: De Stulp, verenigingsgebouw IVN Ostaderstraat Asten 
Aanvang: 20.00 uur. 
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Archeologie; 
Regiovondsten en nieuwe wetgeving. 

Lezing 

Titel "Archeologie en cultuurhistorie in Peelland. En het groeiende 
enthousiasme voor ons verleden", een verhaal over de archeologische en 
cultuurhistorische rijkdommen van Asten en Someren. 

De nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg is in september 2007 
ingevoerd. Gemeenten hebben daarmee een sleutelrol in de bescherming van ons 
archeologisch erfgoed gekregen. Gemeenten vormen namelijk het bevoegd 
gezag bij veel activiteiten die ingrijpen in het bodemarchief, maar ook in die van 
erfgoed in het algemeen. In alle gemeentelijke beleidsnotities over ruimtelijke 
ordening zal bijvoorbeeld een paragraaf 'archeologie' moeten zijn opgenomen. 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet de gemeente rekening houden 
met reeds bekende ofte verwachten archeologische waarden. Dat geldt eveneens 
voor het verlenen van sloop- en bouwvergunningen. Amateur-archeologen en 
vrijwilligers van heemkundekringen zullen hun kennis en betrokkenheid naar 
verwachting, steeds meer gaan inzetten voor het kritisch volgen en voeden van 
alle activiteiten op het gebied van de ruimtelijke ordening. 

Tijdens de lezing wordt ingegaan op de gevolgen van deze nieuwe wetgeving, 
maar daarnaast zal ook veel aandacht worden besteed aan de archeologische 
vondsten uit Asten en Someren die in de loop der jaren door amateur
archeologen, schatgravers en opgravingsinstanties verzameld zijn op plaatsen 
waar de ondergrond door woningbouw en ontgrondingen werd bedreigd of 
tijdens archeologisch onderzoek aan het licht gekomen zijn. Samen met 
reconstructies, kaartmateriaal en mondelinge en schriftelijke uitleg zal een beeld 
worden gegeven van het dagelijks leven van de mensen die hier in een ver 
verleden woonden en hoe ze het landschap gebruikten en inrichtten. Verder 
wordt aan de hand van de biografie van Peelland (onderdeel van het 
Reconstructieplan de Peel) verder ingegaan op de cultuurhistorie en de daarmee 
samenhangende projecten om die cultuurhistorie beter te beschermen, op te 
knappen of zelfs te reconstrueren. Denk daarbij aan projecten rondom de 
Heihorsten in Someren, de golfbaan in Asten en de realisering van de 
ecologische verbinding rondom de Astense Aa. 

Datum: woensdag 23 januari 2008 
Plaats: zaal centraal in Someren 
Aanvang: 20.00 uur 
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Feestavond voor leden van De Vonder 

FEEST/CONTACTAVOND VOOR DE LEDEN VAN DE VONDER 

Het luistergedeelte tijdens de feestavond zal verzorgd worden door de 
muziekgroep Horlepiep uit AstenlHeusden. De muzikanten zullen de 
leden laten genieten van een keur aan volksliedjes. 

D'n aawen gemintenbooi van Someren Jan van Eijk, die vele vooral 
humoristische en sterke verhalen uit zijn jeugd heeft opgeschreven, zal 
enkele van deze vertelsels ten gehore brengen. 

Bij aanvang van de avond zal Louis van den Bosch op zijn 
handdraaiorgeltje "Ons Moeder" evergreens en bijdetijdse liedjes 
spelen. 

We maken er met z'n allen een gezellige verenigingsavond van. 
Tijdens de avond is er, onder het genot van een tas koffie/thee of iets 
anders en 'n stuk pepperkoewk ofroggebrouwd mi zult, natuurlijk 
volop gelegenheid om te buurten en onderling over vruuger te 
verhalen. 
Mochten er leden zijn die zelf iets willen voordragen of opvoeren dan 
kunnen zij zich melden bij het secretariaat. 

Datum: vrijdag 15 februari 2008 
Plaats: zalencentrum Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren 
Aanvang: 20.00 uur 
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Jaarvergadering heemkundekring De Vonder 
Asten-Someren. 

Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af over het 
in de afgelopen periode gevoerde beleid. In toenemende mate wordt 
de jaarvergadering ook ervaren als een plezierige ontmoeting van de 
leden waarbij informatie-uitwisseling, gezellige sfeer en een 
onderhoudend informeel gedeelte, centraal staan. 
Uw aller aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld. 

Datum: woensdag 12 maart 2008 
Plaats: zaal Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren 
Aanvang: 20.00 uur 
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Helmond laat zich kennen. 

Excursie. 

Onze Helmondse zusterorganisatie "Heemkundekring Peelland
Helmond" ontvangt ons graag om een interessant programma aan te 
bieden. 
We worden verwacht in het Jan Visser Museum aan de Keizerin 
Marialaan te Helmond. 
Daar zijn oude ambachten te zien met de bijbehorende 
gereedschappen. 
Bidprentjes, echt en digitaal, treffen we er ook aan evenals 
doopregisters. 
We bezoeken daar ook de Heemkamer die op zolder van het museum 
is ondergebracht. 
Het kapelletje van Binderen zullen we niet links laten liggen. 
Het geheel zal aangeboden worden door heemkundigen waarvan we 
mogen verwachten dat zij hun Helmondse hart en ziel leggen in hun 
presentatie. 

Datum: zaterdag 29 maart 
Plaats: Helmond, Jan Visser Museum, Keizerin Marialaan 5 
Aanvang: 14.00 uur 
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Natuurlijke aspecten van De Peel 

lezing 
(onder voorbehoud) 

Hans van de Laarschot ,lid van de redactie van de door Waanders 
uitgegeven serie 
"ACH LIEVE TIJD 2000 jaar De Peel" zal een lezing verzorgen over 
natuurlijke aspecten van De Peel. Zestien delen vormen tezamen 
"ACH LIEVE TIJD". 
Hans van de Laarschot heeft specifieke aandacht gegeven aan die 

delen die de natuurlijke aspecten beschrijven. Ze dragen als titel: 
"Peel werkers en veenbazen", "Het moeras" , "Ontginnen en boeren". 
Zijn beroepsmatige activiteiten bij het Regionaal Historisch Centrum, 
zijn regelmatige trektochten te voet ofper fiets door De Peel, zijn 
theoretische verdieping in "het gedeelde verleden van de Peel"en zijn 
boeiende wijze van presenteren maken deze lezing voor kenners en 
andere geïnteresseerden een 'must'. 

Datum: woensdag 16 april 2008 
Plaats: zaal Centraal Someren 
Aanvang: 20.00 uur 
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Klokkenwandeling 

Excursie 

'''t is Asten wat de klok slaat". 
Wat valt er rond de kerktoren te vertellen over de klokkengeschiedenis 
van Asten? Overal in Asten zijn trouwens sporen te zien die ons aan 
deze sonore bronzen geluidsbron doen denken. Er is ook een link te 
leggen met enkele kunstwerken in ons dorp en verschillende 
straatnamen!!!. Wat had b.v. Albert van Cuijck, Bernhard de Merode, 
Geert van Wou, Hemony, Willem Clockgieters, Moussault, 
Burgemeester Frencken, Wijnen en Rutten met klokken? 
Verder zingt in Asten de tijd en horen we ook nu nog precies op de 
juiste tijd een gezellige deun met de uurs lagen. Hoe ging dat vroeger 
en hoe gaat het nu? 

Willie van Vlerken uit de Geert van Woustraat - hoe kan het anders?
is een klokkenliethebber pur sang. Als een voorspel van de 
klokkendagen die in het eerste weekend van juni gehouden worden, 
zal Willie met belangstellenden een ronde door Asten centrum lopen. 
De klokkentoren zal beklommen worden en ook op een andere plaats 
worden klokken bekeken die door velen nog niet gezien zijn. 

Datum: zaterdag 3 mei 
Plaats: start bij de groene boog op het Koningsplein in Asten 
Aanvang: 13.30 uur 
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Verhalen vertellen. 

Verhalen vertellen op dialectavond. 

Na de succesvolle verhalenavond in de bibliotheek van Asten op 25 
januari 2007 wordt opnieuw een soortgelijke bijeenkomst belegd en 
wel in de bieb in Someren. 

Gebleken is dat de belangstellenden en de uitvoerenden groot 
genoegen beleefd hebben aan die dialectavond en daarom 
organiseren de boekhandels, de bibliotheken en de heemkundekring 
uit Asten en Someren samen, graag een "nieuwe" kans voor en in 
onze "oude" taal. 

Het programma belooft gevarieerd te worden zowel wat betreft de 
vertellers als qua inhoud. 

Het voordragen, voorlezen of vertellen van verhalen die waar gebeurd 
of al dan niet (zelf) verzonnen zijn: dat alles behoort tot de 
mogelijkheden. Alle sprekers zijn vertrouwd met het Aastes of 
Zummers, waarbij deze keer de nadruk op het Zummers zal liggen. 
Hun roem is hen vooruitgesneld maar er is ook plaats ingeruimd voor 
onbekend talent. 

Datum: donderdag 29 mei 2008 
Plaats: bibliotheek Someren 
Aanvang: 20.00 uur 
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Grote excursie naar Eindhoven. 

EXCURSIE NAAR EINDHOVEN 

De inmiddels traditionele excursie in de maand juni is ieder jaar een 
groot succes. In 2005 bezochten we Maastricht, in 2006 Nederweert 
en Weert en komend jaar is het plan opgevat Eindhoven te gaan 
bezoeken. Velen van ons verdienden hier, of verdienen nog, hun 
dagelijks brood. 
Eindhoven heeft enkele interessante musea, die een bezoek zeker 
waard zijn, zoals het DAF museum, het centrum Kunstlicht in de 
Kunst, het 1891 fabriekje van Philips en het Museum Kempenland. 

Datum: zaterdag 14 juni 2008 
Plaats: verzamelen op het parkeerterrein bij De Diepsteeckel 
Vertrek: 09.00 uur 
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Vrienden van heemkundekring De Vonder 
Acfis Business Centrum. Ter Hofstadlaan 75 VV .. .. Someren. 

De Hr. en Mevr.van Acker. Hombroecstraat 1. 572 I AV. Asten. 

G.Berkers . Zonneweg 1. 5712 GN. Someren. 

AutobedrijfBerkvens. Voorste Heusden 55. 5725 AB. Asten 

Elektro Technisch Buro WiIIem Bos Trasweg 5 Someren 

Bouwen TimmerbedrijfCortooms Verbeme. Molenakkers 5. 5721 WR Asten. 

BouwbedrijfDriessen BV. Molenakkers 5b. 5721 WR. Asten. 

Fysiotherapie Campanula (Theo Lankhorst) Hofstraat 2 Asten 

Gianotten Adviesbureau, Wilhelminaplein 6a Someren 

HarelI Beheer BV(Harrie en NeIIie van der Weerden) Floreffestraat 1 5711 AA Someren 

Isobouw Systems BV. Kanaalstraat 107. 5711 EG. Someren. 

Van Kaam Netwerknotarissen Speelheuvelplein 10 Someren 

Notaris Kessels. Wilhelminastraat 30-32. 5721 KK. Asten. 

Hr. A.J.l . Kusters, Heuvel 125711 EH Someren 

Larco Conserven Someren BV. Industrielaan 10. 5711 CX. Someren. 

Leenen BV. Verwarming-Loodgietersbedrijf. Half-Elfje 4.5711 ES. Someren. 

Wil en Toos Leenen, Floreffestraat 1095711 AC Someren 

Garage Linden. Ter Hofstadlaan 140. 5711 VZ. Someren. 

Beheerrnij v.d. Loo, Markt 10 Asten (Postbus 135720 AA) 

Schildersbedrijf Looymans Hoornmanstraat I 5711 EZ Someren. 

Meeus Assurantiën PosteIstraat 26 571 1 EN Someren 

Sleegers Farm Equipment. Hoyserstraat I. 5711 PV Someren. 

Smits BouwbedrijfBV. Dorser 2. 5711 LE. Someren .. 
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Frank van StekeJenburg Assurantien, Hofstraat 25 5721 BA Postbus 61 5720 AB Asten 

E.B.Steyns. Winkelstraat 9.5715 PN. Someren- Lierop. 

Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 245721 BB Asten 

Veugen Stallenbouw. Nieuwendijk 90. 5712 XZ. Someren. 

Warebo Trasweg 15 Someren 

De Hr. en Mevr. de Wit. Speelheuvelplein 4.5711 AR. Someren 

De Hr. en Mevr. Wijnen. Speelheuvelstraat 41. 5711 AT. Someren. 

De Hr. en Mevr. v.d.Zanden. Jan v.d. Diesduncstr. 17.5721 VN. Asten. 

Vrienden van 
heemkundekring 

De Vonder 
maken onze activiteiten mede mogelijk 

Hebt U interesse? e.hellings4@chello.nl 
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Heernhuis 

Adres: Molenstraat 10, 5711 EW, Someren 
Telefoon: 0493-472423 
Secretaris: e.hellings4@chello.nl 
e-mail: hkkdevonder@xs4all.nl 
website: www.heemkundekringdevonder.nl 

De leden van de werkgroep Archivariaat werken elke dinsdagochtend 
in het Heemhuis. 
Wilt u een kijkje komen nemen, neem dan contact op met Wim 
Deenen. 

Elke derde dinsdagavond van de maand komt de werkgroep 
Toponiemen bij elkaar in het Heemhuis. 
Wilt u een kijkje komen nemen, neem dan contact op met Frans 
Martens. 

Elke Woensdagavond is de werkgroep Oud Schrift in het Heemhuis 
bezig met het ontcijferen van historische teksten over Asten en 
Someren. 
Wilt u een kijkje komen nemen, neem dan contact op met Jac JÖris. 

Donderdagavond open Heemhuis van 19.00 tot 21.00 uur. 

Doorlopend tentoonstelling in de Heernkamer 
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dinsdagocbtend: werkgroep arcbivariaat 
dinsdagavond : werkgroep toponiemen 
woensdagavond: studiegroep oud scbrift 
donderdagavond: open beembuis 
doorlopend: tentoonstelling in de beemkamer. 

heemkundekring 

DEa.> 
VONDER 

asten-someren 
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2007 
4 September 
26 september 
1 oktober 
8 oktober 

15 oktober 

29 oktober 
3 november 
14 november 
20 december 

2008 
23 januari 
15 februari 
12 maart 
29 maart 
16 april 
3 mei 
29 mei 
14 juni 

BELANGRIJKE DAT A 2007 - 2008 

De conservatoren pakken uit. 
Films van Asten en Someren 
lezingenreeks: Archeologische opgravingen 
lezingenreeks: Ontwikkeling van Landbouw in de 
Peel 
lezingenreeks: Ontwikkeling van de landbouw in de 
Peel na W02 
lezingenreeks: Stijl waarin boerderijen zijn gebouwd 
lezingenreeks: Excursie naar boerderijen 
Nieuwe gemeentelijke monumenten in Asten 
Wat in heemkunde 

Archeologie, regiovondsten en nieuwe wetgeving 
Feestavond voor de leden van de Vonder 
Jaarvergadering De Vonder 
Helmond laat zich kennen 
Natuurlijke aspecten van de Peel 
Klokkenwandeling 
Verhalen vertellen 
Excursie naar Eindhoven 
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