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De redactie wenst u allen een mooi Kerstfeest en een voorspoedig
nieuwjaar en dankt allen die in het afgelopen jaar een bijdrage
hebben geleverd.

Wij hebben genoeg aan onze eigen tijd. Elk weekend is er wel iets te doen
in onze wereld die vooruit wil. En ook in de week moet er aanhoudend
gepland worden, tijd is geld, stilstand is achteruitgang.
Maar je kunt je niet echt losmaken van je verleden, van de tijd en de
streek waarin je geworteld bent. Dat bleek op de openjng van het
Archeologiehuis, het nieuwe home van de werkgroep Archeologie van de
Heemkundekring. Een bescheiden gebouw, maar heel strategisch gelegen
en met grote liefde en kundigheid ingericht. Te klein om de talrijke
bezoekers binnenshuis te ontvangen, maar de bloemetjes werden in de
letterlijke zin buiten gezet. Leuke toespraakjes om elkaar eens een hart
onder de riem te steken, maar je hoefde geen archeoloog of heemkundige
te zijn om je welkom te voelen.
Het is altijd maar een klein groepje dat het vuurtje brandend moet houden,
maar de uitstraling was inderdaad hartverwarmend. Somerenaren die een
beetje heembewust zijn kunnen het Heemhuis als hun tweede thuis
beschouwen. Ik zal er in elk geval nog graag eens terugkomen.

.. .

Een toevallige bezoeker

Wethouder Martien Kusters spreekt namens gemeentebestuur Someren
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Tot op de straat was het gevuld met belangstellenden.
Toehoorders tijdens de verschillende de toespraken

Een van de vitrines

DE DONCK OF HET "KASTEEL " VAN
SOMEREN
"Uit de nog voorhanden, met grachten omgevene plaatsen, blijkt,
dat hier (Someren) vroeger zeven kasteelen of adellijke huizen
gestaan hebben, welke thans geheel zijn afgebroken en waarvan
niets dan eenig steengruis overig is. Zij waren geheeten
Vladrakken, den Edelenburg, de Wolfsnest, de Witvrouwenberg,
de Donck, Grimberg een waarvan de naam onbekend is". Deze
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gegevens verstrekte burgemeester Verhoijsen in 1841 aan A. van
der AA voor zijn Aardrijkskundigwoordenboek der Nederlanden.
Een donk is een natuurlijke verhoging in het landschap en
derhalve geschikt voor bewoning. Onze donk lag niet ver van de
Vaarselstraat en grensde aan de Donckse Dreve. Het water wat in
de gracht stroomde kwam van de kleine Aa en ging met een grote
omweg weer terug naar de Aa.

''Toen de maquette van de Donck, gemaakt door Joop Verkroost in
het arc~eologiehuis werd tentoongesteld werd mij gevraagd
begeleidend verhaaltje te schrijven, dat heb ik gedaan. Het was
niet de bedoeling om dit korte schrijven ook in de Vonder te
zetten, totdat ik een kaart in handen kreeg van Staat-Brabant
waarop '''t kasteel van Zomeren" staat vermeld. Wat nog meer
opviel o~.deze kaart dat het van kasteel van Asten dat altijd en
terecht bijna op alle kaarten vermeld staat nu eens niet vernoemd
werd.
De oudste vermelding van de Donck -in het cijnsboek van de
heer van Helmond- is uit 1381. Toen was het huis in handen van
Wilhelmus Stackenborch, een belangrijke familie in Someren.
Door huwelijk -dochter Magriet huwde met Jan van Kessel- komt
het in handen van de familie Van Kessel. Dit blijft zo tot de
16de eeuw. Hierna komt het door verkoop en huwelijken in
handen van verschillende families -zoals Van Gerwens en later
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de Oudtheusdens. Begin 18de eeuw wordt de Donck verkocht
aan Peter Guns uit Maarheeze. Hij is de schoonvader van Joseph
Petit, die een klokkengieterij op de Donck begint. Zijn zoon

Alexius zet deze klokkengieterij voort en sticht er in 1765 ook
een brouwerij. In 1777 gaat hij failliet en verkoopt de de Donck
aan de gebroeders Van Rooij die hier de brouwerij voortzetten en
een herberg beginnen Na een brand in 1802 komen de resten en
bijgebouwen in handen (1815) van dominee Amold Kremer en
hierna worden de resten gesloopt en zoals in die tijd gebruikelijk
de stenen gebruikt voor andere doeleinden. De balken zijn
gebruikt bij het bouwen van de "schop" van de familie Bruystens
in de Hoevestraat.
Het hoofd der school Hubertus Eijsbouts vermeldt dat tijdens de
herontginningen in 1950 mandenvol scherven van
gebruiksvoorwerpen alsmede fragmenten van het gebouw werden
verzameld en gedateerd konden worden van ca. 1400 tot ca.
7

WOOlÎzorgcomplex. Eegeishoeve Someren

Maquette gemaakt door Joop Verkroost

1~OO. Veel van deze resten zijn gevonden bij het huisje van
Pleter van Otterdijk. De standaardmolen van Sluis 11 is na
restauratie -klaar in 1979- naar de omgeving verplaatst en is het
natuurtheater de Donck hier gebouwd.
Cees Verhagen

Aanduiding op het bord bij de bouwplaats

"EEGELSHOEFFVE"
t.b.V. nieuwe verpleegunit van Huize Witven aan de Terhofitadlaan

Gegevens rondom de naam "EegelshoeffVe", met ook
voorkomende personen en gebouwen in die omgeving.
R= Rechterlijk Archief Someren, vervolgens in volgorde; het
akte nr., het folio nr., en datum.
De schepenakten zijn zeer nauwkeurig omgezet van oud-schrift
door Annemie Megens-Linders (t).
Op mijn verzoek heeft dhr. Egbert Wijnen (RHCe) de originele in
oud schrift, moeilijk leesbare akte, met veel strepen en
tussenvoegingen opnieuw bestudeerd, overgenomen en vertaald,
november 2008.
Wij hebben echter nog niet kunnen ontdekken waar precies de
"Eegelshoeve" heeft gestaan.

Duidelijk is wel, dat het in de omgeving van de "Edelenborg" en
de "oude Lambertuskerk" moet zijn geweest.
Rechterlijk Archief Someren 64, folio 37 [doorgehaalde akte]
1547 marge: XXIX' augusti
Dat voir ons coemen is Jan Verstraeten met consent Gijsbrecht
Jan Gijsbrechts
ende heefft erfflicke vercocht, opgedragen ende overgegeven
Hr. Mathijs van Kessell ende sijne erven ende naecomelingen
eene erff wech,
te driven ende te vaeren soe hem dat gelieven salt
van den Eelenborch doer een stuck erffs geheijten dat LooffVen,
des gelijck heefft weederom gelooft Heer Mathijs van Kessell Jan
Verstraeten voirscreven dat hij, hem noch sijne erffve
nemmermeer wederom gekeeren en sallen doer dat straetken
gelegen tuschen erffs den Eelenborch voirscreven ende erffs
Gosens van Vee, geheijten die Eegels Hoeffve, mer sullen
malcanderen altijt in alles weegen do er het Looffvenneken ende
9
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do er het straetken etcetera, tsij totten eckeren off ter kerck offte
ter moelen te vaeren, sonder argelist.
Meede gelovende die voirscreven Jan Verstraeten ende Heer
Mathijs van Kessell voirscreven op hen ende op allen hen ueden
hebbende ende vercrigende, alles watter voirscreven is ewelicke'

Jan Verstraeten en heer Mathijs van Kessell beloven dat elkaar
zonder bijbedoelingen, en zij beloven elkaar met als onderpand
de goederen die zij nu hebben of later verkrijgen dat zij alles wat
er afgesproken is zullen nakomen.
Nadere informatie over de in de schepenakte voorkomende
namen:
1) R64, Fol.23, 18 jan 1546. Jan Verstraeten en Gijben Jan
Gijbenss(oon) lossen een heftig erfenisgeschil op door grond en
huis te verdelen, waarmee beiden akkoord gaan. Jan kreeg onder
andere een stuk land en het Loofven dat gedeeltelijk onder de
erfenis van de Edelenborch gelegen is.
Om de vrede niet opnieuw te verstoren vroeg Jan bij de verkoop
in 1547 toestemming aan Gijben.
2) R63, Fo1.6, 3 jan 1541. Jan Verstraeten is coster der kercke
van Zoemeren, zijn zoon Jan Verstraete is priester.

Aanvang werkzaamheden, december 2008

vast ende stedich te halden, pro ut in meliori forma.
Testes Goet Paeuwelss van Duppen ende Frans Joestens van
Liesell.
Vertaling:
Ja.~ Verstraeten heeft met toestemming van Gijsbrecht Jan
GIJsbrechts verkocht aan heer Mathijs van Kessell:
een weg, waardoor hij mag drijven en varen, wanneer hij dat wil,
van de Edelenborg door een erf genaamd het Looffven. Daarvoor
b~looft heer Mathijs van Kessell aan Jan Verstraeten dat hij, noch
zIJn erfgenamen het straatje nooit meer zullen gebruiken dat
gelegen is tussen het erf van den Edelenborg en het erf v~n
Gosen van Vee, geheten de Eegels Hoeffve, maar dat zij altijd
hun weg zullen nemen door het Looffvenneken en door het
voornoemde straatje, om naar hun akkers, de kerk of de molen te
varen.
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3) Gijben Jan Gijbenss, is schepen van 1540 en zeker tot en met
1553.
4) Gosen van Vee(n), is schepen in 1529 en 1546.
5) Wie was Hr. Mathijs van Kessel?
Mathijs van Kessel, was pastoor van Zeelst en vanaf 1544 tevens
rector van het Onze-Lieve-Vrouwe altaar, een van de altaren, in
de grote Lambertuskerk in Someren. Hij had in Zeel st een
vervanger aangesteld, verbleef in Someren en streek daar het geld
van Zeel st op. Volgens de vermelding in 1610 had Anna Daniels
van Ovelwegen, overleden 25-03-1609, drie natuurlijke kinderen
bij de priester Mathijs van Kessel.
Mathijs van Kessel kwam in 1542 in het bezit van het kasteeltje
de Edelenborch. Hij had de Edelenborg, waarin hij was gaan
wonen, uit onvrede gekocht omdat zijn broer Berthout bij de
erfenis van zijn ouders het adellijke huis op de Donk had
II

gekregen. Toen Mathijs van Kessel in 1558 zijn testament maakte
onterfde hij zijn broer Berthout
van Kessel. Zijn eigen natuurlijke kinderen erfden de
Edelenborg.

huize de Donk, en in 1474 was Jan van Kessel eigenaar van de
hoeve Vladeraken (Vlerken).
Berthout van Kessel, eigenaar van het familie cijns boek
(pachtboek), was rond deze tijd Stadhouder van Someren.
(Onze familieleden (Deenen) waren, evenals andere op de lijst
voorkomende personen, pachtpenningen (cijns) schuldig aan de
vooraanstaande familie Van Kessel - wd)
Schepen Jan Jans Bruijnen, maakte in 1552 zijn ongenoegen
kenbaar over de priester Aard van Kessel, omdat deze het
jaargetijde van de priester Jan Bruijnen niet in de kerk aan het
hoogaltaar had opgedragen maar aan het altaar van Sint Brigida.
De priester had zelfs de al betaalde missen helemaal niet
opgedragen.
Gedeeltelijke stamboom van de familie Van Kessel:

Overzicht op het bouwterrein

' ~66, Fo1.107, 28 september 1558. Testament .... Geeft den

tstatoer in puere aelmisse om Godswille tot behoef van
alimentatie, allen sinen vercregen goeden sinen natuerlicke
kinderen, te wetene huijs, hoff, hofstadt met alle toebehoren,
gelegen in de Parochie van Zoemeren, geheijten den Elenborch,
metter pachten, chinsen ende lasten daerop staende. ]
Later zal de Edelenborg weer overgaan in andere families. Onder
andere bewoond door de vrijgezel jonker Johan Wijffliet, ook
genaamd Wijtvliet of Back). Jonker Johan is op 14 juni 1652
overleden.

6) Het geslacht Van Kessel. (Ziet ook het schematische overzicht
van de familie Van Kessel).
Het adellijke geslacht Van Kessel was afkomstig van Kessel bij
Maren
De familie speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van
Someren, had hier veel eigendommen, zoals in de 15 de eeuw
12

Jan Jan van Kessel
(zoon van Jan van Kessel-14 de eeuw- en Margriet
Willem van Stakenborch)
x I ste met:
Theodora Back
(dochter van Berthout Back, Heer van Asten)
x 2de N.N. en x 3de N.N.
Kinderen:
Willem van
Kessel
+27-12-1534
x
Beatrix van
Gerwen
Volg IA
Margriet van
Kessel

Dirk van Kessel
+ vóór 1543
x
Heylwich

Gielis van
Kessel
priester - notaris
x
N.N.

Jan van Kessel
priester te
Dommelen
x
Maria

Aard van Kessel
Priester

Lijsbeth van
Kessel

Dirk Jan van
Kessel

Vervolg I A:
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Willem van
Kessel
+ 27-12-1534
x
Beatrix van
Gerwen
Kinderen:
Jan van Kessel
x
N.N.

Margriet van
Kessel

Mathijs van
Kessel
Priester te Zeelst
3 nat. kinderen
bij Anna Oaniels
van Ovelwegen
Hendrik van
Kessel

...

Anna van Kessel Daniel van
x
Kessel
Philip van
Doeren

Een zogenaamde ban of dwangrnolen, dat betekende dat de
onderhorigen verplicht waren hun granen uitsluitend op die
molen te laten malen. In 1973 gekocht door de gemeente van
Veevoederfabriek Koudijs en verplaatst naar de Donck waar hij
hersteld vanaf 1979 nog kan malen met behulp van vrijwilligers.

Heemkundekring "De Vonder" Asten - Someren.
Wim Deenen - november 2008.

DE EERSTE BEWONERS
(10.000 tot 4.000 voor Chr.)

Berthout van
Kessel
x Anna van
Baexem
uit dit huwelijk
5 kind.,
onder andere
zoon:
Jan van Kessel
Schout van
Someren
+ 1613

De Steentijd begon toen de mens voor het eerst werktuigen ging
maken en gebruiken. Tijdens de laatste ijstijd, die duurde van
75.000 tot 10.200 jaar geleden, trokken in Nederland groepen
jagers-verzamelaars rond door het toendra-achtige landschap op
zoek naar mammoeten, rendieren en wolharige neushoorns.
IJzige sneeuwstormen veranderden het landschap regelmatig in
een onherbergzame zand- en ijsvlakte met een permanent
bevroren bodem. In Asten komen we voor het eerst rond 10.000
voor Chr. mensen tegen.

7) Met de kerk in de akte is bedoeld de grote Lambertuskerk, die
rond 1436 gebouwd zou kunnen zijn.
~itgevoerd in baksteen had de kerk één hoofdingang, twee zijmgangen en een losstaande klokkenstoel.
De kerk stond oorspronkelijk midden in het toenmalige centrum
van het dorp, het 'Kerkeindje'.
Gelegen nabij de huidige protestante begraafplaats aan de
Nachtega~I.laan. De grote kerk werd in 1868 gesloopt. Het koor,
dat was blIjven staan, is ten slotte gesloopt in 1890. Meer
gegevens ove: deze L,~mbertuskerk in het boekje "Verzameling
WetenswaardIgheden van heemkundekring De Vonder.

Rond 8000 voor Chr. verbeterde het klimaat in Europa. Er
ontstonden wouden, moerasbossen en beekdalen met een rijkdom
aan planten en dieren. Op de Peelhorst ontwikkelde zich een
hoogveengebied met bijzondere flora en fauna. Het wild bestond
onder andere uit oerrunderen, wisenten en edelherten, maar ook
kleinere soorten als everzwijnen, bevers, otters en vogels. De
jagers en verzamelaars trokken in de zomer noordwaarts om te
jagen op rendieren en oerrunderen en om voedsel te verzamelen.
Ze hebben nog geen vaste woonplaats en leven in eenvoudige
hutten.

8) Met de molen wordt de in de buurt staande standaardmolen
bedoeld, die in 1540 werd opgericht door de abdij van Postel.

In Asten treffen we in de beekdalen en in de buurt van de vennen
in en rond de Peel kleine groepjes mensen aan die leven van de
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jacht, visserij en het verzamelen van noten en vruchten. Midden
in de Groote Peel zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van
zulke kampen teruggevonden. De organische stoffen zijn
vergaan; alleen de stenen werktuigen zijn bewaard gebleven,
zoals vuurstenen pij len en schrabbers.

De late prehistorie (4.000 tot 12 voor Chr.)
Ergens tussen 4000 en 3000 voor Chr. strijken de eerste
landbouwers neer op de dicht beboste dekzandruggen van
zuidoost-Brabant. De mensen gingen de natuur naar hun hand
zetten en in plaats van rond te trekken, vestigde men zich op
vaste locaties in meer standvaste boerderijen. Voor het zaaien
van gewassen werden de bossen op de hoger gelegen gronden
gekapt en platgebrand om kleine akkertjes aan te kunnen leggen,
waar gerst en tarwe werd verbouwd. Het bemesten van een akker
was echter nog niet bekend. Vandaar dat de opbrengst gering was
en er regelmatig van terrein moest worden veranderd. Voor zijn
voedsel bleef de boer dan ook nog sterk afhankelijk van de jacht
op wild en de visvangst. Daarnaast was een belangrijke rol
, weggelegd voor het rund, toen nog veel kleiner dan het huidige
rund. Schaap, geit, varken en paard zijn van ondergeschikt
belang. Het boerenerf bestaat uit een grote woonstalboerderij met
enkele schuurtjes, opgebouwd uit hout, vlechtwerk, leem en stro.
Sporen van bewoning in Asten in deze periode vinden we aan de
randen van de Groote Peel en in Asten-Ommel op de hogere
dekzandruggen. Nabij de vriescentrale aan de Ommelseweg en in
de wijk Nobis werden o.a. resten van afvalkuilen met aardewerk
en graanschuurtjes gevonden.
In de late prehistorie werd het lichaam van de dode op een
brandstapel gecremeerd. De veraste resten worden verzameld in
een urn, waarna ze werden bijgezet in een grafheuvel. De
urnenvelden doen hun intrede, die vaak nog tot in de 20e eeuw
goed herkenbaar blijven. In Asten nabij de Aa zijn sporen bekend
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van grafheuvels daterend uit de Vroege IJzertijd (800-500
v.Chr.).

De Romeinse Tijd (50 voor Chr. - 450 na Chr.)
Rond 50 voor Christus woonden hier verschillende
bevolkingsgroepen, die leefden in een redelijk georganiseerde
maatschappij van lokale leiders en stammen. Deze groepen
worden langzaam opgenomen in het Romeinse Rijk en onder het
Romeinse bestuur komt het gebied tot grote bloei. De Texuandri,
zoals de bewoners van de Zuid Nederlandse en Noord Belgische
zandgronden vanaf de eerste eeuw heten, worden administratief
ingedeeld bij de Civitas Tungrorum, met het Belgische Tongeren
als hoofdstad.

\

De Romeinen introduceren hier een groot aantal technische
innovaties waarbij gedacht kan worden aan landbouwwerktuigen,
dakpannen, waterleiding, glas en vloerverwarming. Deze nieuwe
gereedschappen en gebruiksvoorwerpen dringen langzaam maar
zeker ook door naar het platteland van Brabant. De al bestaande
inheemse nederzetting behoudt echter zijn prehistorisch karakter,
waarbij akkerbouw en veeteelt de belangrijkste bestaansmiddelen
zijn. Boerderijen worden echter steeds meer plaatsgebonden en er
ontstaan kleine nederzettingen. De uit hout opgetrokken
boerderijen worden over het algemeen anders dan voorheen
gefundeerd en ruimer ingedeeld. Verder doet het verdiepte
stalgedeelte zijn intrede, waarbij de opgespaarde mest
waarschijnlijk verspreid werd over het land.
In Asten kennen we vooral muntvondsten uit de Romeinse tijd.
Deze variëren van een complete muntschat bij de Punderman in
het beekdal van de Aa tot vele losse munten met name rond
Ommel die mogelijk een oude doorgaande route volgen.

De Middeleeuwen (450 -1500 na Chr.)
Van de vroege Middeleeuwen in Asten weten we nagenoeg
vrijwel niets. Als in 650 deze streken opgenomen worden in het
17

Frankische rijk bestaat de samenleving naast de adel en de vrije
boeren uit grote groepen horige boeren. Kenmerkend voor het
middeleeuwse bestuur is het feodale leenstelsel. Dit betekende
dat een groot deel van de landerijen of domeinen van de heer in
bruikleen werden gegeven aan zijn leenmannen. Deze horigen
moesten daarvoor in de plaats het land bewerken en producten en
diensten leveren aan de leenheer.
Rond 1000 zien we dat de beheerders van de domeinen, veelal in
handen van abdijen, zich goederen en rechten toe-eigenen. Deze
heerlijke rechten (zoals rechtspraak, cijnsheffmg, kerk- en
molenrecht), vormen de basis voor de lokale machtsuitoefening.
Zo ook in Asten waar de Duitse keizer zijn domein had
(bestaande uit Asten, Lierop, Someren, Heeze en Leende)
verdeeld en geschonken aan het kapittel van St. Servaas en de
abdij van Luik. In 1146 trad de heer van Cuijk op als voogd voor
de abdij van St. Servaas te Maastricht en kwamen de heerlijke
rechten van Asten in handen van de heren van Cuijk. De hertog
van Brabant was echter niet blij met deze grotere macht voor de
Illaatselijke heren. De abdij van Floreffe, gelegen ten zuiden van
Namen kocht dan ook gesteund door de hertog, in 1212 de tiende
van Asten. Kort na 1200 lukte het de hertog van Brabant de
meeste lokale machthebbers over te halen hun goederen in leen
aan hem op te dragen. Het lukte de hertog hierdoor wetten en
belastingen aan de bevolking op te leggen. Maar in Asten lukte
dit pas in 1362 toen de familie van Cuijk in geldnood kwam.

Archeologische vindplaatsen in Asten
Het grondgebied van Asten ligt tussen de twee armen van de Aa.
De geologische geschiedenis van dit gebied, het feit dat deze Aaarmen hier kwamen liggen, de verschillen in hoogte en
grondkwaliteit, en de mogelijkheden tot bewoning bepaalden al
lang geleden dat hier mensen kwamen wonen. De beekdalranden
van de Aa bestonden uit goede grond, maar zijn natuurlijk ook
het laagst gelegen. Op de hogere delen kon men wonen, zonder
18

het risico van overstroming. Het is dan ook geen toeval dat de
Astense grenzen historisch door de Aa-armen gevormd werden.
Archeologische vondsten en sporen in het landschap bevestigen
de aanwezigheid van mensen in het verleden.
Duidelijk is dat het gebied in en rondom Asten al sinds
mensenheugenis is gebruikt als akkergebied waarbij de van
oorsprong middeleeuwse hoeven een grote rol speelden.
Dekzandruggen en esdekken zijn tevens aanwijzingen voor
oudere bewoning. Dit is overduidelijk bevestigd door
grootschalig onderzoek in de gemeente Someren aan de andere
zijde van de Aa, waar een vergelijkbaar landschap aanwezig is.
Voor vrijwel geheel Asten geldt dan ook een hoge tot middelhoge
archeologische waarde. Voor gebieden met een (middel)hoge
archeologische waarde dienen bij voorgenomen ruimtelijke
ontwikkelingen, de archeologische waarden door middel van een
vooronderzoek in kaart te worden gebracht. Uitgangspunt is het
archeologisch erfgoed 'in situ' te beschermen.

Historisch dorpspatroon van Asten
De oude dorpskern van Asten met het marktplein en omliggende
kloostercomplexen wordt in de cultuurhistorische waardenkaart
van de provincie aangeduid als historische stedenbouw met een
redelijk hoge waarde. Een groot aantal wegen komt nog overeen
met de kadasterkaart van 1832. Mogelijk dateert de structuur in
eerste aanleg al uit de Hoge Middeleeuwen (1000-1250). Kern en
kerk van Asten hebben zich in de Late Middeleeuwen (12501500) en daarna niet over een grotere afstand verplaatst. Het
centrum van Asten bestond rond 1880 uit diverse kleine kort bij
elkaar gelegen straatjes. Feitelijk bestaan de meeste daarvan nog
steeds. De namen waren echter anders en ook de bebouwing. Zo
heette de Prins Bernardstraat Tramstraat, naar de oude tram die
hier vroeger liep, en de Burgemeester Frenckenstraat "de
binnenstraat". In de periode 1850-1900 kende de plaats een
sterke industrialisatie. Vooral de eenvoudige huisjes van de
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wevers en arbeiders zijn verdwenen. In de nabijheid van de
middeleeuwse kerk lagen huizen van de fabrikant Bluijssen,
enkele bierbrouwers en het klooster het liefdesgesticht van de
zusters. Eind 1ge eeuw zijn de lage dorpswoonhuizen niet meer
goed genoeg en gaat men hoge statige huizen bouwen, die we
overal in Nederland tegenkomen. De beste voorbeelden van
Brabantse dorpshuizen vinden we in de Burg. Frenckenstraat: het
huis van Van Kimmenade en 't Eeuwig Leven. In 1893 werd een
nieuwe school aan de Markt gebouwd. Langs de
Wilhelminastraat, een uitvalsweg van de oude kern, verrezen
fabrikantenvilla's. Na 1900 werd een deel van deze villa's in
gebruik genomen als klooster. Het bebouwingsbeeld, met een
aantal grote kloosters, tehuizen en kantoren, dateert met name uit
de periode 1900-1950, toen in de hele kern een opschaling van de
bebouwing plaatsvond.
De middeleeuwse kerk die tegenwoordig onder het vernieuwde
Koningsplein schuilgaat is gebouwd in 1478-1479. Uit de eerste
vermelding van Asten in 1212 blijkt dat de kerk in handen komt
van de abdij van Floreffe. Dus deze kerk had minstens één
~oorganger. Het is onduidelijk waar deze gestaan heeft. De
middeleeuwse kerk werd in 1899 afgebroken. Fundamenten zijn
in de jaren 90 aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden op het
plein evenals de graven van het omliggende kerkhof.
Het goed Ten Perre was de centrale hoeve van de familie van
Cuijk in Asten en had waarschijnlijk grond en dus pachters over
heel Asten verspreid, waaronder aan de Dijk, Ostade, Laarbroek,
Heesakkers en langs de Aa. De ligging van dit machtscentrum is
niet bekend, maar vermoedelijk lag het in de onmiddellijke
nabijheid van het centrum van Asten op Ostade. Eind 14e eeuw
wordt het aangeduid als 't Huys Ten Perre, wat aangeeft dat het
een versterkt huis is.
Noodopgraving in 1986 door de heemkundekring Asten-Someren
op de plek van de nieuwbouw van het gemeentehuis op het
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Koningsplein. Alle sporen waaronder resten van boerderijen,
schuren en waterputten dateren opvallend van na 1200.

16e eeuws vondst in Asten
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Op de locatie van het huidige kompas werd bij archeologisch
onderzoek in 1999 nabij de Burgemeester Wijnenstraat een
afvalkuil uit waarschijnlijk 1250-1400 en een plaggenwaterput
uit waarschijnlijk 1100-1200 gevonden.
In 2003 werden bij toeval twee 1ge eeuwse gemetselde
waterputten op de hoek van de Logtenstraat-Lindenstraat
gevonden bij de reconstructie van de wegen en de aanleg ven het
nieuwe plein. Een daarvan behoorde bij de openbare waterpomp
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die hier voor de Protestantse kerk stond. Daaruit bleek dat oude
bewoningsresten direct te vinden zijn onder het huidige maaiveld
en dat deze resten nog redelijk goed bewaard zijn gebleven.
Een groot aantal aan de Ommelseweg, ter hoogte van
industrieterrein Nobis, gevonden handgevormde scherven
daterend uit de Vroege IJzertijd (900-600 voor Chr.); een aantal
is versierd met zogenaamde kamstreek of is besmeten met klei.
Tussen 1987 en 1990 werd het kasteel van Asten aan een
bouwhistorisch en archeologisch onderzoek onderworpen. De
oorspronkelijke binnengracht bleek tijdens het onderzoek op veel
plaatsen verloren te zijn gegaan door een grote opschoning in de
jaren 30 van de 20ste eeuw. Onder de fundering van de 16e
eeuwse heksentoren werden sporen gevonden van een oudere
ronde toren. Bij de aanleg van proefsleuven op het binnenterrein
werden onder andere een waterput, een oven van de keuken en
een oudere kelder gevonden. Het bouwhistorisch onderzoek
dateerde de eerste fase van het kasteel op basis van het
metselwerk
en de ouderdom van de houten brugpalen rond 1430 .
...
Het kasteel werd toen waarschijnlijk met een vierkant grondplan
en drie vleugels rond een binnenplaats gebouwd.
Ria Berkvens

FAMILIE EIJSBOUTS ASTEN - TILBURG
Onze Heemkundekringweb-site, een coproductie van Jac Knapen
en Theo Knoops, wordt niet alleen vaak bezocht maar ook
hooglijk gewaardeerd. Leden en niet-leden laten er zich
enthousiast over uit. Een bezoeker uit Tilburg stak duidelijk
waarneembaar de loftrompet over de informatie die hij er
aantrof. Hij raakte zo geïnspireerd door het rapport dat De
Vonder aan het bestuur van de gemeente Asten heeft aangeboden
over toekomstige monumenten dat hij besloot een artikel te
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schrijven over het huis van zijn voorvaderen, Markt 17-19 te
Asten.
De schrijver is Geert Eijsbouts uit Tilburg. Geert is weliswaar in
Asten geboren maar kort nadien (1971) is zijn moeder, die al
weduwe was voordat Geert geboren werd, verhuisd naar Goirle.
Geert is de zoon van Gerard Eijsbouts. Oudere Astenaren weten
nog dat Gerard, gekleed met alpinopet en leren jas dagelijks
naar Liessel bromde waar hij onderwijzer was. Oudere
(Zuid)Nederlanders kennen Gerard nog omdat hij in de zestiger
jaren in Grevenbricht uitverkozen werd als de sympathiekste
vrijgezel van Nederland. Daarna hield hij die status niet meer
lang vol en trouwde met Tinie Schoones uit Goirle. Het paar
vestigde zich op Zonnehof 9 en de broer en zussen die tot dan toe
met Gerard dat pand deelden, gingen verkassen. Twee zonen
werden uit dat huwelijk geboren Renè en Geert. Geert
onderhoudt consequent de banden die hij met Asten heeft, in het
bijzonder met Mia en Laura Eijsbouts, woonachtig op Zonnehof.
Kinderen Eijsbouts

Grootvader Jan Henricus werd als oudste kind van Jan en Anna
Catharina van den Eijnden geboren op 1 december 1886. In het
gezin werden verder nog vier zussen en een broer geboren; een
zusje Johanna overleed na vier maanden. Vader Jan was
graanhandelaar en tevens broer van Bonaventura, de
klokkengieter Noodlot trof het gezin toen beide ouders kort na
elkaar (in 1899 en 1900) kwamen te overlijden. Twee ongehuwde
tantes, Helena en Francis, kwamen bij de kinderen inwonen, die
nu in het dorp, en Theo, de als de 'Kinderen Eijsbouts' bekend
stonden. Vele jaren later, in een feestrede voor zijn in het klooster
ingetreden zus zuster Mariana, schrijft mijn grootvader hierover:
'onwillekeurig gaan brouwer.
thans mijn gedachten terug naar het verleden en ik zie dan nog,
hoe wij als kinderen samen speelden, onbezorgd en onbewust van
wat ons boven het hoofd hing. Hoe wij reeds vroeg onze dierbare
ouders verloren en den grooten steun moesten missen van een
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zorgzame vader en een liefhebbende moeder'. Oom Bonaventura
verkocht de graanhandel en Jan kon hiermee een bakkersopleiding gaan volgen in Den Bosch. Terug in Asten wordt een
.bakkerswinkel begonnen waar ook de andere familieleden in
betrokken worden. Ook broer Frans zal later samen met zijn
vrouw Cato van Deursen bakker worden met een eigen café (Den
Herberg) .

Huis, Markt te Asten

Gezin Eijsbouts
In november 1911 treedt Jan Henricus in het huwelijk met
Johanna van Stratum, dochter en enigs kind van Henricus van
Stratum en Francine Scheepers. Met enige financiële hulp van de
(schoon)ouders kan het stel de panden op de markt betrekken.
Een jaar later wordt een dochter geboren, maar deze overlijdt in
hetzelfde jaar. Tot het einde van de Eerste Wereldoorlog zullen
nog vier kinderen volgen, maar hiervan overlijden er twee
kinderen, Catharina (1913) en Frans (1917), als gevo 19 van de
Spaanse griep. In het gezin groeien acht kinderen op; Jo (1914),
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Henk (1916), Frans (1919), Mia (1920), Gerard, Annie (1922),
Paul (1923) en Trees (1925) .
Dienstplicht
In mei 1906 wordt Jan ingedeeld bij het Regiment Grenadiers en
Jagers in Den Haag. Juli 1907 komt hij op grootverlof en in 1909
en 1913 wordt hij voor korte ogenblikken weer opgeroepen. Het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is slecht nieuws voor het
gezin. Opnieuw volgt er een oproep voor dienst, ditmaal in
Tilburg bij de Etappedienst als geleide op auto's. Ruim 20 jaar
later zal hij deze periode aanhalen in een ingezonden brief in de
Maasbode en daarin over zijn slechte ervaringen schrijven. De
aanleiding was een brief waarin met verwondering over de
negatieve houding van Nederlanders ten aanzien van dienstplicht
werd geschreven. Grootvader is daarover niet verbaasd en ter
illustratie haalt hij enige anekdotes aan:
'In Tilburg waren de soldaten niet populair en onze troep
allerminst. Op een zondag had ik dienst, maar ging voor den
aanvang nog naar de vroegmis en de Communie. Onder de mis
werd gepreekt door een ouden grijzen geestelijke, die zijn
parochianen waarschuwde, niet al te familiair met de soldaten om
te gaan en ze zeker niet in huis te halen. Want al deden ze zich
ook netjes voor, men wist niet met welk rapailles men soms te
doen had. Dit op mijn nuchtere maag!' Wanneer hij in augustus
1916 voor onbepaald verlof terug komt, treft hij zijn zaak in
belabberde toestand aan. Via diverse instanties probeert hij steun
te krijgen voor zijn gezin. Een audiëntie bij de Commissaris der
Koningin levert na lang wachten uiteindelijk steun op van 40 cent
per dag. Bovendien komt na de oorlog aan het licht, dat er meer
graan en meel verbruikt is dan er bonnen voor zijn verstrekt; het
gezin ontvangt hiervoor een boete.
Gemeenteontvanger
Na zijn terugkomst is het wederom oom Bonaventura die hem op
het juiste spoor zet. Zijn oom zoekt een opvolger voor zijn
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functie als gemeenteontvanger. Jan moet wederom naar Den
Haag, dit maal om er de juiste opleiding te gaan volgen. Wanneer
een docent verneemt waar deze oudere student vandaan komt en
diens relaas aanhoort, wordt hem de mogelijkheid geboden de
opleiding grotendeels door zelfstudie te gaan volgen. Na het
behalen van zijn papieren volgt in 1918 zijn aanstelling bij de
gemeente Asten. Daarbij wordt door familieleden borg gestaan
voor eventuele verliezen, wat een vereiste was voor de
aanstelling. Lange tijd is grootvader de enige in de regio met het
juiste diploma voor de functie, maar aanbiedingen om elders te
gaan werken, laat hij omwille van de zaak aan zich voorbij gaan.
Het aanhouden van het café met bakkerij met de gemeentelijke
betrekking, zorgt er voor dat het gezin weinig tekort komt. Een
stuk grond achter het huis wordt aan de PNEM verkocht, wat ook
weer geld binnenbrengt. De jongens kunnen later naar kostschool
worden gestuurd bij de Trappisten in Peij - Echt en de meisjes
naar een meisjespensionaat in Reusel. Het gezin wordt in de jaren
'30 aangevuld met neef Daan en nichtje Corry Netkens, wanneer
hun beide ouders vroeg komen te overlijden.
.Qe sfeer in het gezin kan als gastvrij, druk, maar vooral warm en
gezellig omschreven worden. De kinderen zijn vrij en hebben de
ruimte om allerlei activiteiten te ontplooien. Zoon Henk heeft
ondermeer fotografie als hobby en een eigen donkere kamer op
zolder.
De zolder is ruim tien meter breed en staat vol met spullen. Jan
stuurt zijn dochters weleens naar Amsterdam om er te gaan
winkelen. De grootouders zijn gul, zolang de portemonnee het
toelaat. Via het café is er altijd toeloop en er wordt vooral veel
gebuurt. De centrale plaats op de Markt, figuurlijk ook in het
dorp, kent ook zijn lasten. Injuli is de jaarlijkse kermis en daar
heeft het gezin ook veel hinder van, gelet op de vele pakwagens
voor de deur. In een kladbrief, gericht aan de Officier van Justitie
in Roermond, schrijft mijn grootvader daarover: 'Telken jare
protesteer ik, zonder veel herrie te maken, bij de veldwachter of
den burgemeester, maar meest zonder succes.' Iets verder: 'Ik
26

weet wel, het gaat niet aan om al die spullenmannen naar het
woonwagenkamp te verwijzen, maar er zijn toch nog wel andere
plaatsen te vinden, waar ze m.i. beter op hun plaats waren. Zoudt
u e.a. niet een kleine vingerwijzing willen geven om hierin
althans eenige verbetering te brengen? En als het kan zonder mij
erbij te noemen? (doorgehaald). Achter het huis is een moestuin
met veel oude fruitsoorten. In wat nagelaten papieren tref ik
leesmateriaal over gewassen en planten; mijn vader zal deze
hobby later overnemen. De kinderen kunnen na hun kostschool
een vak gaan leren; zo gaat mijn vader naar de kweekschool en
wordt onderwijzer op de lagere school. Over het algemeen
trouwen de kinderen laat en voor Annie en Frans zal de
huwelijksboot helemaal voorbij varen. Zoals voor iedereen in
Asten, is de Tweede Wereldoorlog een spannende en ingrijpende
periode. Zoon Frans maakt als soldaat de inval van de Duitsers
mee en er is even geen contact meer met hem, wanneer hij in de
omgeving van Den Haag gelegerd is. Mijn vader is maandenlang
ziek en dient thuis verpleegt te worden, nadat in zijn kosthuis
slecht voedsel een darminfectie oplevert. Grootmoeder durft het
goede van zijn goede herstel bijna niet te geloven, bang voor een
terugval. Het gezin maakt een korte evacuatie mee, wanneer
Asten op het einde van de oorlog in de frontlinie ligt. Geallieerde
soldaten komen een tijd inwonen en mijn vader trekt als tolk mee
door de omgeving; hij maakt de oorlog van dichtbij mee.
Ondertussen begint langzaam het actieve werkzame leven van
mijn grootvader op een eind te lopen. Het is niet helemaal
duidelijk wanneer precies de bakkers- en café-activiteiten worden
beëindigd. Neef Daan is nog een tijd werkzaam in de bakkerij,
maar gaat ook zijn eigen weg. In 1951 neemt grootvader met een
receptie afscheid van zijn werk bij de gemeente. Zijn militaire
dienstjaren zijn dit maal een voordeel en tellen mee voor zijn
pensioen. In februari 1956 overlijdt grootmoeder Johanna na een
kort ziekbed en twee jaar later volgt grootvader Jan. In 1960
worden de percelen verkocht. Tijdens de opruiming is heel veel
familiegeschiedenis van de zolder, waaronder de stamboom,
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verloren gegaan. Mijn vader Gerard gaat op het perceel naast Jan
Heyliggers bouwen en zijn broer Frans en zussen Annie en Trees
komen inwonen. Vijf jaar later trouwt mijn vader met moeder,
waarna broer en zussen gaan verhuizen. De familie valt wat
uiteen; Jo woont in Diemen, Henk in Deurne en Paul in Gemert.
Een voor hen komt men te overlijden; mijn vader al in 1970 en
Paul als laatste in 2001. Van de bewoners is feitelijk alleen nicht
Corry Nefkens in leven. De generatie hierna is helemaal
uitgewaaierd over Nederland, ondermeer in Amsterdam, Almere,
Malden, Nieuwkuijk, Tilburg en Eindhoven. Het graf van mijn
grootouders staat achter een grote conifeer op het kerkhof van
Asten, op een steenworp van de Markt.

Vacantien.
De groote vacantie begint als de sight door het koren is gegaan en
eijndigt op sondaags naar Bartholomeus (is 24 augustus J.1.) De
vacatie van Kersemis begint twee á drij daagen voor Kersemis en
gaat uijt sondaags naar drij koninghen. De vacantie van
vastenavont begint twee á drij daagen voor vastenavont ende
eijndigt den eerste sondagh in den vasten. De vacantie van
Paesschen begint twee á drij daagen voor palmen sondagh en
eijndigt sondaags naar beloke Paesschen. De vacatie van
pinxteren begint immediatelijcks voor pinxterendagh en eijndigt
den tweeden sondagh daar naar.

Geert Eijsbouts (1971), Tilburg 17 augustus 2008

J. Jöris

OUD GOUD

"MIJN ONVERGETELIJKE SCHOOLKLAS"

Onder deze rubriek willen wij de, door Jac. Jöris, verzamelde
berichten over Asten uit de Zuidwillemsvaart plaatsen. De
Zuidwillemsvaart was de voorloper van de Helmondse Courant.
De Zuidwillemsvaart, courant voor Helmond en omstreken
verschijnt s' woensdags en zaderdags.

Hoi vrienden van heemkundekring De Vonder,jullie is het zeker
niet ontgaan dat mijn boek "Mijn onvergetelijke schoolklas" op
9 november is gepresenteerd. Het was hartverwarmend, zoveel
mensen had ik niet verwacht, waaronder veel heemvrienden.
Burgemeester Veltman vond het een "hebbe" boek.
Om iets te schrijven over het boek, wil ik graag doen.

Schoolvacantie in Lierop
In het boek, "Lierop 'n beeld van een dorp"(Toine Maas) lezen
we dat in 1859 Jan Hendrik van Hooff de enige leerkracht aan de
openbare school in Lierop was. Jan was onderwijzer "derde rang"
dit hield in dat hij alleen lezen, schrijven, rekenen en
geschiedenis mocht geven.
De vroede vaderen van Lierop vonden dit meer dan genoeg voor
de Lieropse kinderen. Dat er al veel langer in Lierop les werd
gegeven of school gehouden, kwam ik tegen tijdens het
transcriberen van het R.A.Lierop "Dingh Rollen des Dorps van
Lierop 1736 tot 1810" Boek 2. Blz. 2 vermeld de vakantie.

Iedereen in Asten en Someren getogen man of vrouw van boven
de veertig heeft ze wel, de herinneringen aan de lagere school.
Generaties kinderen leerden op de drie beschreven scholen (SintLambertusschool, protestants christelijke school en de SintJozefschool in Someren-Heide) de beginselen van taal, rekenen,
godsdienst en werden er opgevoed soms met strenge hand. Ik heb
de herinneringen van velen op papier gezet.
Het boek begint bij de eerste berichten van een schoolmeester die
stammen van rond 1600 en eindigt rond 1970.
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Ik heb ongeveer 6 jaar over het boek gedaan. Om het een boek
over mensen te laten worden zijn door mij vele interviews gedaan
en heb kranten en archieven doorgepluisd. Helaas waren vele
schoolarchieven niet meer volledig. Het boek wordt gesierd met
vele anekdoten die ik tijdens interviews heb opgeschreven.
Het is een boek niet alleen voor mensen uit Someren. Veel
algemene zaken als de ontwikkelingen in het onderwijs en zaken
die in elk dorp voorkwamen, worden in het boek beschreven.
Veel aandacht heb ik besteed aan het rijke roomse en protestantse
leven en wat de jeugd op en na school bezighield zoals spel,
schoolreisjes, straffen en rituelen, gezondheid en vrije tijd komen
uitgebreid aan de orde. Bijna alle leerkrachten van de drie
scholen worden in het boek beschreven, voorzien van anekdoten
en verhalen. Naast de vele foto's (meer dan 250) van
leerattributen, zoals lei en griffel, het leesplankje, de kroontjespen, de inktlap en de beloningsprentjes staat het boek vol met
klassen- en groepsfoto's.
Ik heb bijna alle namen van de onderwijskrachten kunnen
.a2hterhalen. Over de leerkrachten van vóór de oorlog, toen
onderwijzers maatschappelijk een andere positie hadden, heb ik
veel gegevens over hen kunnen achterhalen en deze verhalen
werden rijk voorzien van anekdoten.
Na enkele jaren snuffelen in archieven, interviewen en heel veel
lezen ligt het boek nu bij boekhandel Van de Moosdijk in
Someren en Berkers in Asten. Het boek is uiteraard ook bij mij te
bestellen 0493-493036.
Het 256 pagina's tellend boek wordt gesierd door meer dan 250
foto's en kan met recht ook een fotoboek genoemd worden. Om
de kosten te drukken heb ik ook de vormgeving gestalte gegeven
en het geheel digitaal bij de drukker afgeleverd, hierdoor kost het
dikke boek slechts € 24,00.

Het boek heeft een lacune opgevuld in de geschiedschrijving in
deze regio. Generaties kinderen leerden op voornoemde scholen,
lezen, rekenen, schrijven en werden er opgevoed, soms met harde
hand. Iedereen heeft ze wel, de rijke, fijne en vervelende
herinneringen aan hun schooltijd.
Maar wat nog veel belangrijker is, is dat de "oude" scholen,
leerlingen, onderwijzers en onderwijzeressen hierdoor een plaats
krijgen in ons historisch geheugen.

Een anekdote uit het boek: In bijnamen waren de jongens zeer
gevat. Zo kwam een jongen uit Asten op de school. Hij sprak een
ander dialect dan de jongens in Someren. Hij was niet bang
uitgevallen en om de baas te spelen zei hij, in Astens dialect
tegen de kinderen 'da mug nie'. Dat viel op omdat ze in Someren
zeggen "da mag nie '. Al snel kreeg de jongen de bijnaam 'de
mug'.
Het is zoals burgemeester Veltman zei "een hebbe boek" en een
prachtig naslagwerk en daarom een ideaal geschenk, zeker met
de komende feestdagen in gedachten.
Veel leesplezier en de heemgroeten
Cees Verhagen
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING DE VONDER
Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75, Someren
Acker A.B.J. Hr. en Mevr., Hombroeckstraat 1, Asten
Berkers G., Zonneweg 1, Someren
Bos ETB, Directie, Trasweg 5, Someren-Eind
Cortooms Verbeme Bouw-Timmerbedrijf, Molenakkers 5, Asten
Driessen Bouwbedrijf, Postbus 90, 5720 AB Asten
Frank van Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25, Asten
Fysiotherapie Campanula, Floralaan 22, Asten
Gianotten Adviesburo, Witvrouwenbergweg 8h, Someren.
Wil Hoebergen, Belastingadviesgroep Asten, Julianastraat 2, Asten
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107, Someren.
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32, Asten
Larco Conserven Someren, Industrielaan 10, Someren ..
Leenen Someren Beheer bv, Dr. Einattenlaan 28, 5711A W Someren
Wil en Toos Leenen, Floreffestr.l09, 5711 AC Someren
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140, Someren.
Beheermij van der Loo, Markt 10, Asten. (Postbus 13,5720 AA)
Schildersbedrijf Looymans, Hoomrnanstraat 1,5711 EZ Someren
Makelaar Strijbosch, Hofstraat 24, Asten
Meeus Assurantiën, PosteIstraat 26, Someren
Smits Bouwbedrijf b.v., Dorser 2, Someren
Steyns E.B., Winkelstraat 9, Someren
Van Kaam Netwerk, Postbus lIl, Someren
Hr en Mevr. Wijnen, Speelheuvelstraat 41, Someren
Hr. en Mevr. de Wit, Speelheuvelplein 4, Someren
Hr. en Mevr. v.d. Zanden, Jan v.d. Diesduncstraat 17, Asten

Dankzij de Vrienden en donaties van het Jan van der Loo Fonds,
Rabobank Peelland en ONA heeft de Heemkundekring
interessante projecten kunnen uitvoeren.

Bent U nog geen lid van onze vereniging? Hartelijk welkom!
Ondergetekende geeft zich op als:
Gezinsabonnement
Abonnee op De Vonder excl. verz.
Bij verzending per post extra

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
Molenstraat 10
5711 EW Someren

..

Na ontvangst krijgt U bericht van ons.
Vrienden van de Heemkundekring maken onze activiteiten mogelijk.
Hebt u interesse? Info: bestuur Heemkundekring De Vonder (zie pag.2)
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24,00 euro per jaar
12,50 euro per jaar
10,00 euro per jaar

