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Heemkundekring De Vonder biedt U volop de mogelijkheid om uw hobby 
te beoefenen, al of niet in groepsverband. Verwezen wordt naar de werk-
groepen die verderop vermeld staan. 
De Vonder wil ook in toenemende mate gesprekspartner zijn bij alle discus-
sies waar het culturele beleid van de gemeenten ASTEN  en SOMEREN 
aan de orde is. Daarvoor is invloed nodig en invloed ontstaat ook door ge-
tallen. 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. 
Abonnement op de Vonder (excl. verz.) € 12,50 per jaar 
Het  onderstaand aanmeldingsformulier kunt u sturen naar: 
Els Hellings, Secretaris Heemkundekring De Vonder Asten-Someren  
p/a Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW Someren  
of  e.hellings4@chello.nl of hkkdevonder@xs4all  
of via website www.heemkundekringdevonder.nl 
 

Ondergetekende geeft zich op als lid van Heemkundekring  
De Vonder, Asten-Someren. 
 
Naam: Hr./Mevr…………………………………………………………. 
 
Adres:....…………………………………………………………………. 
 
Postcode:  ……….............. Plaats:...........................……………….......... 
 
E-mail adres: ………………………………………………………….....  
 
Telefoonnummer: ...................................................................................... 
 
Speciale interesse in: ................................................................................. 
 
Datum:……………….. Handtekening:………………………………..... 
 
Na ontvangst wordt contact met u opgenomen. 
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Vrienden van Heemkundekring De Vonder 
 

Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75  Someren 
De heer en mevrouw Van Acker, Hombroeckstraat 1  Asten 

De heer G.Berkers, Zonneweg 1  Someren 
Electo Technisch Buro Willem Bos, Trasweg 5  Someren 

Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms – Verberne, 
Molenakkers 5  Asten 

Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7  Asten 
Fysiotherapie Campanula (Theo Lankhorst), Floralaan 22  Asten 

Gianotten Adviesbureau, Witvrouwenbergweg 8h  Someren 
Wil Hoebergen belastingadviesgroep Asten 

Julianastraat 2 Asten 
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107  Someren 

Van Kaam Netwerk Notarissen, Postbus 111  Someren 
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32  Asten 

Larco Conserven Someren BV, Industrielaan 10  Someren 
Leenen Someren Beheer BV, Dr. Eijnattenlaan 28  Someren 

Wil en Toos Leenen, Floreffestraat 109  Someren 
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140  Someren 

Beheermij van der Loo,  Markt 10  Asten 
Schildersbedrijf Looijmans, Hoornmanstraat 1  Someren 

Smits Bouwbedrijf BV, Dorser 2  Someren 
Frank van Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25  Asten 

E.B. Steyns, Winkelstraat 9  Lierop 
Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24  Asten 

De heer en mevrouw De Wit, Speelheuvelplein 4  Someren 
De heer en mevrouw Wijnen, Speelheuvelstraat 41  Someren 

De heer en mevrouw v.d. Zanden, Jan v.d. Diesdunckstraat 17  Asten 
 

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

projekten kunnen uitvoeren. 
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 2009 
Het klooster Heilige Hart in Asten 
Datum: Woensdag 23 september 2009 
  

De ontwikkeling van de boerderij in Oost Brabant en De Peel 
Datum:  Donderdag 22 oktober 2009 
  

Lezing Archeologie 
Datum: Woensdag 25 november 2009  
  

Boeken maken aan huis in een historische omgeving 
Datum:  dinsdag 15 december 2009  
 2010 
Het Gildewezen 
Datum: Woensdag 13 januari 2010 
  

Feest/contactavond voor de leden van De Vonder 
Datum: Vrijdag 19 februari 2010  
  

Jaarvergadering Heemkundekring 
Datum: Woensdag 10 maart 2010 
  

Kleine excursie 
Datum: Zaterdag 27 maart 2010 
 

Tussen rozengeur en maneschijn.  
Datum: Donderdag  15 april 2010 
  

Bedevaart van Ommel 
Datum: Woensdag 12 mei 2010.  
 

Lezing Breda 
Datum: Woensdag 2 juni 2010 
  

Grote excursie Breda 
Datum:  Zaterdag 19 juni 2010  
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Heemkundekring De Vonder Asten-Someren 
 
De Heemkundekring 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 het Heemhuis 
 beheer van de Heemkamer 
 beheer van het Archeologiehuis  
 archeologisch en historisch onderzoek 
 heemkundig blad De Vonder 
 behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en monumenten 
 
Het bestuur wordt gevormd door : 
 
Jan Brens voorzitter   0493-693124 
Els Hellings, secretaris   e.hellings4@chello.nl 
Jacques van Ooijen, penningmeester  0493-493601 
Marijke Hollestelle   0493-695318 
Henk Meeuws     0493-470996 
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 (Archeologiehuis) 
Willem van den Bosch (contactpersoon, tel. 0493-492758), Ria Berkvens, 
Leo Groels, Ad Smulders, Jacques van Ooijen, Peter van Bussel, Karel 
Goossens, Ad Bukkems, Frank Geven, Jos van der Weerden.  
 
Archivariaat  
(archief, bibliotheek, documentatie, foto’s, films, website)   
Bijeenkomst : dinsdagmorgen in het Heemhuis. 
Wim Deenen (contactpersoon, tel. 0493-492750), Jac Knapen 
(contactpersoon website), Frans van Duppen, Leo Groels, Jan Looymans, 
Hen van Seccelen, Piet Strik, Pieter van Hoek, Harrie Muijen. 
 
Bodediensten 
Ria Reynders (contactpersoon tel. 0493-494411), Frans van den Boogaart, 
Louis van den Bosch, Thieu Verdonschot, Willem van den Bosch, Leo van 
de Brand, Jac Jöris, Jan van Laarhoven, Dulf Schenkelaars. 
 
Boekuitgaven  
Adrie Mennen (contactpersoon, tel. 0492-331925) 
 
Heemkamer 
Cees Verhagen (contactpersoon, tel. 0493-493036), Harry van Asten, Peter 
van Bussel, Piet van Velthoven, Louis van den Bosch, Ad Kersten. 
 
Jaarprogramma/excursies/lezingen 
Jan Heyligers (contactpersoon, tel. 0493-692045), Louis van den Bosch, 
Marijke Hollestelle, Cees Verhagen, Jos Bronneberg, Jacques van Ooijen. 
 
Monumenten 
Consulent Asten: Ad Kersten, tel. 0493-693542. 
Consulent Someren: Cees Verhagen, tel. 0493-493036. 
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Heemhuis  
Adres: Molenstraat 10, 5711 EW, Someren 
Telefoon: 0493-472423 
Secretaris: e.hellings4@chello.nl  
E-mail: hkkdevonder@xs4all.nl 
Website: www.heemkundekringdevonder.nl 
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Archeologiehuis  
Adres: Molenstraat 14, 5711 EW, Someren 
Telefoon: 0493-472423 
Secretaris: e.hellings4@chello.nl  
E-mail: hkkdevonder@xs4all.nl 
Website: www.heemkundekringdevonder.nl 
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Oud Schrift  
(bijeenkomst woensdagavond) 
Jac Jöris (contactpersoon, tel. 0493-695634), Martien van Helmond, Theo 
Hikspoors, Jan van Laarhoven, Harry Leenen, Ad Smulders. 
 
Redactie  “De Vonder” 
Ad Verrijt (eindredacteur) tel. 0493-688388, Piet Aarts, Jac Jöris, Ricus van 
Neerven, Anneke Blankennagel, Gerard ten Thije. 
Kopij-adres: Hemelberg 29, 5721 CP Asten.  
 
Toponiemen  
(bijeenkomst dinsdagavond) 
Frans Martens (contactpersoon, tel. 0493-695241), Piet van Diepenbeek, 
Ton van Hoek, Jos Slaats, Ad Smulders, Ton van de Graft, Fien van Triet, 
Tom Waals. 
 
Het Heemhuis 
Het Heemhuis aan de Molenstraat 10 te Someren is geopend op donderdag-
avond van 19.00 tot 21.00 uur, m.u.v. de zomermaanden juli en augustus. 
Het Heemhuis is voor iedereen die wil snuffelen in de bibliotheek en in de 
beschikbare historische gegevens (o.a. stamboomgegevens, oude jaargan-
gen Peelbelang, foto’s en films).  Informatie: Wim Deenen,  
tel. 0493-492750. 
 
De Heemkamer en het Archeologiehuis 
Bij het Heemhuis zijn de Heemkamer (tentoonstellingsruimte, Molenstraat 
10, Someren, (ook van buitenaf te bekijken). Het Archeologiehuis is op af-
spraak te bezichtigen. In beiden worden permanent tentoonstellingen ge-
houden. Excursies op verzoek. Informatie Heemkamer Cees Verhagen, tel. 
0493-493036. Archeologiehuis: Willem van den Bosch, tel. 0493-492758. 
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Het klooster Heilige Hart in Asten 
 
Inleiders:  Pater Rein van Langen en pater Piet Schellens 
Datum: Woensdag 23 september 2009 
Plaats: Klooster H Hart Paters Broeders SCJ,  
  Wilhelminastraat 24   5721 KJ  Asten   Tel.348855 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Op 21 december 2008 waren de Priesters van het Heilig Hart 100 jaar in 
Asten. In dat jaar 1908 betrokken de priesters de voormalige burgemees-
terswoning van burgemeester Frencken aan de Wilhelminastraat. Twintig 
jaar later verrees op die plek het huidige klooster.  
In 1929 werd het gebouw in gebruik genomen. Ruim 1000 jongelui hebben 
hier hun vormingsjaar doorgebracht. Later trokken zij naar de missielanden: 
Congo en Cameroen in Afrika, Argentinië, Chili en Brazilië in Zuid Ameri-
ka; Indonesië in Azië. Of ze werkten in Europese landen als Finland, Enge-

land, Duitsland. Velen bleven 
in Nederland voor het onder-
wijs of voor sociaal werk en 
pastoraal (gezins- en jeugd-
werk in de grote steden, kin-
derbeschermingswerk, club-
huiswerk op woonwagen-
kampen, pastoraalwerk in de 
gevangenissen en verzor-
gingshuizen).  

Zij gaven vorm aan de idealen van de Stichter Pater Dehon. 
 
Het klooster was tot 1968 een noviciaat waar jongeren van achttien, negen-
tien jaar een jaar lang intern een inleiding kregen tot een religieus leven. In 
die zestig jaar zijn 1.086 jongeren lid geworden van de congregatie. Het 
klooster doet sinds 1968 dienst als kloosterverzorgingshuis. Van 1969 tot 
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De rondleiding zal plaatsvinden door deze prachtige stad o.l.v. gidsen van 
de Geschied- en Oudheidkundigekring van Stad en Land van Breda “de 
Oranjeboom”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ONZE HEEMKAMER 

 
 

 KOM HEM EENS  
       BEKIJKEN 
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Grote excursie Breda 
 
Datum:   Zaterdag 19 juni 2010  
Plaats en vertrektijd:  De vertrektijd en plaats kan nog niet precies 
    vastgelegd worden, maar reken op 8.30 ver-
    trekken bij de Platte Vonder. Someren-Eind 
    Deze worden nader bekend gemaakt 
Voor deelname aan de dag dient u zich van te voren op 
te geven, maar ook hierover volgt nog bericht. 
 
Dit jaar gaan we met de grote excursie naar Breda. 
De naam Breda is ontstaan uit de samentrekking Brede Aa, het punt waar 
de rivieren de Mark en Aa samenstromen. In 1252 verwierf Breda stads-
rechten. Daarna, aan het begin van de 14e eeuw, werd de stad ommuurd. 
Rondom de stad liggen de singels. De straten lopen in een soort ovaalvorm, 
een opvallend kenmerk van oude vestingsteden.  
Ruim 600 jaar geleden kwam de eerste Nassau naar Breda dat vanaf toen 
een echte Nassaustad werd. De Nassaus gaven Breda het aanzien van een 
hofstad. Veel monumenten in de binnenstad herinneren nog aan deze verre 
voorouders van onze koninklijke familie.  
Breda heeft boeiende monumenten o.a.: de grote Kerk, Het Begijnhof, het 
Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie. 

   Begijnhof Breda 
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nu dient het klooster als verzorgingshuis voor ouder wordende paters en 
broeders van genoemde congregatie en wonen er ca 90 religieuzen. 
Na 1969 volgden meerdere aanpassingen aan de eisen van de verzorging. 
 
 
Pater Piet Schellens vertelt over het kloosterleven in noviciaat en verzor-
gingshuis, en over de betekenis van dit klooster voor de gemeenschap van 
Asten en omgeving. Pater Rien van Langen geeft een PowerPoint  
presentatie over de bouwgeschiedenis en architectonische elementen van 
het gebouw. 
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De ontwikkeling van de boerderij in Oost Brabant en De Peel 
 
Spreker:  Jan Timmers uit Gemert 
Datum:  Donderdag 22 oktober 2009 
Plaats:  IVN gebouw De Stulp, Ostaderstraat 30  5721 WC Asten  
  tegenover Museum  Tel. 0493-696986 
  Parkeren bij het hockeyterrein 
Aanvang :  20.00 uur 
 
Oude boerderijen beginnen schaars te worden in onze regio. Veel oude 
boerderijen hebben geen agrarische functie meer en zijn verbouwd tot 
woonhuis. Toch blijven we dat boerderijen noemen, omdat ze er nu een-
maal zo uitzien. Veel boerderijen blijven gelukkig herkenbaar als agrarisch 

woon-stal-huis. De meeste zijn 
zogenaamde langgevelboerde-
rijen. De reden daarvan is dat de 
langgevelboerderij een redelijk 
moderne vorm is van de agrari-
sche gebouwen die we kennen. 
De langgevelboerderij is zo on-
geveer het eindpunt in de ont-
wikkeling van de boerderij. 
Voordat de langgevelboerderij 
zijn intrede deed bestonden er 
andere vormen en typen. We 
kennen hallehuizen, hoekgevel-
boerderijen, krukhuizen en 
dwarshuizen. In de lezing wordt 
ingegaan op de ontwikkeling 
van de boerderij in Oost Bra-
bant vanaf de middeleeuwen. 
Ook na de introductie van de 
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Lezing Breda 
 
Spreker: De spreker van de Heemkunde Kring Engelbrecht  
  van Nassau uit Breda  
Datum: Woensdag 2 juni 2010 
Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3  Someren 
  Tel. 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Waar nu de stad Breda ligt, leefden duizenden jaren geleden al mensen. Op 
de grens van hoge en droge zandgronden en lage, drassige veengebieden 
konden zij een goed bestaan opbouwen. 
In de loop van de eeuwen is Breda uitgegroeid tot een moderne en dynami-
sche stad, met een zeer rijk verleden. De geschiedenis van de stad heeft 

meerdere hoogtepunten gekend. 
Zoals de tijd van de graven van 
Nassau, de 'Gouden Eeuw van 
Breda'. In die periode kwamen 
meerdere beeldbepalende monu-
menten tot stand. Een tweede hoog-
tepunt was de negentiende eeuw, 
waarin de stad met zijn parken en 
boulevards Brussel trachtte te imi-
teren. 
De spreker van de Heemkunde 
Kring Engelbrecht van Nassau uit 
Breda neemt ons mee door de his-
torie van Breda. 
 
 
 
  Grote kerk Breda 



20  

  Jaarprogramma 2009-2010  

De historie van Ommel 
 
Spreker: Frans Martens 
Datum: Woensdag 12 mei 2010.  
  Verzamelen bij de Keskesboom, hoek Keskesweg en  
  Ommelseweg in Asten 
  Vertrek te voet naar Ommel 
Plaats: Aanvang:  19.00 uur 
 
Frans Martens zal ons, tijdens het wandelen naar Ommel, de geschiedenis 
van Ommel vertellen. Natuurlijk staat de bedevaart hierin centraal. 
 
Ommel is een drukbezochte bedevaartsplaats, vooral in de maand mei stro-
men de bedevaartgangers toe. De vrome gelovigen kwamen met hun moei-
lijkheden en vooral zieken naar Ommel. Zij vertelden door, dat zij troost of 
genezing hadden gevonden bij Maria. Zo kreeg Maria de naam van 
‘Troosteres in elke nood’. Haar faam drong 
ver in het land door.  De geschiedenis van 
Ommel is onlosmakelijk verbonden met het 
aldaar gevonden Mariabeeldje en haar vere-
ring. Het kerkelijke rondom het beeldje zoals 
de kapel, het klooster en de vele bedevaarten 
vanuit de omgeving hebben een grote rol ge-
speeld bij de ontwikkeling van het dorp.Van 
rond 1400 zijn vooral de legendes overgeble-
ven. Deze legendes zijn nauw verweven met 
de vroege geschreven geschiedenis. Tot op 
heden leeft het verhaal rondom het beeldje 
voort en kan Ommel in de Mariamaand nog 
vele pelgrims begroeten. Over 600 jaar ge-
schiedenis van een klein dorp valt een boei-
end verhaal te vertellen. 
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langgevelboerderij blijven er ontwikkelingen en ontstaan er weer allerlei 
varianten. Vooral met de ontginning van het peelgebied werden door groot-
grondbezitters landgoederen ingericht met daarop niet alleen landhuizen, 
maar vooral omvangrijke en voor die tijd moderne boerderijen. De ontgin-
ners brachten soorten boerderijen mee vanuit hun eigen gebied, boerderijen 
die je in Oost Brabant zelden ziet en eigenlijk alleen in de Peel tegenkomt. 
Deze boerderijen zijn kenmerkend voor het peelgebied en geven dat gebied 
een haast uniek karakter. 
We kijken door een historische bril naar de ontwikkeling van boerderijen. 
Soms levert dat verrassende gezichtspunten op en gaan we anders kijken 
naar de gebouwde omgeving toen en nu. 
 
 
 
 
 
 

Boerderij Kuijpers Boerenkamplaan 
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Lezing Archeologie 
Deze avond zal in het teken staan van de opgravingen in Waterdael 
 
Sprekers: Fokke Kortlang  Jef Smulders 
Datum: Woensdag 25 november 2009  
Plaats:  Bibliotheek  Molenstraat 12 Someren 
  Tel. 492828 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Tussen 1990 en 2008 hebben voor Brabantse (en zelfs Nederlandse) begrip-
pen zeer grootschalige opgravingen plaatsgevonden in de wijk Waterdael 
ten oosten van de dorpskom van Someren. 
Inmiddels is maar liefst 35 hectare vlakdekkend blootgelegd en gedocumen-
teerd, hetgeen een schat aan gegevens heeft opgeleverd over de bewonings-
geschiedenis van de Somerense mens. De laatste grote opgravingscampagne 
heeft in 2007 en 2008 plaatsgevonden te Waterdael III. 
De onderzoeksresultaten beslaan een periode van ruim 2000 jaar, vanaf de 
Late Bronstijd tot in het einde van de Middeleeuwen (ca 900 v Chr. – 
1250). De teruggevonden resten bestaan uit  
2 urnenvelden (met de bijzondere langbedgraven van het type Someren); 
een uitgestrekt landschap met tientallen boerderijerven uit de IJzertijd (700 
v Chr. Begin van de Jaartelling), enkele boerderijen uit de Romeinse tijd, 
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Tussen rozengeur en maneschijn.  
 
Spreker:  Hans van den Broek 
Datum: Donderdag  15 april 2010 
Plaats: Café Zaal Brasserie  in den Herberg Postel 27  Someren 
  Tel. 0493-492061 
Aanvang:  20.00 uur 
 

Onder deze titel zal de Deurnese 
arts Hans van den Broek U weder-
om vertellen over de vroegere 
plaatselijke geneeskunde. 
Op donderdag 15 april zal hij ver-
halen over de omgang met zwak-
zinnigen en krankzinnigen en de 
verstrekkende plichten van de 
wijsvrouw [vroedvrouw] rond de 
bevalling . 
Daarbij zal worden ingegaan op 
zaken als: wat bedoelde men met 
maanziekte, hoe keek men aan te-
gen krankzinnigheid, wie betaalde 
de rekening, hoe voorkwam men 
ongelukken, wat probeerde men uit 

om iemand beter te maken, kwam het soms goed uit dat men iemand krank-
zinnig kon verklaren? Daarnaast wordt de uitgebreide overheidsbemoeienis 
met de vroedvrouw neergezet tegenover de baker die haar zaakjes met haar 
eigen[-wijze] opvattingen regelde. Hier tussendoor dwarrelt het troebele 
luchtje van het volstrekt afwezig zijn van enige hygiëne. 
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Kleine excursie 
 
Datum: Zaterdag 27 maart 2010 
Plaats: Verzamelen bij zwembad de Diepsteeckel  in Someren 
Aanvang: Wordt te zijner tijd bekend gemaakt (reken op de ochtend) 
Kosten: De  kosten voor een groep  is gebaseerd op een deelname 
  van  15 personen. De basiskosten zijn  € 90,-  
  Elke persoon meer kost  € 6,- extra 
 
De beheerder van het Kasteel verzekerde dat een rondleiding door het Kas-
teel Heeze op 27 maart 2010 vanaf 10.00 uur altijd mogelijk is.  
 
 
Kasteel Heeze is een van de belangrijkste rijksmonumenten van Nederland. 
Onder andere vanwege de unieke ligging van het geheel omgrachte kasteel, 
te midden van een prachtig natuurlandschap in de nabijheid van de  
Strabrechtse heide en de veelal 18de eeuwse inrichting van het Kasteel, die 
door de eeuwen heen intact is gebleven. 
Het Kasteel wordt sinds 1760 bewoond door de familie van Tuyll van  

Serooskerken en is daarmee een 
van de laatste bewoonde kastelen in 
Nederland. Tegenwoordig is het 
kasteel opengesteld voor rondlei-
dingen en sinds enkele jaren zijn er 
ook huwelijksvoltrekkingen moge-
lijk. Het oude middeleeuwse slot 
Eymerick aan de achterzijde van 
het Kasteel wordt tegenwoordig 

verhuurd. Deze indrukwekkende en 
unieke historische locatie is het perfecte decor voor prachtige feesten en 
recepties of zakelijke aangelegenheden.  
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maar ook een groot grafveld uit die periode en inmiddels honderden boerde-
rijen, schuren, waterputten, wegen en greppels uit de  Vroege en Volle Mid-
deleeuwen (500 – 1250 na Chr.). Een hele bijzondere vondst is bovendien 
het graf van een Romeinse krijger. Veel van de fraaie vondsten zijn inmid-
dels te bewonderen in het archeologiehuis aan de Molenstraat te Someren. 
In 2007 heeft ook een opgraving plaatsgevonden aan de Ter Hofstadlaan ten 
noorden van de kom van Someren. Het rapport van de resultaten van het 
onderzoek wordt in de loop van deze zomer gepubliceerd. Ook hier komen 
enkele boeiende vondsten vandaan… 
  
Fokko Kortlang zal in zijn lezing aan de hand van een powerpointpresenta-
tie een schets geven van de bewoningsgeschiedenis van het Somerense dek-
zandlandschap met Waterdael en Ter Hofstadlaan als rode draad. Daarnaast 
zal hij tijd inruimen om wat te vertellen over het in de maak zijnde archeo-
logiebeleid en de archeologische kaart  in Someren en Asten. 
Als introductie zal de video vertoond worden over de opgravingen door   
Jef Smulders. 

Opgravingen Waterdael 
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Boeken maken aan huis in een historische omgeving 
 
Datum:  dinsdag 15 december 2009  
Plaats:  19.45 uur verzamelen bij Boomen 14 te Lierop waar de 
  groep in tweeën wordt gedeeld 
 
Deel Gijs Wortel, bij Laan ten Boomen 31. 
Introductie van zijn boekbinderij in Someren-Eind.  
Het tonen van gemaakte boeken en overige producties.  
Daarnaast  aandacht voor de unieke collectie bandstempels en overig letter- 
en ornamenten materiaal.  
Onder de noemer “ Wereldreiziger op papier” de uitleg over de productie 
van de facsimile uitgave van de Blau- van der Helm atlas.  
  
Deel Adrie Mennen, bij Boomen 14. 
Rondleiding door de boerderij met uitleg over de restauratie en  historische 
achtergrond van buurtschap Boomen. 
Het tonen van voorbeelden van de verzamelingen van Adrie Mennen. 
Het bespreken van historische boekproducties gecoördineerd door Adrie 
Mennen boekproducties. 
  
20.00 - 21.00 uur, groep 1 is te gast op het adres Laan ten Boomen 31 waar 
Gijs Wortel uitleg geeft; groep 2 is te gast op Boomen 14 bij Adrie Mennen.  
21.00 uur  wisseling van groepen en pauze voor allen op  
Laan ten Boomen 31 waar koffie /thee verkrijgbaar is.  
21.30- 22.30 uur, Groep 1 Boomen 14, groep 2 Laan ten Boomen 31.  
Kosten: De totale kosten bedragen € 3,00 per persoon.  
 
NB:        Maximaal 40 personen. Aanmelding schriftelijk of per mail bij 
Jan Heyligers, Zonnehof 11  5721 AZ  Asten; jmm.heyligers@hetnet.nl    
(Wie het eerst komt die het eerst maalt)  
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volkscultuur, visuele cultuur, feest en ritueel, volksrechtpleging, materiële 
cultuur en museologie. In 2000 verscheen onder zijn redactie een handboek 
over de cultuur van het dagelijks leven alsmede een inleiding in de etnolo-
gie voor studenten . 
In het academiejaar 1999-2000 verbleef hij met een stipendium van de 
Niels Stensen Stichting gedurende een jaar te Rome voor onderzoek in de 
Vaticaanse archieven. In 2002 ontving Rooijakkers voor zijn etnologisch 
onderzoek de Oeuvreprijs voor de Geesteswetenschappen van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.  
 
Hij is initiatiefnemer en hoofdredactuur van cULTUUR. Tijdschrift voor 
etnologie. Met ingang van 2006 is hij ook benoemd tot lid van de Raad voor 
Cultuur. 
En last but not least : hij is ook adviseur van het bestuur van de beide  
Astense musea voor klokken en natuur. 
 
 
 
 



16  

  Jaarprogramma 2009-2010  

Jaarvergadering Heemkundekring 
 
Datum: Woensdag 10 maart 2010 
Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3  Someren 
  Tel. 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 
De jaarvergadering is bedoeld om verantwoording af te leggen. Het bestuur 
wil aan de leden laten zien hoe de gang van zaken in het afgelopen jaar is 
geweest en hoe met de centen is omgesprongen.  
 
Na het officiële gedeelte 
Prof. dr. G.W.J. (Gerard) Rooijakkers van de universiteit van Amster-

dam heeft 2 jaar geleden bij De Vonder zo'n 
interessante lezing gehouden over de volks-
cultuur in Brabant dat menig lid vroeg of hij 
nog eens terug wilde komen. Welnu; hij  
heeft  toegezegd om onze jaarvergadering 
van  woendag 10 maart 2010 te komen op-
luisteren met weer een verhaal over volks-
cultuur. De creatieve inleider geeft er de 
voorkeur aan om zich niet nu al vast te leg-
gen op de de precieze inhoud van  zijn le-
zing. Onderstaande achtergrondgegevens 
staan garant voor een interessante, hoog-
staande maar niet hoogdravende presentatie 

die uitsluitend toegankelijk is voor leden van de Vonder.  
  
Gerard Rooijakkers studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en volkskunde aan de Westfälische Wilhelmsuniversität te Mün-
ster (D.). Promoveerde in 1994, cum laude, op een onderzoek naar histori-
sche volkscultuur in Noord-Brabant . Publiceerde voorts over religieuze 
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Het Gildewezen 
 
Spreker: Jan Gondrie 
Datum: Woensdag 13 januari 2010 
Plaats: Creatief Centrum “In de Brouwerij” en Proeflokaal  
  Cambrinus, Emmastr 53 Asten  Tel. 0493-697953. 
Aanvang:  20.00 uur 
 
In 2006 is er het initiatief genomen om het St. Joris Gilde in Asten nieuw 
leven in te blazen. 
Inmiddels heeft dit gilde weer ongeveer 60 leden, waarvan bijna de helft 
ook geüniformeerd is. 
In deze lezing wordt ingegaan op de huidige situatie van het St. Joris Gilde,  
een overzicht gegeven van alle gilden in de gemeenten Asten en Someren,  
het St.Joris historisch onderzoek, dat samen met diverse "De Vonder" leden 

wordt uitgevoerd, toegelicht. 
Gilden nemen in een gemeenschap, een mar-
kante historische plaats in ( cultureel erfgoed ): 
De meeste gilden zijn ongeveer 5 eeuwen oud.  
Van sommige gilden kan men alleen (sinds 
eeuwen) lid worden, als er een bloedband be-
staat! 
De Gilden meestal betrokken bij het bezitten 
van land( toponiemen ).  

Hebben een nauwe band door de eeuwen heen met de kerk, cq altaren, en 
daarmee verband houdend grondbezit.  
Hebben dikwijls een beschuttende taak in een gemeenschap gehad, vooral 
het St.Joris Gilde. 
 
De kennis binnen de Vonder en haar archieven zijn een belangrijke bron om 
de 550 jaar historie van het St.Joris Gilde 
weer boven tafel te brengen. 
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Feest/contactavond voor de leden van De Vonder 
 
Sprekers: Zoveel mogelijk leden van de Vonder  
Datum: Vrijdag 19 februari 2010  
Plaats:  Café zaal Jan van Hoek, Markt 12 Asten  Tel. 692123 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Wegens het succes van vorige jaren wordt deze avond wederom geprolon-
geerd ! 
Vorig jaar waren er, naast de zeer grote belangstelling en een ontspannen 

sfeer, gezellige gesprekken, gevarieerde op-
tredens en betaalbare prijzen. 
 
De avond zal o.a. worden opgeluisterd door 
enkele leden van toneelvereniging Crescendo 
uit Someren. Marij Tesselaar, Ad van Segge-
len en Louis van den Bosch, met muzikale 
ondersteuning van violist Ruud Jacobs, bren-
gen voor u de komische Engelse eenakter 
“Dinner for one”. De originele, inmiddels 
klassieke uitvoering, wordt ieder jaar al meer 
dan veertig jaar op oudejaarsavond op televi-
sie vertoond.   
 

Pater Piet Schellens, zeer bekend in Asten, maar ook in Someren, zal een 
optreden verzorgen met een aantal  liedjes over het karakter en de volksaard 
van de Brabander, aangevuld met enkele korte conferences over Brabantse 
plaatsnamen en Brabantse pastoors. Succes verzekerd. 
 
Op deze avond zullen ook historische films/foto’s van Asten en Someren 
getoond worden. 
We maken er met z’n allen weer een gezellige verenigingsavond van. 
 
Tijdens de avond is er, onder het genot van een tas koffie of iets anders, 
aangekleed met ’n stuk pipperkoewk, Aastes roggebrood of Zummers  
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roggebrouwd mi zult, natuurlijk volop gelegenheid om te buurten en te ver-
halen over vruuger en naw. 
 
Mochten er leden zijn die zelf iets willen voordragen of iets groots te vertel-
len hebben dan kunnen zij zich aanmelden bij Louis van den Bosch, tel 
0493-492222. 
 
 
 
Voor deelname aan deze avond dient u zich van te voren 
op te geven, maar hierover volgt nog bericht. 
 
 
 
 
 
 

Scène uit dinner for one 



14  

  Jaarprogramma 2009-2010  
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roggebrouwd mi zult, natuurlijk volop gelegenheid om te buurten en te ver-
halen over vruuger en naw. 
 
Mochten er leden zijn die zelf iets willen voordragen of iets groots te vertel-
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Jaarvergadering Heemkundekring 
 
Datum: Woensdag 10 maart 2010 
Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3  Someren 
  Tel. 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 
De jaarvergadering is bedoeld om verantwoording af te leggen. Het bestuur 
wil aan de leden laten zien hoe de gang van zaken in het afgelopen jaar is 
geweest en hoe met de centen is omgesprongen.  
 
Na het officiële gedeelte 
Prof. dr. G.W.J. (Gerard) Rooijakkers van de universiteit van Amster-

dam heeft 2 jaar geleden bij De Vonder zo'n 
interessante lezing gehouden over de volks-
cultuur in Brabant dat menig lid vroeg of hij 
nog eens terug wilde komen. Welnu; hij  
heeft  toegezegd om onze jaarvergadering 
van  woendag 10 maart 2010 te komen op-
luisteren met weer een verhaal over volks-
cultuur. De creatieve inleider geeft er de 
voorkeur aan om zich niet nu al vast te leg-
gen op de de precieze inhoud van  zijn le-
zing. Onderstaande achtergrondgegevens 
staan garant voor een interessante, hoog-
staande maar niet hoogdravende presentatie 

die uitsluitend toegankelijk is voor leden van de Vonder.  
  
Gerard Rooijakkers studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en volkskunde aan de Westfälische Wilhelmsuniversität te Mün-
ster (D.). Promoveerde in 1994, cum laude, op een onderzoek naar histori-
sche volkscultuur in Noord-Brabant . Publiceerde voorts over religieuze 
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Het Gildewezen 
 
Spreker: Jan Gondrie 
Datum: Woensdag 13 januari 2010 
Plaats: Creatief Centrum “In de Brouwerij” en Proeflokaal  
  Cambrinus, Emmastr 53 Asten  Tel. 0493-697953. 
Aanvang:  20.00 uur 
 
In 2006 is er het initiatief genomen om het St. Joris Gilde in Asten nieuw 
leven in te blazen. 
Inmiddels heeft dit gilde weer ongeveer 60 leden, waarvan bijna de helft 
ook geüniformeerd is. 
In deze lezing wordt ingegaan op de huidige situatie van het St. Joris Gilde,  
een overzicht gegeven van alle gilden in de gemeenten Asten en Someren,  
het St.Joris historisch onderzoek, dat samen met diverse "De Vonder" leden 

wordt uitgevoerd, toegelicht. 
Gilden nemen in een gemeenschap, een mar-
kante historische plaats in ( cultureel erfgoed ): 
De meeste gilden zijn ongeveer 5 eeuwen oud.  
Van sommige gilden kan men alleen (sinds 
eeuwen) lid worden, als er een bloedband be-
staat! 
De Gilden meestal betrokken bij het bezitten 
van land( toponiemen ).  

Hebben een nauwe band door de eeuwen heen met de kerk, cq altaren, en 
daarmee verband houdend grondbezit.  
Hebben dikwijls een beschuttende taak in een gemeenschap gehad, vooral 
het St.Joris Gilde. 
 
De kennis binnen de Vonder en haar archieven zijn een belangrijke bron om 
de 550 jaar historie van het St.Joris Gilde 
weer boven tafel te brengen. 
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Boeken maken aan huis in een historische omgeving 
 
Datum:  dinsdag 15 december 2009  
Plaats:  19.45 uur verzamelen bij Boomen 14 te Lierop waar de 
  groep in tweeën wordt gedeeld 
 
Deel Gijs Wortel, bij Laan ten Boomen 31. 
Introductie van zijn boekbinderij in Someren-Eind.  
Het tonen van gemaakte boeken en overige producties.  
Daarnaast  aandacht voor de unieke collectie bandstempels en overig letter- 
en ornamenten materiaal.  
Onder de noemer “ Wereldreiziger op papier” de uitleg over de productie 
van de facsimile uitgave van de Blau- van der Helm atlas.  
  
Deel Adrie Mennen, bij Boomen 14. 
Rondleiding door de boerderij met uitleg over de restauratie en  historische 
achtergrond van buurtschap Boomen. 
Het tonen van voorbeelden van de verzamelingen van Adrie Mennen. 
Het bespreken van historische boekproducties gecoördineerd door Adrie 
Mennen boekproducties. 
  
20.00 - 21.00 uur, groep 1 is te gast op het adres Laan ten Boomen 31 waar 
Gijs Wortel uitleg geeft; groep 2 is te gast op Boomen 14 bij Adrie Mennen.  
21.00 uur  wisseling van groepen en pauze voor allen op  
Laan ten Boomen 31 waar koffie /thee verkrijgbaar is.  
21.30- 22.30 uur, Groep 1 Boomen 14, groep 2 Laan ten Boomen 31.  
Kosten: De totale kosten bedragen € 3,00 per persoon.  
 
NB:        Maximaal 40 personen. Aanmelding schriftelijk of per mail bij 
Jan Heyligers, Zonnehof 11  5721 AZ  Asten; jmm.heyligers@hetnet.nl    
(Wie het eerst komt die het eerst maalt)  
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volkscultuur, visuele cultuur, feest en ritueel, volksrechtpleging, materiële 
cultuur en museologie. In 2000 verscheen onder zijn redactie een handboek 
over de cultuur van het dagelijks leven alsmede een inleiding in de etnolo-
gie voor studenten . 
In het academiejaar 1999-2000 verbleef hij met een stipendium van de 
Niels Stensen Stichting gedurende een jaar te Rome voor onderzoek in de 
Vaticaanse archieven. In 2002 ontving Rooijakkers voor zijn etnologisch 
onderzoek de Oeuvreprijs voor de Geesteswetenschappen van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.  
 
Hij is initiatiefnemer en hoofdredactuur van cULTUUR. Tijdschrift voor 
etnologie. Met ingang van 2006 is hij ook benoemd tot lid van de Raad voor 
Cultuur. 
En last but not least : hij is ook adviseur van het bestuur van de beide  
Astense musea voor klokken en natuur. 
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Kleine excursie 
 
Datum: Zaterdag 27 maart 2010 
Plaats: Verzamelen bij zwembad de Diepsteeckel  in Someren 
Aanvang: Wordt te zijner tijd bekend gemaakt (reken op de ochtend) 
Kosten: De  kosten voor een groep  is gebaseerd op een deelname 
  van  15 personen. De basiskosten zijn  € 90,-  
  Elke persoon meer kost  € 6,- extra 
 
De beheerder van het Kasteel verzekerde dat een rondleiding door het Kas-
teel Heeze op 27 maart 2010 vanaf 10.00 uur altijd mogelijk is.  
 
 
Kasteel Heeze is een van de belangrijkste rijksmonumenten van Nederland. 
Onder andere vanwege de unieke ligging van het geheel omgrachte kasteel, 
te midden van een prachtig natuurlandschap in de nabijheid van de  
Strabrechtse heide en de veelal 18de eeuwse inrichting van het Kasteel, die 
door de eeuwen heen intact is gebleven. 
Het Kasteel wordt sinds 1760 bewoond door de familie van Tuyll van  

Serooskerken en is daarmee een 
van de laatste bewoonde kastelen in 
Nederland. Tegenwoordig is het 
kasteel opengesteld voor rondlei-
dingen en sinds enkele jaren zijn er 
ook huwelijksvoltrekkingen moge-
lijk. Het oude middeleeuwse slot 
Eymerick aan de achterzijde van 
het Kasteel wordt tegenwoordig 

verhuurd. Deze indrukwekkende en 
unieke historische locatie is het perfecte decor voor prachtige feesten en 
recepties of zakelijke aangelegenheden.  
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maar ook een groot grafveld uit die periode en inmiddels honderden boerde-
rijen, schuren, waterputten, wegen en greppels uit de  Vroege en Volle Mid-
deleeuwen (500 – 1250 na Chr.). Een hele bijzondere vondst is bovendien 
het graf van een Romeinse krijger. Veel van de fraaie vondsten zijn inmid-
dels te bewonderen in het archeologiehuis aan de Molenstraat te Someren. 
In 2007 heeft ook een opgraving plaatsgevonden aan de Ter Hofstadlaan ten 
noorden van de kom van Someren. Het rapport van de resultaten van het 
onderzoek wordt in de loop van deze zomer gepubliceerd. Ook hier komen 
enkele boeiende vondsten vandaan… 
  
Fokko Kortlang zal in zijn lezing aan de hand van een powerpointpresenta-
tie een schets geven van de bewoningsgeschiedenis van het Somerense dek-
zandlandschap met Waterdael en Ter Hofstadlaan als rode draad. Daarnaast 
zal hij tijd inruimen om wat te vertellen over het in de maak zijnde archeo-
logiebeleid en de archeologische kaart  in Someren en Asten. 
Als introductie zal de video vertoond worden over de opgravingen door   
Jef Smulders. 

Opgravingen Waterdael 
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Lezing Archeologie 
Deze avond zal in het teken staan van de opgravingen in Waterdael 
 
Sprekers: Fokke Kortlang  Jef Smulders 
Datum: Woensdag 25 november 2009  
Plaats:  Bibliotheek  Molenstraat 12 Someren 
  Tel. 492828 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Tussen 1990 en 2008 hebben voor Brabantse (en zelfs Nederlandse) begrip-
pen zeer grootschalige opgravingen plaatsgevonden in de wijk Waterdael 
ten oosten van de dorpskom van Someren. 
Inmiddels is maar liefst 35 hectare vlakdekkend blootgelegd en gedocumen-
teerd, hetgeen een schat aan gegevens heeft opgeleverd over de bewonings-
geschiedenis van de Somerense mens. De laatste grote opgravingscampagne 
heeft in 2007 en 2008 plaatsgevonden te Waterdael III. 
De onderzoeksresultaten beslaan een periode van ruim 2000 jaar, vanaf de 
Late Bronstijd tot in het einde van de Middeleeuwen (ca 900 v Chr. – 
1250). De teruggevonden resten bestaan uit  
2 urnenvelden (met de bijzondere langbedgraven van het type Someren); 
een uitgestrekt landschap met tientallen boerderijerven uit de IJzertijd (700 
v Chr. Begin van de Jaartelling), enkele boerderijen uit de Romeinse tijd, 
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Tussen rozengeur en maneschijn.  
 
Spreker:  Hans van den Broek 
Datum: Donderdag  15 april 2010 
Plaats: Café Zaal Brasserie  in den Herberg Postel 27  Someren 
  Tel. 0493-492061 
Aanvang:  20.00 uur 
 

Onder deze titel zal de Deurnese 
arts Hans van den Broek U weder-
om vertellen over de vroegere 
plaatselijke geneeskunde. 
Op donderdag 15 april zal hij ver-
halen over de omgang met zwak-
zinnigen en krankzinnigen en de 
verstrekkende plichten van de 
wijsvrouw [vroedvrouw] rond de 
bevalling . 
Daarbij zal worden ingegaan op 
zaken als: wat bedoelde men met 
maanziekte, hoe keek men aan te-
gen krankzinnigheid, wie betaalde 
de rekening, hoe voorkwam men 
ongelukken, wat probeerde men uit 

om iemand beter te maken, kwam het soms goed uit dat men iemand krank-
zinnig kon verklaren? Daarnaast wordt de uitgebreide overheidsbemoeienis 
met de vroedvrouw neergezet tegenover de baker die haar zaakjes met haar 
eigen[-wijze] opvattingen regelde. Hier tussendoor dwarrelt het troebele 
luchtje van het volstrekt afwezig zijn van enige hygiëne. 
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De historie van Ommel 
 
Spreker: Frans Martens 
Datum: Woensdag 12 mei 2010.  
  Verzamelen bij de Keskesboom, hoek Keskesweg en  
  Ommelseweg in Asten 
  Vertrek te voet naar Ommel 
Plaats: Aanvang:  19.00 uur 
 
Frans Martens zal ons, tijdens het wandelen naar Ommel, de geschiedenis 
van Ommel vertellen. Natuurlijk staat de bedevaart hierin centraal. 
 
Ommel is een drukbezochte bedevaartsplaats, vooral in de maand mei stro-
men de bedevaartgangers toe. De vrome gelovigen kwamen met hun moei-
lijkheden en vooral zieken naar Ommel. Zij vertelden door, dat zij troost of 
genezing hadden gevonden bij Maria. Zo kreeg Maria de naam van 
‘Troosteres in elke nood’. Haar faam drong 
ver in het land door.  De geschiedenis van 
Ommel is onlosmakelijk verbonden met het 
aldaar gevonden Mariabeeldje en haar vere-
ring. Het kerkelijke rondom het beeldje zoals 
de kapel, het klooster en de vele bedevaarten 
vanuit de omgeving hebben een grote rol ge-
speeld bij de ontwikkeling van het dorp.Van 
rond 1400 zijn vooral de legendes overgeble-
ven. Deze legendes zijn nauw verweven met 
de vroege geschreven geschiedenis. Tot op 
heden leeft het verhaal rondom het beeldje 
voort en kan Ommel in de Mariamaand nog 
vele pelgrims begroeten. Over 600 jaar ge-
schiedenis van een klein dorp valt een boei-
end verhaal te vertellen. 
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langgevelboerderij blijven er ontwikkelingen en ontstaan er weer allerlei 
varianten. Vooral met de ontginning van het peelgebied werden door groot-
grondbezitters landgoederen ingericht met daarop niet alleen landhuizen, 
maar vooral omvangrijke en voor die tijd moderne boerderijen. De ontgin-
ners brachten soorten boerderijen mee vanuit hun eigen gebied, boerderijen 
die je in Oost Brabant zelden ziet en eigenlijk alleen in de Peel tegenkomt. 
Deze boerderijen zijn kenmerkend voor het peelgebied en geven dat gebied 
een haast uniek karakter. 
We kijken door een historische bril naar de ontwikkeling van boerderijen. 
Soms levert dat verrassende gezichtspunten op en gaan we anders kijken 
naar de gebouwde omgeving toen en nu. 
 
 
 
 
 
 

Boerderij Kuijpers Boerenkamplaan 
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De ontwikkeling van de boerderij in Oost Brabant en De Peel 
 
Spreker:  Jan Timmers uit Gemert 
Datum:  Donderdag 22 oktober 2009 
Plaats:  IVN gebouw De Stulp, Ostaderstraat 30  5721 WC Asten  
  tegenover Museum  Tel. 0493-696986 
  Parkeren bij het hockeyterrein 
Aanvang :  20.00 uur 
 
Oude boerderijen beginnen schaars te worden in onze regio. Veel oude 
boerderijen hebben geen agrarische functie meer en zijn verbouwd tot 
woonhuis. Toch blijven we dat boerderijen noemen, omdat ze er nu een-
maal zo uitzien. Veel boerderijen blijven gelukkig herkenbaar als agrarisch 

woon-stal-huis. De meeste zijn 
zogenaamde langgevelboerde-
rijen. De reden daarvan is dat de 
langgevelboerderij een redelijk 
moderne vorm is van de agrari-
sche gebouwen die we kennen. 
De langgevelboerderij is zo on-
geveer het eindpunt in de ont-
wikkeling van de boerderij. 
Voordat de langgevelboerderij 
zijn intrede deed bestonden er 
andere vormen en typen. We 
kennen hallehuizen, hoekgevel-
boerderijen, krukhuizen en 
dwarshuizen. In de lezing wordt 
ingegaan op de ontwikkeling 
van de boerderij in Oost Bra-
bant vanaf de middeleeuwen. 
Ook na de introductie van de 
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Lezing Breda 
 
Spreker: De spreker van de Heemkunde Kring Engelbrecht  
  van Nassau uit Breda  
Datum: Woensdag 2 juni 2010 
Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3  Someren 
  Tel. 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Waar nu de stad Breda ligt, leefden duizenden jaren geleden al mensen. Op 
de grens van hoge en droge zandgronden en lage, drassige veengebieden 
konden zij een goed bestaan opbouwen. 
In de loop van de eeuwen is Breda uitgegroeid tot een moderne en dynami-
sche stad, met een zeer rijk verleden. De geschiedenis van de stad heeft 

meerdere hoogtepunten gekend. 
Zoals de tijd van de graven van 
Nassau, de 'Gouden Eeuw van 
Breda'. In die periode kwamen 
meerdere beeldbepalende monu-
menten tot stand. Een tweede hoog-
tepunt was de negentiende eeuw, 
waarin de stad met zijn parken en 
boulevards Brussel trachtte te imi-
teren. 
De spreker van de Heemkunde 
Kring Engelbrecht van Nassau uit 
Breda neemt ons mee door de his-
torie van Breda. 
 
 
 
  Grote kerk Breda 
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Grote excursie Breda 
 
Datum:   Zaterdag 19 juni 2010  
Plaats en vertrektijd:  De vertrektijd en plaats kan nog niet precies 
    vastgelegd worden, maar reken op 8.30 ver-
    trekken bij de Platte Vonder. Someren-Eind 
    Deze worden nader bekend gemaakt 
Voor deelname aan de dag dient u zich van te voren op 
te geven, maar ook hierover volgt nog bericht. 
 
Dit jaar gaan we met de grote excursie naar Breda. 
De naam Breda is ontstaan uit de samentrekking Brede Aa, het punt waar 
de rivieren de Mark en Aa samenstromen. In 1252 verwierf Breda stads-
rechten. Daarna, aan het begin van de 14e eeuw, werd de stad ommuurd. 
Rondom de stad liggen de singels. De straten lopen in een soort ovaalvorm, 
een opvallend kenmerk van oude vestingsteden.  
Ruim 600 jaar geleden kwam de eerste Nassau naar Breda dat vanaf toen 
een echte Nassaustad werd. De Nassaus gaven Breda het aanzien van een 
hofstad. Veel monumenten in de binnenstad herinneren nog aan deze verre 
voorouders van onze koninklijke familie.  
Breda heeft boeiende monumenten o.a.: de grote Kerk, Het Begijnhof, het 
Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie. 

   Begijnhof Breda 
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nu dient het klooster als verzorgingshuis voor ouder wordende paters en 
broeders van genoemde congregatie en wonen er ca 90 religieuzen. 
Na 1969 volgden meerdere aanpassingen aan de eisen van de verzorging. 
 
 
Pater Piet Schellens vertelt over het kloosterleven in noviciaat en verzor-
gingshuis, en over de betekenis van dit klooster voor de gemeenschap van 
Asten en omgeving. Pater Rien van Langen geeft een PowerPoint  
presentatie over de bouwgeschiedenis en architectonische elementen van 
het gebouw. 
 
 
 
 
 



6  

  Jaarprogramma 2009-2010  

Het klooster Heilige Hart in Asten 
 
Inleiders:  Pater Rein van Langen en pater Piet Schellens 
Datum: Woensdag 23 september 2009 
Plaats: Klooster H Hart Paters Broeders SCJ,  
  Wilhelminastraat 24   5721 KJ  Asten   Tel.348855 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Op 21 december 2008 waren de Priesters van het Heilig Hart 100 jaar in 
Asten. In dat jaar 1908 betrokken de priesters de voormalige burgemees-
terswoning van burgemeester Frencken aan de Wilhelminastraat. Twintig 
jaar later verrees op die plek het huidige klooster.  
In 1929 werd het gebouw in gebruik genomen. Ruim 1000 jongelui hebben 
hier hun vormingsjaar doorgebracht. Later trokken zij naar de missielanden: 
Congo en Cameroen in Afrika, Argentinië, Chili en Brazilië in Zuid Ameri-
ka; Indonesië in Azië. Of ze werkten in Europese landen als Finland, Enge-

land, Duitsland. Velen bleven 
in Nederland voor het onder-
wijs of voor sociaal werk en 
pastoraal (gezins- en jeugd-
werk in de grote steden, kin-
derbeschermingswerk, club-
huiswerk op woonwagen-
kampen, pastoraalwerk in de 
gevangenissen en verzor-
gingshuizen).  

Zij gaven vorm aan de idealen van de Stichter Pater Dehon. 
 
Het klooster was tot 1968 een noviciaat waar jongeren van achttien, negen-
tien jaar een jaar lang intern een inleiding kregen tot een religieus leven. In 
die zestig jaar zijn 1.086 jongeren lid geworden van de congregatie. Het 
klooster doet sinds 1968 dienst als kloosterverzorgingshuis. Van 1969 tot 
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De rondleiding zal plaatsvinden door deze prachtige stad o.l.v. gidsen van 
de Geschied- en Oudheidkundigekring van Stad en Land van Breda “de 
Oranjeboom”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ONZE HEEMKAMER 

 
 

 KOM HEM EENS  
       BEKIJKEN 
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Archeologiehuis  
Adres: Molenstraat 14, 5711 EW, Someren 
Telefoon: 0493-472423 
Secretaris: e.hellings4@chello.nl  
E-mail: hkkdevonder@xs4all.nl 
Website: www.heemkundekringdevonder.nl 
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Oud Schrift  
(bijeenkomst woensdagavond) 
Jac Jöris (contactpersoon, tel. 0493-695634), Martien van Helmond, Theo 
Hikspoors, Jan van Laarhoven, Harry Leenen, Ad Smulders. 
 
Redactie  “De Vonder” 
Ad Verrijt (eindredacteur) tel. 0493-688388, Piet Aarts, Jac Jöris, Ricus van 
Neerven, Anneke Blankennagel, Gerard ten Thije. 
Kopij-adres: Hemelberg 29, 5721 CP Asten.  
 
Toponiemen  
(bijeenkomst dinsdagavond) 
Frans Martens (contactpersoon, tel. 0493-695241), Piet van Diepenbeek, 
Ton van Hoek, Jos Slaats, Ad Smulders, Ton van de Graft, Fien van Triet, 
Tom Waals. 
 
Het Heemhuis 
Het Heemhuis aan de Molenstraat 10 te Someren is geopend op donderdag-
avond van 19.00 tot 21.00 uur, m.u.v. de zomermaanden juli en augustus. 
Het Heemhuis is voor iedereen die wil snuffelen in de bibliotheek en in de 
beschikbare historische gegevens (o.a. stamboomgegevens, oude jaargan-
gen Peelbelang, foto’s en films).  Informatie: Wim Deenen,  
tel. 0493-492750. 
 
De Heemkamer en het Archeologiehuis 
Bij het Heemhuis zijn de Heemkamer (tentoonstellingsruimte, Molenstraat 
10, Someren, (ook van buitenaf te bekijken). Het Archeologiehuis is op af-
spraak te bezichtigen. In beiden worden permanent tentoonstellingen ge-
houden. Excursies op verzoek. Informatie Heemkamer Cees Verhagen, tel. 
0493-493036. Archeologiehuis: Willem van den Bosch, tel. 0493-492758. 
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Werkgroepen: 
 
Archeologie (Archeologiehuis) 
Willem van den Bosch (contactpersoon, tel. 0493-492758), Ria Berkvens, 
Leo Groels, Ad Smulders, Jacques van Ooijen, Peter van Bussel, Karel 
Goossens, Ad Bukkems, Frank Geven, Jos van der Weerden.  
 
Archivariaat  
(archief, bibliotheek, documentatie, foto’s, films, website)   
Bijeenkomst : dinsdagmorgen in het Heemhuis. 
Wim Deenen (contactpersoon, tel. 0493-492750), Jac Knapen 
(contactpersoon website), Frans van Duppen, Leo Groels, Jan Looymans, 
Hen van Seccelen, Piet Strik, Pieter van Hoek, Harrie Muijen. 
 
Bodediensten 
Ria Reynders (contactpersoon tel. 0493-494411), Frans van den Boogaart, 
Louis van den Bosch, Thieu Verdonschot, Willem van den Bosch, Leo van 
de Brand, Jac Jöris, Jan van Laarhoven, Dulf Schenkelaars. 
 
Boekuitgaven  
Adrie Mennen (contactpersoon, tel. 0492-331925) 
 
Heemkamer 
Cees Verhagen (contactpersoon, tel. 0493-493036), Harry van Asten, Peter 
van Bussel, Piet van Velthoven, Louis van den Bosch, Ad Kersten. 
 
Jaarprogramma/excursies/lezingen 
Jan Heyligers (contactpersoon, tel. 0493-692045), Louis van den Bosch, 
Marijke Hollestelle, Cees Verhagen, Jos Bronneberg, Jacques van Ooijen. 
 
Monumenten 
Consulent Asten: Ad Kersten, tel. 0493-693542. 
Consulent Someren: Cees Verhagen, tel. 0493-493036. 
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Heemhuis  
Adres: Molenstraat 10, 5711 EW, Someren 
Telefoon: 0493-472423 
Secretaris: e.hellings4@chello.nl  
E-mail: hkkdevonder@xs4all.nl 
Website: www.heemkundekringdevonder.nl 
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 2009 
Het klooster Heilige Hart in Asten 
Datum: Woensdag 23 september 2009 
  

De ontwikkeling van de boerderij in Oost Brabant en De Peel 
Datum:  Donderdag 22 oktober 2009 
  

Lezing Archeologie 
Datum: Woensdag 25 november 2009  
  

Boeken maken aan huis in een historische omgeving 
Datum:  dinsdag 15 december 2009  
 2010 
Het Gildewezen 
Datum: Woensdag 13 januari 2010 
  

Feest/contactavond voor de leden van De Vonder 
Datum: Vrijdag 19 februari 2010  
  

Jaarvergadering Heemkundekring 
Datum: Woensdag 10 maart 2010 
  

Kleine excursie 
Datum: Zaterdag 27 maart 2010 
 

Tussen rozengeur en maneschijn.  
Datum: Donderdag  15 april 2010 
  

Bedevaart van Ommel 
Datum: Woensdag 12 mei 2010.  
 

Lezing Breda 
Datum: Woensdag 2 juni 2010 
  

Grote excursie Breda 
Datum:  Zaterdag 19 juni 2010  
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Heemkundekring De Vonder Asten-Someren 
 
De Heemkundekring 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 het Heemhuis 
 beheer van de Heemkamer 
 beheer van het Archeologiehuis  
 archeologisch en historisch onderzoek 
 heemkundig blad De Vonder 
 behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en monumenten 
 
Het bestuur wordt gevormd door : 
 
Jan Brens voorzitter   0493-693124 
Els Hellings, secretaris   e.hellings4@chello.nl 
Jacques van Ooijen, penningmeester  0493-493601 
Marijke Hollestelle   0493-695318 
Henk Meeuws     0493-470996 
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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Heemkundekring De Vonder biedt U volop de mogelijkheid om uw hobby 
te beoefenen, al of niet in groepsverband. Verwezen wordt naar de werk-
groepen die verderop vermeld staan. 
De Vonder wil ook in toenemende mate gesprekspartner zijn bij alle discus-
sies waar het culturele beleid van de gemeenten ASTEN  en SOMEREN 
aan de orde is. Daarvoor is invloed nodig en invloed ontstaat ook door ge-
tallen. 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. 
Abonnement op de Vonder (excl. verz.) € 12,50 per jaar 
Het  onderstaand aanmeldingsformulier kunt u sturen naar: 
Els Hellings, Secretaris Heemkundekring De Vonder Asten-Someren  
p/a Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW Someren  
of  e.hellings4@chello.nl of hkkdevonder@xs4all  
of via website www.heemkundekringdevonder.nl 
 

Ondergetekende geeft zich op als lid van Heemkundekring  
De Vonder, Asten-Someren. 
 
Naam: Hr./Mevr…………………………………………………………. 
 
Adres:....…………………………………………………………………. 
 
Postcode:  ……….............. Plaats:...........................……………….......... 
 
E-mail adres: ………………………………………………………….....  
 
Telefoonnummer: ...................................................................................... 
 
Speciale interesse in: ................................................................................. 
 
Datum:……………….. Handtekening:………………………………..... 
 
Na ontvangst wordt contact met u opgenomen. 
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Vrienden van Heemkundekring De Vonder 
 

Acfis Business Centrum, Ter Hofstadlaan 75  Someren 
De heer en mevrouw Van Acker, Hombroeckstraat 1  Asten 

De heer G.Berkers, Zonneweg 1  Someren 
Electo Technisch Buro Willem Bos, Trasweg 5  Someren 

Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms – Verberne, 
Molenakkers 5  Asten 

Bouwbedrijf Driessen BV, Molenakkers 7  Asten 
Fysiotherapie Campanula (Theo Lankhorst), Floralaan 22  Asten 

Gianotten Adviesbureau, Witvrouwenbergweg 8h  Someren 
Wil Hoebergen belastingadviesgroep Asten 

Julianastraat 2 Asten 
Isobouw Systems BV, Kanaalstraat 107  Someren 

Van Kaam Netwerk Notarissen, Postbus 111  Someren 
Notaris Kessels, Wilhelminastraat 30-32  Asten 

Larco Conserven Someren BV, Industrielaan 10  Someren 
Leenen Someren Beheer BV, Dr. Eijnattenlaan 28  Someren 

Wil en Toos Leenen, Floreffestraat 109  Someren 
Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140  Someren 

Beheermij van der Loo,  Markt 10  Asten 
Schildersbedrijf Looijmans, Hoornmanstraat 1  Someren 

Smits Bouwbedrijf BV, Dorser 2  Someren 
Frank van Stekelenburg Assurantiën, Hofstraat 25  Asten 

E.B. Steyns, Winkelstraat 9  Lierop 
Makelaardij Strijbosch, Hofstraat 24  Asten 

De heer en mevrouw De Wit, Speelheuvelplein 4  Someren 
De heer en mevrouw Wijnen, Speelheuvelstraat 41  Someren 

De heer en mevrouw v.d. Zanden, Jan v.d. Diesdunckstraat 17  Asten 
 

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

projekten kunnen uitvoeren. 
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De Vonder is de brug die de verbinding vormt 
tussen Asten en Someren en tussen het verleden, 

heden en toekomst. 



Heemkundekring Asten Someren 
e-mail: hkkdevonder@xs4all.nl 

website: www.heemkundekringdevonder.nl 
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