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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 
De heer J. Brens en mevr. P. v. Horssen,  De Loo 4  Ommel 

Electo Technisch Buro Willem Bos, Trasweg 5  Someren 
Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms-Verberne, Molenakkers 5  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 

Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140  Someren 
Beheermij van der Loo,  Markt 10  Asten 

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. 
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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. Per 1 januari 2011 €30,00. 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: 
Secretaris Heemkundekring De Vonder Asten-Someren  
p/a Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW Someren  
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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 2010 
Wandelen met Zr. Praxedes 
Datum: Zaterdag 11 september 2010 
  

Verleden, heden en toekomst van het dialect 
Datum:  Donderdag 21 oktober 2010 
  

Middeleeuwen uit historische bron 
Datum: Dinsdag 23 november 2010  
  

Alle wegen leiden naar Rome 
Datum:  Woensdag 15 december 2010  
  
 2011 
Rondreis van Koning Lodewijk Napoleon 
Datum: Woensdag 12 januari 2011 
  

Feest/contactavond voor de leden van De Vonder 
Datum: Vrijdag 18 februari 2011 
  

Jaarvergadering Heemkundekring/ Toponiemen 
Datum: Woensdag 16 maart 2011 
 

Onderduikerskamp Lierop 
Datum: Donderdag 14 april 2011 
 

Films uit de oude doos 
Datum: Woensdag 11 mei 2011 
 

Kleine excursie Missiemuseum  Steyl 
Datum: Zaterdag 21mei 2011 
  

Grote excursie openluchtmuseum Bokrijk België 
Datum:  Zaterdag 18 juni 2011  
 

No
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Het domein is 550 ha groot en 
gelegen in de Belgi-
sche gemeente Genk. Kortom 
een prachtige historische 
plaats met veel mogelijkheden 
voor de toerist en cultuurhisto-
rische bezoeker. 
 
De vroegste bronnen melden 
dat Graaf Arnold IV van 

Loon en Chiny op 9 maart 1252 een woud verkocht aan de vrouwenabdij 
van Herkenrode te Kuringenbij Hasselt. Dit woud wordt: 'Buscurake'  
of Buksenrake ('buk' = beuk, 'rake' = een strook grond) genoemd, een 
plaatsnaam die nadien over 'Bouchreyck' evolueerde tot Bok-
rijk.  Cisterciënzerzusters bouwden er een abdijhoeve, lieten vijvers uitgra-
ven en plantten er bomen. De abdij verhuurde haar grangiae (hoeve) aan 
'halfwinnen' (= pachters die werkten voor de helft van de opbrengst). 
In 1447 werd Bokrijk een gewone pachthoeve. Het domein bleef eeuwen-
lang in het bezit van de abdij totdat de Franse revolutionairen de abdij 
in 1797 ophieven en het goed op 22 april van hetzelfde jaar verkochten aan 
een inwoner van Maastricht. 
Op 6 oktober 1953 besloot de Provincie Limburg, onder dynamische impuls 
van Gouverneur Louis Roppe, om in Bokrijk een openluchtmuseum op te 
richten.  
 
Het openluchtmuseum werd op 12 april 1958 officieel geopend,  
 
 
Voor deelname aan de dag dient u zich van te voren op 
te geven, maar ook hierover volgt nog bericht. 
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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  Heemkamer en Archeologiehuis 
 archeologisch en historisch onderzoek 
 heemkundig blad De Vonder 
 behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en monumenten 
 
Het bestuur wordt gevormd door : 
 
Marijke Hollestelle, voorzitter 0493-695318, marijke.hollestelle@live.nl 
Harrie Wijnen, secretaris  0493-493518, hwijnen@xs4all.nl 
Jos Govers penningmeester  0493-493244 
Frans Adams   0493-494755 
Henk Meeuws    0493-470996 
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 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genk�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_IV_van_Loon�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_IV_van_Loon�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_IV_van_Loon�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_IV_van_Loon�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1252�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Herkenrode�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Herkenrode�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Herkenrode�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Herkenrode�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kuringen�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%ABnzers�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1447�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1797�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maastricht�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Roppe�
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Werkgroepen: 
 
Archeologie (Archeologiehuis) 
Willem van den Bosch (contactpersoon, tel. 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)   
Pieter van Hoek (contactpersoon, tel. 691284), Frans van Duppen, Leo Groels, Jan 
Looymans, Hen van Seccelen, Piet Strik, Harrie Muijen. 
 
PR/ Systeembeheer/ website 
Jac Knapen (PR), tel 691905, Theo Knoops, tel 493363, theoknoops@hetnet.nl 
 
Bodediensten 
Jac Knapen, tel 691905, Frans van den Boogaart, Louis van den Bosch, Thieu Ver-
donschot, Willem van den Bosch, Leo van de Brand, Jac Jöris, Jan van Laarhoven, 
Dulf Schenkelaars. 
 
Boekuitgaven  
Adrie Mennen  
 
Heemkamer 
Cees Verhagen (contactpersoon, tel. 493036), Harry van Asten, Peter van Bussel, 
Piet van Velthoven, Louis van den Bosch, Engeli Hoeben, Harry Leenen, Ad Ker-
sten. 
 
Jaarprogramma/excursies/lezingen 
Marijke Hollestelle (contactpersoon, tel.695318),  Jan Heyligers,  Louis van den 
Bosch,, Cees Verhagen, Jos Bronneberg, Jacques van Ooijen. 
 
Monumenten 
Asten: Ad Kersten, tel. 693542. 
Someren: Cees Verhagen, tel. 493036. 
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Grote excursie Openluchtmuseum Bokrijk in België 
 
Datum:   Zaterdag 18 juni 2011  
Plaats en vertrektijd:  De vertrektijd kan nog niet precies   
    vastgelegd worden, maar reken op 8.00 uur 
    We vertrekken bij Café, Rest. Zalen  ‘De Platte 
    Vonder’ in Someren-Eind. Tel 0493-491381 
 
Het openluchtmuseum van Bokrijk is dé plek om het verleden te ontdekken. 
Een honderdveertigtal authentieke gebouwen vormen de kern van de erf-
goedcollectie. Naast deze gebouwen bestaat de collectie verder uit gereed-
schappen en alledaagse gebruiksvoorwerpen. In het totaal omvat dit 30.000 
stukken kwetsbaar erfgoed en getuigen van het dagelijkse leven van de  
17e eeuw tot 1950. Het Openluchtmuseum van Bokrijk speelt een belangrij-
ke rol in het behouden en uitdragen van de cultuur van het dagelijks leven. 
Het gaat daarbij niet alleen om tastbare voorwerpen, maar ook om oude 
technieken, vaardigheden en ambachten. De term ´immaterieel cultureel 
erfgoed´ weet al deze aspecten te omvatten. Aan Bokrijk de uitdaging om 
dit erfgoed op een frisse manier te brengen voor een groot publiek. 
 
In het kort iets over het domein Bokrijk.  
Het Provinciaal Domein Bokrijk is overwegend gekend om 
zijn openluchtmuseum, arboretum en openluchtspeeltuin.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cultureel_erfgoed�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openluchtmuseum�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arboretum�
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Het museum ademt de sfeer uit van een museumpresentatie zoals die eind 
19de en begin 20ste eeuw gangbaar is. Zo is het Missiemuseum Steyl een 
museum in een museum geworden.  
 
Volkenkunde 

Het museum geeft inzicht in de culturen van andere vol-
ken. In de volkenkundige afdeling bevinden zich voor-
werpen uit China, Japan, Indonesië, India, de Filippijnen, 
Nieuw Guinea, Ghana, Togo, Republiek Congo en Para-
guay. Er zijn kunst- en gebruiksvoorwerpen, voorwerpen 
van andere religies, maar ook christelijke kunst van el-
ders.  Op land en soort staan voorwerpen gerangschikt 
die de missionarissen in de loop van vele jaren hebben 
opgestuurd of meegebracht. 
 

Dierenwereld 
De natuurhistorische afdeling is verdeeld in een insectenkabinet en een zoö-
logisch gedeelte. In het insectenkabinet zijn 1100 vlinders, 1300 kevers en 
andere geleedpotigen van de hele wereld verzameld. De overweldigende 
dierenverzameling in de grote museumzaal bestaat uit 1500 zoogdieren, 
vogels, reptielen, amfibieën en vissen. In een schijnbaar ordeloos geheel 
staan ze uitgestald rondom een open diergroep in het hart van het museum.  
Als men de beestenboel eens nader in ogenschouw neemt dan blijkt alles 
keurig gegroepeerd vanuit grote diorama's en amfitheatergewijs naar het 
midden te kijken. Het geheel geeft een illusie van het dier in een natuurlijke 
omgeving.  
 
Missie  
Meerdere voorwerpen hebben te maken met de religies van andere culturen. 
Er zijn objecten die juist christelijk gedachtegoed uitdrukken in kunstvor-
men van die andere culturen. De gehele presentatie van volkenkunde en 
natuur maakt erop attent dat missioneren geen inhoud heeft zonder voor-
kennis van en waardering voor landen en culturen waarin gewerkt wordt. 
Onze gastheer vandaag is de bereisde pater Jan van As die tot voor kort pas-
toor was in de Astense Sint Jozefkerk. Zijn gastvrijheid beperkt zich niet tot  
een kopje koffie  maar ook heeft hij toegezegd ons persoonlijk rond te lei-
den door museum en tuin. 
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Oud Schrift  
Jac Jöris (contactpersoon, tel. 695634), Martien van Helmond, Theo Hikspoors, Jan 
van Laarhoven, Harrie Muijen, Harry Leenen, Ad Smulders. 
 
Redactie  “De Vonder” 
Ad Verrijt (eindredacteur) tel. 688388, Piet Aarts, Jac Jöris, Ricus van Neerven, 
Anneke Blankennagel, Gerard ten Thije.  
Kopij-adres: Hemelberg 59, 5721 CP Asten. A.Verrijt@kpnplanet.nl 
 
Tuinbeheer 
Jan van den Boomen, Jan Driessen. 
 
Toponiemen   
Frans Martens (contactpersoon, tel. 695241, f .martens11@chello.nl), Piet van Die-
penbeek, Ton van Hoek, Jos Slaats, Ad Smulders, Piet Aarts, Ton van de Graft, 
Fien van Triet, Hans van de Laarschot, Tom Waals, Jan Heyligers. 
 
Het Heemhuis 
Het Heemhuis aan de Molenstraat 10 te Someren is geopend op donderdagavond 
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 beschik-
bare historische gegevens (o.a. stamboomgegevens, oude jaargangen Peelbelang, 
foto’s en films).  
 
Bezoek Heemkamer/huis, Archeologiehuis en dorpswandeling Someren 
In de Molenstraat in Someren staan het Archeologiehuis, het Heemhuis en heemka-
mer(de Kamer is ook van buitenaf te bekijken), zij zijn op afspraak te bezichtigen. 
In beide worden permanent tentoonstellingen gehouden. Informatie Frans Adams 
494755 of 06-13950978. Voor een dorpswandeling moet men contact op nemen 
met de VVV in Someren, De Meer 21a, tel. 496888. Karel Velings organiseert het 
bezoek van de basisscholen. 
 
Beeld  
Adrie Mennen (contactpersoon, tel. 0492-331925), Ton van Enckevoort, Thea van 
den Bosch, Frans van Duppen, Ton van de Graft, Piet van Velthoven, Cor van de 
Ven, Harrie Muijen. Hans vd Laarschot, Henk Donkers en Cris Jacobs verzorgen  
het omzetten van film/video naar DVD. 

mailto:f.martens11@chello.nl�
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Heemwandeling met zuster Praxedes in Someren 
 
Gidsen:  Cees Verhagen, Louis van den Bosch en Piet van Velthoven. 
Datum: Zaterdag 11 september 2010 
Plaats: Heemhuis in de Molenstraat 14. Tel: 0493-493103 
Aanvang:  14.00 uur 
 
De titel van de wandeling is genoemd naar Zr. Praxedes omdat we op ‘haar’ 
grond lopen. Dit was het  domein waar Zr. Praxedes meer dan 40 jaar haar 
werk deed. Zij was de boerderijzuster van het klooster van de zusters Fran-
ciscanessen. 

De zusters zijn in 1870 naar 
Someren gekomen en waren 
zelfvoorzienend. Ze hadden 
o.a. een wasserij en bakkerij en 
een boerderij. Op de boerderij 
was Zr. Praxedes ‘de baas’, zij 
zorgde voor de varkens, kip-
pen, de groentetuin, het melken 
van de koeien en dat de knech-

ten het graan binnenhaalden. Ze deed dat in alle eenvoud en bleef beschei-
den op de achtergrond, uiteraard deed ze het werk niet alleen maar zorgde 
wel dat alles op tijd klaar was. Daarnaast was ze zeer geliefd bij haar mede-
zusters en bij de burgerij. ‘Als er iemand in het klooster heilig was, dan was 
dat Zr. Praxedes’. Haar lijfspreuk was ‘goed-zijn en goed-doen’. 
 
Zr. Praxedes was de kloosternaam van Petronella Voets.  Zij was geboren 
op 6 april 1891 in Nuland en geprofest in het klooster Nazareth te Oirschot. 
Zij was van 1926 tot 1967 in Someren en stierf op 13 februari 1981 in het 
‘Hof van Solms’ te Oirschot. Met Zr. Praxedes kijken we in dankbaarheid 
terug naar het vele goede werk die de zusters Franciscanessen meer dan 100 

23  

Jaarprogramma 2010-2011  

Kleine excursie naar Steyl,  Sint Michaelstraat 7 tel 077-3261499 
 
Datum: Zaterdag 21 mei 2011 
Vertrek: 10.00 uur gezamenlijk  
Verzamelpunt:  zwembad de Diepsteeckel in Someren. 
Kosten: € 4,50 entree museum. Overige kosten onbekend. 
 
Missiemuseum Steyl  
Het Missiemuseum Steyl behoort toe aan de Congregatie van het Goddelijk 
Woord (Societas Verbi Divini, de SVD, ook wel de Missionarissen van 
Steyl genoemd). Door de doelstelling en door de verzameling voorwerpen 
uit het arbeidsveld van deze missionarissen is het museum missiologisch, 
volkenkundig en natuurhistorisch van aard. 

 
Ontstaan 
In 1875 komt de Duitse pries-
ter Arnold Janssen naar Steyl 
en sticht de Congregatie van 
het Goddelijk Woord. Hij 
bouwt er het Missiehuis St. 
Michaël. In 1879 zendt de 
congregatie haar eerste missi-
onarissen naar China. Vanuit 
dat land komen een paar jaar 
later de eerste voorwerpen 
naar Steyl. Missionarissen 

worden naar meerdere landen gezonden en de verzameling groeit. Als Ar-
nold Janssen in 1909 sterft, werkt de SVD buiten Europa in China, Argenti-
nië, Togo, Equador, Brazilië, Papoea Nieuw Guinea, Chili, Japan en de Fi-
lippijnen. Er zullen nog vele landen volgen. 
 
Museum oude stijl 
Dit museum is in 1931 geopend. Broeder Berchmans draagt zorg voor de 
inrichting. Hij deelt het nieuwe museum op in een volkenkundige en een 
natuurhistorische afdeling. Stijl en indeling zijn sinds 1931 niet veranderd.  
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Films uit de oude doos 
 
Organisator: Hans van de Laarschot  
Datum:    Woensdag 11 mei 2011  
Plaats:     Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3 Someren. 
     Tel. 494815 
Aanvang:     20.00 uur 
 
Het traditionele avondje ‘Films uit de oude doos’ zal door het overlijden in 
december 2009 van medeorganisator Wim Deenen niet meer zijn als voor-
heen. In de geest van Wim gaan we echter door. De Vonder heeft nog veel 
gouwe ouwen op de plank liggen, waarin Wim zijn aandeel heeft gehad. 
Als hommage aan hem zal het thema van de heemkundige bioscoop van-
avond zijn ‘Wim’s Favorieten’. 
 
‘Willum Fillumprijs’  
Daarnaast stellen we de ‘Willum Fillumprijs’ in voor degene die het leuk-
ste, aardigste, beste, interessantste gastfilmpje aanlevert. Het is gebruikelijk 
op onze filmavond een gast met een historisch filmpje uit te nodigen. Als u 

zo’n filmpje van Asten, Someren 
of de regio hebt, dan kunt u zich 
nu zelf uitnodigen en meedingen 
naar de ‘Willum Fillumprijs’. 
Het filmpje moet ouder zijn dan 
20 jaar. Aanmelden kan via  
hkkdevonder@xs4all.nl en  
via 0493-341555 of 
h.laarschot@planet.nl 
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jaar in Someren gedaan hebben. Zij brachten voor het eerst meisjesonder-
wijs en ouderenzorg in Someren. 
 
Vanuit het heemhuis vertrekken we richting kloostertuin en de gidsen zul-

len ons de belangrijkste zaken 
vertellen van het klooster, de An-
thoniusschool (Mariaschool) en 
de kloostertuin. Omdat we rich-
ting kloostertuin, langs de heem-
kamer komen, waar de Vonder 
enkele bezittingen heeft uitge-
stald, zullen hier ook interessante 
zaken verteld worden. Ook staan 
we stil bij enkele monumenten, 
kunstwerken en objecten, die in 
de kloostertuin tot stand zijn ge-
komen. Het eindpunt van de wan-

deling zal de Lambertuskerk zijn waar we bijgepraat worden over de rijke 
geschiedenis van de kerk door Piet van Eijk. Organiste Jannie van Leeuwen
-Soethout zal voor ons  een kort orgelconcert op het gerestaureerde Smitsor-
gel verzorgen. Dit orgel, een van de weinige rijksmonumenten die Someren 
heeft, is onlangs met de steun van velen gerestaureerd.  
 
Nu de twee gemeenten Asten en Someren sinds kort een latrelatie hebben 
en, volgens burgemeester Veltman, ‘veel van elkaar houden’ is het vanzelf-
sprekend dat we veel belangstelling uit Asten verwachten. 
 
De kloostertuin was een oase van rust. Onze zusters (en andere kloosterlin-
gen) wisten het al, stilte en natuur zijn de bronnen waar mensen hun inspi-
raties kunnen opdoen en de kunst van het leven ontdekken. Dat zou weer 
het doel kunnen zijn van de heringerichte kloostertuin. 
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Verleden, heden en toekomst van het Nederlands, het Vlaams en 
de dialecten  
Spreker: Wim Daniels 
Datum: Donderdag 21 oktober 2010  
Plaats:  Bibliotheek  Molenstraat 12 Someren. 
  Tel. 0493-492828 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Onze dialecten verdwijnen en dat leidt tot merkwaardige reacties, stelt taal-
kenner Wim Daniëls vast. Sommige mensen verdedigen luidkeels dialect, 
maar ze doen dat in de standaardtaal. Anderen spreken op het lachwekken-
de af een dialect waar ze niet mee zijn opgegroeid. “Het enige wat je nog 

‘Wat voor een verschrikkelijk dialect spreekt hij? Ik kan hem niet verstaan’! 
‘Volgens mij is dat Astens’.  ‘Nee, nee, ik denk dat ‘t Somerens is, 

maar ‘t kan ook Zuid- Afrikaans zijn’ 
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Op Moorsel in Lierop werd een nieuw kamp ingericht. Vanaf eind decem-
ber '43 verbleven de kwartiermakers van de groep daar in een tent. Van dat 
moment af was kamp Moorsel bewoond. Dat zou bijna tien maanden zo 
blijven. De tent maakte plaats voor een gebouw van boomstammen en stro. 
Het aantal onderduikers groeide verder tot wel dertig mannen. De nieuwko-
mers kwamen niet meer uitsluitend uit de regio Den Haag; ze kwamen uit 
alle hoeken van het land. Bovendien vonden vijftien geallieerde piloten van 
verschillende nationaliteiten er een tijdelijk onderkomen.  
De toegenomen grimmigheid van de oorlog in de laatste maanden was ook 
in Dennenlust voelbaar. Vanaf de zomer van '44 voerden kleine groepen 
onderduikers sabotage-acties uit. Dat  leidde tot een verdere groei van de 
kampbevolking; de P.A.N.-activisten brachten namelijk gevangenen mee.  
Bij de bevrijding op 21 september '44 waren er dan ook 42 mensen aanwe-
zig. Op één na hebben alle kampbewoners de oorlog overleefd. 
 
Wie waren deze mensen? Waarom deden ze wat ze deden? Hoe regelden ze 
hun zaken? Waarmee vulden ze hun tijd? Wie hielpen hen? Hoe was het om 
meer dan een jaar in groepsverband in het bos te leven? Aan welke acties 
deden ze mee? Volop vragen dus. Maar ook: hoe kijken de rechtstreeks be-
trokkenen terug op deze periode? 
 
Gerard Geboers heeft uitgebreid naspeuringen gedaan naar dit stukje recen-
te geschiedenis.  
Hij maakte gebruik van een groot aantal informatiebronnen zoals dagboe-
ken, krante-artikelen, later opgetekende verhalen, interviews en foto's. 
De “Werkgroep Geschiedschrijving Someren in de Tweede Wereldoorlog” 
hielp hem uitstekend op weg. De archieven van “Gevels zonder vlag”, die 
van de paters van 't Heilig Hart en die van het Regionaal Historisch Cen-
trum vormden eveneens een rijke bron. 
 
Vanavond hoort u zijn verhaal. Voor even herleeft het kamp.  
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Onderduikerskamp Lierop 
 
Spreker:  Gerard Geboers 
Datum: Donderdag  14 april 2011 
Plaats: Café Zaal Brasserie in de Herberg Postel 27 Someren. 
  Tel. 0493-492061 
Aanvang:  20.00 uur 

 
In augustus '43 vestigde een groep onderduikers uit Den Haag zich op 
Hoogenbergen. Daar aan de Gezandebaan in Heusden richtten ze een kamp 
in op de plaats, waar nu het eiland in de visvijver ligt. Gaandeweg wisten 
steeds meer mensen in de buurt van het bestaan van dat kamp. Het werd te 
riskant om daar te blijven. De twaalf toen aanwezige onderduikers verlieten 
hun kamp op 22 december '43. Ze doken voor korte tijd onder bij enkele 
boeren in de buurt. 
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kunt doen, is je dialect vastleggen en er zo lang mogelijk van genieten”, 
besluit Daniëls. En wat denkt u ervan? 
 

Wim Daniëls volgde na de middel-
bare school eerst de lerarenoplei-
ding (Nederlands en Duits), waarna 
hij Nederlands aan de universiteit 
ging studeren. Na deze studie werk-
te hij enkele jaren als leraar Neder-
lands in het middelbaar onderwijs 
en daarna ruim vijf jaar als docent 
tekstwetenschap en taalbeheersing 

aan enkele universiteiten. Sinds 1994 is hij fulltime schrijver en verzorgt hij 
veel lezingen en voordrachten. Hij schreef tot nu toe ruim 80 boeken . Sa-
men met Kasper Boon maakte hij ook het bordspel 'Het Grote Taalspel'. 
Verder schreef en schrijft hij voor uiteenlopende bladen (w.o Eindhovens 
Dagblad) artikelen en columns.  
 
 
Enkel uitspraken van deskundigen: 
Het dialect verdwijnt, het Brabants niet 
Jos Swanenberg.  
 

Het dialect vernieuwt… en verdwijnt 
Henri van der Steen.  
 

Het dialect verdwijnt in Nederland 
Arwen van Grafhorst 
 

Dialecten verdwijnen, of we dat nu leuk vinden of niet 
Wim Daniëls  

 
 



10  

  Jaarprogramma 2010-2011  

De Middeleeuwen vanuit historische bronnen 

Spreker: Prof dr. Arnoud Jan Bijsterveld 
Datum: Dinsdag 23 november 2010  
Plaats:  De Stulp IVN Gebouw, Ostaderstraat 30, 5721 WC Asten. 
  Tel. 0493-696986 
Aanvang:  20.00 uur 
 

De middeleeuwse geschiedenis en archeologie van Bra-
bant spreken tot de verbeelding. Vooral archeologen 
trekken geregeld de aandacht met hun vondsten uit de 
periode tussen 500 en 1500. Maar wat weten we eigen-
lijk van Noord-Brabant in die periode? Enerzijds lijken 
die Middeleeuwen nog betrekkelijk dichtbij (dichterbij in 
ieder geval dan de prehistorie) en anderzijds is het een 
vreemde wereld. In deze lezing wordt eerst aangegeven 

hoe wij tegen die Middeleeuwen aankijken. Niets lijkt dan nog zeker te zijn.  
Maar vervolgens wordt vanuit de nieuwste inzichten toch een visie op de 
geschiedenis verteld onder de titel ‘Texandrië tussen Willibrord en her-
tog: een grand narrative (groot verhaal) van de geschiedenis van Noord-

Brabant tot circa 1200’.  
Tot slot worden historische bron-
nen en archeologie met elkaar in 
verband gebracht. 
Texandrië is de naam (met als vari-
anten Taxadrië en Toxandrië), die 
middeleeuwse teksten tussen de 7e 
en de 12 eeuw geven aan het 
grondgebied van een zogeheten 
gouw, soms een graafschap, die in 
die periode een groot deel van de 
huidige provincies Noord-Brabant, 
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heid (zand, veen, zout) en menselijke activiteit (dam, burg, kanaal). 
Namen kunnen heel goed uit talen afkomstig zijn die ter plekke al lang niet 
meer gesproken worden. In Nederland en Vlaanderen worden sinds onge-
veer 350 alleen Germaanse dialecten gesproken (die zich ontwikkeld heb-

ben tot de huidige dialecten en de Nederlandse en Friese standaardtaal), en 
de meeste namen zijn daaruit afkomstig; maar sommige zijn ouder, bijvoor-
beeld van Romeinse oorsprong, zoals Utrecht (Trajectum), of Keltische, 
zoals Nijmegen (Noviomagus). Ook van een Germaanse naam is vaak nog 
wel aan de hand van de vorm de ouderdom ongeveer in te schatten, omdat 
de taal zich ontwikkeld heeft en ook de gewoonten in naamgeving steeds 
veranderen. Plaatsnamen die eindigen op herkenbare woorden zoals -donk, -
holt, -horst, -laar en -bos stammen van na het jaar 1000.  
 
Frans heeft al eerder op een van onze bijeenkomsten  getoond dat hij 
graag in gesprek gaat met de aanwezigen teneinde samen te achterha-
len waar de namen van dorpen, straten, percelen etc uit onze omge-
ving , van zijn afgeleid. Hij stelt het op prijs om  via een mailberichtje  
Uw vragen van te voren in ontvangst nemen en op 16 maart te beant-
woorden. f.martens11@chello.nl   
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeins�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(stad)�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keltische_talen�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nijmegen�
mailto:f.martens11@chello.nl�
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Jaarvergadering Heemkundekring 
 
Datum: Woensdag 16 maart 2011 
Plaats: Zaal J van Hoek, Markt  12  Asten. Tel. 0493- 692123 
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 
Toponiemen van Asten en Someren 
Spreker: Frans Martens   
Frans Martens uit Ommel is voorzitter van de werkgroep Toponiemen. 
Elke maand komt zijn werkgroep bijeen in het heemhuis om elkaar wegwijs 
te maken op het terrein van de toponymie. 
 
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. 
 Een toponiem is een plaatsnaam (uit het Grieks, τόπος = plaats, 
 όνομα = naam). De studie van de toponiemen heet de toponymie. 
 Het Belgisch Nationaal Geografisch Instituut definieert een toponiem 
 als de eigennaam van een geografische entiteit. Anders gezegd, niet 
 alleen de naam van een stad, plaats of dorp is een toponiem, maar 
 ook de naam van een landschapselement zoals een rivier, eiland, pol
 der, moerasgebied, bergketen of woestijn.  
 
Oorsprong 
Gehuchten, dorpen, steden en landstreken kregen vaak hun naam door 
de geografische verschijningsvorm, de persoon die er woonde, of een ge-
beurtenis die er plaatsvond. Geografische verschijningsvormen in plaatsna-
men zijn te onderscheiden in landschappen (berg, duin, bos), bodemgesteld-
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Antwerpen en Bel-
gisch-Limburg 
moet hebben be-
streken. Het zoe-
ken naar scherpe 
begrenzingen hier-
van is in de oudere 
historische litera-
tuur een veelbeoe-
fende bezigheid 
geweest. Daarbij 
combineerde men 
alle plaatsvermel-
dingen in een der-

gelijke gouw tot een overzichtelijk geografisch geheel en construeerde zo 
een vastomlijnd gouwbegrip dat vanuit de Merovingisch-Karolingische tijd 
nagenoeg ongewijzigd zou hebben doorgelopen tot ver in de 12e eeuw. 
 
Waren middeleeuwen wel zo gewelddadig, wreed en duister, of 
hebben machthebbers uit de periodes daarna ons voorgelogen? 

Zegels van Somerense prominenten uit de Middeleeuwen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toponymie�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Geografisch_Instituut�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gehucht�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dorp�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stad�
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Alle wegen leiden naar Rome 
 
Datum:  Woensdag 15 december 2010  
Plaats:  het Klooster H.Hart Paters SCJ, Wilhelminastraat 24, 
  5721 KJ Asten. Tel. 0493-348855.  
Spreker :  Ton Cruijsen 
Aanvang:  20.00 uur 

De titel zou suggereren 
dat het over de Romeinse 
wegen zal gaan, ook in-
teressant, omdat het we-
gennet in het Romeins 
keizerrijk  echt opmerke-
lijk was. Wegen liepen 
vanuit Brittannië in het 
westen, naar de rivieren 
Tigris-Eufraat (vandaag 
Irak) in het oosten, en 
van de Donau in Cen-

traal Europa zuidelijk naar Noord Afrika. De totale lengte van de verharde 
hoofdwegen, aangelegd door de Romeinen werd ooit geschat op  80.000 
kilometers, waarvan vele heden ten dage na zoveel eeuwen nog steeds 

zichtbaar zijn. Al deze 
wegen vertrekken vanuit 
de hoofdplaats Rome, 
dus ongeacht welke weg 
je neemt kom je steeds in 
Rome uit.  
 
In deze lezing  krijgt de-
ze zegswijze een andere 
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De liedjes die hij schrijft gaan niet alleen over vroeger, maar ook over de 
dagelijkse dingen die we in het leven tegenkomen. 
 

Marlies van den 
Boomen-Heijligers en 
Louis van den Bosch 
zullen laten horen dat 
“de Vonder de verbin-
ding vormt tussen As-
ten en Someren, tussen 
het verleden, heden en 
de toekomst”. Zij zul-
len dit ieder op hun 
eige wijze laten horen. 
Asten en Someren zijn 

door de jaren heen naar elkaar gegroeid, omdat men veel met elkaar te ma-
ken heeft. Er is een verstandshuwelijk, een latrelatie ontstaan. Asten en So-
meren houden van elkaar, maar is dat wel zo ? Marlies en Louis laten het u 
weten. 
Op deze avond worden ook historische foto’s van Asten en Someren ge-
toond. 
 
Tijdens de avond is er, onder het genot van een tas koffie of iets anders, 
aangekleed met ’n stuk pipperkoewk, roggebrood mi zult en aander lekker 
dinge, volop gelegenheid om te buurten. 
 
Voor deelname aan deze avond dient u zich van te voren 
op te geven, maar hierover volgt nog bericht. 
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Feest/contactavond voor de leden van De Vonder 
 
Sprekers: Zoveel mogelijk leden van de Vonder  
Datum: Vrijdag 18 februari 2011 
Plaats:  Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren.  
  Tel. 0493- 494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Een van de hoogtepunten in het jaarprogramma is de ieder jaar weer druk 
bezochte feest/contactavond. 
 
De avond zal o.a. worden opgeluisterd door een optreden van liedjeszanger 
Gerard van Kol uit Liessel. 
Op tien jarige leeftijd is Gerard begonnen met accordeon spelen. Na enkele 
jaren kwam hij erachter dat hij drummen toch leuker vond. 

Als hij 15 jaar is komt hij te-
recht in zijn eerste orkest, The 
Remblin Four, als drummer en 
zanger. Er volgen vele bewo-
gen en mooie jaren met 1 elpee, 
4 singels, tv optredens en festi-
vals in binnen en buitenland. 
 
De laatste jaren is hij zelf lied-
jes gaan schrijven in het 
"Leissels" dialect. In 1996 ver-
schijnt zijn eerste CD: "Van 
Leissel", die opgenomen is met 
allemaal muzikanten waarmee 
hij vroeger muziek gemaakt 
hebt. In 2008 komt zijn tweede 
CD  "van Leissel 2" uit.  

We maken er met z’n allen 
weer een gezellige vereni-

gingsavond van. 
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bijbetekenis: ongeacht welke weg je neemt, het eindresultaat zal hetzelfde 
zijn.  

 
Deze spreekbeurt zal vooral gaan over het keizer-
rijk dat meer dan 2700 jaar gelden gesticht is en 
wat er van overgebleven is: tempels, theaters, basi-
lica's, paleizen, badhuizen enz. Het waren de elite 
die een stempel drukte op de stad . Voor de pauze 
zal Ton Cruijsen een poging doen om het leven 
van de gewone romein in beeld te brengen. Na de 
pauze  gaat de spreker in het centrum van het ka-
tholieke wereldrijk. 
 

Na het verval van het Romeinse rijk wordt Rome een religieuze stad waarin 
priesters en monniken de talrijke kerken en kloosters stichten. Zij grijpen 
terug op wat hun voorganger hebben achtergelaten. Maar de hoofdrol bij de 
bouw van het christelijk Rome is weg gelegd voor de 265 pausen (exclusief 
de ca. 40 tegenpausen). Hun macht laten zij zien in de vele prachtige kerken 
en kunstwerken zowel buiten als binnen de kerk. Kortom het tweede deel 
laat zien hoe de verschillende pausen een bijdrage geleverd hebben aan het 
Rome zoals het nu nog te zien is. 
 
We doen als of we op bezoek gaan brengen bij de gewone romein, hoe hij 
leefde, en hoe hij zich kleedde. We verplaatsen ons naar de Romeinse tijd.  
Wat is er overgebleven uit die tijd? U wordt meegenomen langs de prachti-
ge Romeinse fonteinen, het Pantheon, Collosseum (het wereldberoemdste 
amfitheater) en het Forum Romanum. En natuurlijk bekijken we de werken 
van Michelangelo, Rafael en Berini. 
 
Voor ieder die Rome eens bezocht heeft en voor hen die Rome eens wil-
len bezoeken, een spreekbeurt om te noteren. 
 

Adrianus VI de enige Ned. Paus 
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De rondreis van  Koning Lodewijk Napoleon in Brabant 
 
Spreker: Hans van den Eeden  
Datum: Woensdag 12 januari 2011  
Plaats:  Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3 Someren. 
  Tel. 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 

 
Koning Lodewijk, Ajaccio, 2 
september 1778 - Livorno, 25 juli 
1846, bijgenaamd de Lamme Ko-
ning en Lodewijk de Goede, was 
de jongere broer van keizer Na-
poleon I en de vader van de latere 
Franse keizer Napoleon III. Hij 
sloot zich niet op in zijn Haagse 
paleis, maar ging regelmatig op 
tournee. Op zijn rondreizen deed 
hij ook de uithoeken van het ko-
ninkrijk aan, waar stadhouder 
Willem V zich zelden of nooit 
had vertoond. De tournee was 
niet slechts een slimme daad om 
sympathie te verwerven, want 
Lodewijk was ook daadwerkelijk 
gegrepen door de problemen die 
hij in deze afgelegen gebieden 
tegenkwam en pakte deze voort-

varend aan. Zo woedde in Brabant de geheimzinnige zweetziekte, maar 
zonder angst zijn toch al wankele gezondheid te schaden, bezocht de koning 
de slachtoffers. Geschokt door het lijden liet hij meteen de benodigde ge-
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neesmiddelen komen, gaf voldoende 
geld voor de eerste noden, en liet een 
arts uit Boxmeer halen. Een paar we-
ken later al was de epidemie bedwon-
gen. Door als redder in nood op te 
treden, met altijd een oplossing bin-
nen handbereik, kreeg hij al gauw na-
tionaal respect. Hij was de eerste ko-
ning van ons land. 
In 1809 ondernam hij van 13 april tot 
en met 17 mei 1809 een inspectiereis 
door de departementen Brabant en 
Zeeland. Tijdens deze reis werden de 
dorpen Tilburg, Oosterhout en 
Roosendaal tot stad verheven.’s Ko-

nings reis in 1809 had grote culturele, politieke, religieuze en sociale gevol-
gen voor Noord-Brabant. De reis voerde in het voorjaar van 1809 langs 
Grave, via Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Heusden, Waalwijk, Oosterhout, 
Tilburg, Steenbergen naar Bergen op Zoom. Tijdens deze reis benadrukte 
hij dat het voormalige politiek achtergestelde generaliteitsland in het secu-
liere Koninkrijk Holland een gelijkberechtigde plaats innam. 
 
Een ander belangrijk thema was de teruggave van katholieke kerken die in 
1648 aan de protestanten waren toebedeeld en volgens de nieuwe grondwet 
van 1798 teruggegeven hadden moeten worden aan de katholieken. Bekend 
zijn de z.g. Lodewijkskerkjes. 
 
Over deze bovengenoemde inspectiereis van Koning Lodewijk heeft jour-
nalist Hans van den Eeden een boek geschreven:  
Leve de Koning! Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland 
 
 

Lodewijkskerk in Aarle-Rixtel 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant�
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zweetziekte&action=edit&redlink=1�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1809�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grave_(plaats)�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eindhoven�
http://nl.wikipedia.org/wiki/%27s-Hertogenbosch�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heusden_(Nederland)�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waalwijk�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenbergen_(gemeente)�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bergen_op_Zoom�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Generaliteitsland�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisme�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisme�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisme�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisme�
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De rondreis van  Koning Lodewijk Napoleon in Brabant 
 
Spreker: Hans van den Eeden  
Datum: Woensdag 12 januari 2011  
Plaats:  Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3 Someren. 
  Tel. 0493-494815 
Aanvang:  20.00 uur 

 
Koning Lodewijk, Ajaccio, 2 
september 1778 - Livorno, 25 juli 
1846, bijgenaamd de Lamme Ko-
ning en Lodewijk de Goede, was 
de jongere broer van keizer Na-
poleon I en de vader van de latere 
Franse keizer Napoleon III. Hij 
sloot zich niet op in zijn Haagse 
paleis, maar ging regelmatig op 
tournee. Op zijn rondreizen deed 
hij ook de uithoeken van het ko-
ninkrijk aan, waar stadhouder 
Willem V zich zelden of nooit 
had vertoond. De tournee was 
niet slechts een slimme daad om 
sympathie te verwerven, want 
Lodewijk was ook daadwerkelijk 
gegrepen door de problemen die 
hij in deze afgelegen gebieden 
tegenkwam en pakte deze voort-

varend aan. Zo woedde in Brabant de geheimzinnige zweetziekte, maar 
zonder angst zijn toch al wankele gezondheid te schaden, bezocht de koning 
de slachtoffers. Geschokt door het lijden liet hij meteen de benodigde ge-
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neesmiddelen komen, gaf voldoende 
geld voor de eerste noden, en liet een 
arts uit Boxmeer halen. Een paar we-
ken later al was de epidemie bedwon-
gen. Door als redder in nood op te 
treden, met altijd een oplossing bin-
nen handbereik, kreeg hij al gauw na-
tionaal respect. Hij was de eerste ko-
ning van ons land. 
In 1809 ondernam hij van 13 april tot 
en met 17 mei 1809 een inspectiereis 
door de departementen Brabant en 
Zeeland. Tijdens deze reis werden de 
dorpen Tilburg, Oosterhout en 
Roosendaal tot stad verheven.’s Ko-

nings reis in 1809 had grote culturele, politieke, religieuze en sociale gevol-
gen voor Noord-Brabant. De reis voerde in het voorjaar van 1809 langs 
Grave, via Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Heusden, Waalwijk, Oosterhout, 
Tilburg, Steenbergen naar Bergen op Zoom. Tijdens deze reis benadrukte 
hij dat het voormalige politiek achtergestelde generaliteitsland in het secu-
liere Koninkrijk Holland een gelijkberechtigde plaats innam. 
 
Een ander belangrijk thema was de teruggave van katholieke kerken die in 
1648 aan de protestanten waren toebedeeld en volgens de nieuwe grondwet 
van 1798 teruggegeven hadden moeten worden aan de katholieken. Bekend 
zijn de z.g. Lodewijkskerkjes. 
 
Over deze bovengenoemde inspectiereis van Koning Lodewijk heeft jour-
nalist Hans van den Eeden een boek geschreven:  
Leve de Koning! Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland 
 
 

Lodewijkskerk in Aarle-Rixtel 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant�
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zweetziekte&action=edit&redlink=1�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1809�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grave_(plaats)�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eindhoven�
http://nl.wikipedia.org/wiki/%27s-Hertogenbosch�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heusden_(Nederland)�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waalwijk�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenbergen_(gemeente)�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bergen_op_Zoom�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Generaliteitsland�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisme�
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Feest/contactavond voor de leden van De Vonder 
 
Sprekers: Zoveel mogelijk leden van de Vonder  
Datum: Vrijdag 18 februari 2011 
Plaats:  Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren.  
  Tel. 0493- 494815 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Een van de hoogtepunten in het jaarprogramma is de ieder jaar weer druk 
bezochte feest/contactavond. 
 
De avond zal o.a. worden opgeluisterd door een optreden van liedjeszanger 
Gerard van Kol uit Liessel. 
Op tien jarige leeftijd is Gerard begonnen met accordeon spelen. Na enkele 
jaren kwam hij erachter dat hij drummen toch leuker vond. 

Als hij 15 jaar is komt hij te-
recht in zijn eerste orkest, The 
Remblin Four, als drummer en 
zanger. Er volgen vele bewo-
gen en mooie jaren met 1 elpee, 
4 singels, tv optredens en festi-
vals in binnen en buitenland. 
 
De laatste jaren is hij zelf lied-
jes gaan schrijven in het 
"Leissels" dialect. In 1996 ver-
schijnt zijn eerste CD: "Van 
Leissel", die opgenomen is met 
allemaal muzikanten waarmee 
hij vroeger muziek gemaakt 
hebt. In 2008 komt zijn tweede 
CD  "van Leissel 2" uit.  

We maken er met z’n allen 
weer een gezellige vereni-

gingsavond van. 
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bijbetekenis: ongeacht welke weg je neemt, het eindresultaat zal hetzelfde 
zijn.  

 
Deze spreekbeurt zal vooral gaan over het keizer-
rijk dat meer dan 2700 jaar gelden gesticht is en 
wat er van overgebleven is: tempels, theaters, basi-
lica's, paleizen, badhuizen enz. Het waren de elite 
die een stempel drukte op de stad . Voor de pauze 
zal Ton Cruijsen een poging doen om het leven 
van de gewone romein in beeld te brengen. Na de 
pauze  gaat de spreker in het centrum van het ka-
tholieke wereldrijk. 
 

Na het verval van het Romeinse rijk wordt Rome een religieuze stad waarin 
priesters en monniken de talrijke kerken en kloosters stichten. Zij grijpen 
terug op wat hun voorganger hebben achtergelaten. Maar de hoofdrol bij de 
bouw van het christelijk Rome is weg gelegd voor de 265 pausen (exclusief 
de ca. 40 tegenpausen). Hun macht laten zij zien in de vele prachtige kerken 
en kunstwerken zowel buiten als binnen de kerk. Kortom het tweede deel 
laat zien hoe de verschillende pausen een bijdrage geleverd hebben aan het 
Rome zoals het nu nog te zien is. 
 
We doen als of we op bezoek gaan brengen bij de gewone romein, hoe hij 
leefde, en hoe hij zich kleedde. We verplaatsen ons naar de Romeinse tijd.  
Wat is er overgebleven uit die tijd? U wordt meegenomen langs de prachti-
ge Romeinse fonteinen, het Pantheon, Collosseum (het wereldberoemdste 
amfitheater) en het Forum Romanum. En natuurlijk bekijken we de werken 
van Michelangelo, Rafael en Berini. 
 
Voor ieder die Rome eens bezocht heeft en voor hen die Rome eens wil-
len bezoeken, een spreekbeurt om te noteren. 
 

Adrianus VI de enige Ned. Paus 
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Alle wegen leiden naar Rome 
 
Datum:  Woensdag 15 december 2010  
Plaats:  het Klooster H.Hart Paters SCJ, Wilhelminastraat 24, 
  5721 KJ Asten. Tel. 0493-348855.  
Spreker :  Ton Cruijsen 
Aanvang:  20.00 uur 

De titel zou suggereren 
dat het over de Romeinse 
wegen zal gaan, ook in-
teressant, omdat het we-
gennet in het Romeins 
keizerrijk  echt opmerke-
lijk was. Wegen liepen 
vanuit Brittannië in het 
westen, naar de rivieren 
Tigris-Eufraat (vandaag 
Irak) in het oosten, en 
van de Donau in Cen-

traal Europa zuidelijk naar Noord Afrika. De totale lengte van de verharde 
hoofdwegen, aangelegd door de Romeinen werd ooit geschat op  80.000 
kilometers, waarvan vele heden ten dage na zoveel eeuwen nog steeds 

zichtbaar zijn. Al deze 
wegen vertrekken vanuit 
de hoofdplaats Rome, 
dus ongeacht welke weg 
je neemt kom je steeds in 
Rome uit.  
 
In deze lezing  krijgt de-
ze zegswijze een andere 
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De liedjes die hij schrijft gaan niet alleen over vroeger, maar ook over de 
dagelijkse dingen die we in het leven tegenkomen. 
 

Marlies van den 
Boomen-Heijligers en 
Louis van den Bosch 
zullen laten horen dat 
“de Vonder de verbin-
ding vormt tussen As-
ten en Someren, tussen 
het verleden, heden en 
de toekomst”. Zij zul-
len dit ieder op hun 
eige wijze laten horen. 
Asten en Someren zijn 

door de jaren heen naar elkaar gegroeid, omdat men veel met elkaar te ma-
ken heeft. Er is een verstandshuwelijk, een latrelatie ontstaan. Asten en So-
meren houden van elkaar, maar is dat wel zo ? Marlies en Louis laten het u 
weten. 
Op deze avond worden ook historische foto’s van Asten en Someren ge-
toond. 
 
Tijdens de avond is er, onder het genot van een tas koffie of iets anders, 
aangekleed met ’n stuk pipperkoewk, roggebrood mi zult en aander lekker 
dinge, volop gelegenheid om te buurten. 
 
Voor deelname aan deze avond dient u zich van te voren 
op te geven, maar hierover volgt nog bericht. 
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Jaarvergadering Heemkundekring 
 
Datum: Woensdag 16 maart 2011 
Plaats: Zaal J van Hoek, Markt  12  Asten. Tel. 0493- 692123 
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 
Toponiemen van Asten en Someren 
Spreker: Frans Martens   
Frans Martens uit Ommel is voorzitter van de werkgroep Toponiemen. 
Elke maand komt zijn werkgroep bijeen in het heemhuis om elkaar wegwijs 
te maken op het terrein van de toponymie. 
 
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. 
 Een toponiem is een plaatsnaam (uit het Grieks, τόπος = plaats, 
 όνομα = naam). De studie van de toponiemen heet de toponymie. 
 Het Belgisch Nationaal Geografisch Instituut definieert een toponiem 
 als de eigennaam van een geografische entiteit. Anders gezegd, niet 
 alleen de naam van een stad, plaats of dorp is een toponiem, maar 
 ook de naam van een landschapselement zoals een rivier, eiland, pol
 der, moerasgebied, bergketen of woestijn.  
 
Oorsprong 
Gehuchten, dorpen, steden en landstreken kregen vaak hun naam door 
de geografische verschijningsvorm, de persoon die er woonde, of een ge-
beurtenis die er plaatsvond. Geografische verschijningsvormen in plaatsna-
men zijn te onderscheiden in landschappen (berg, duin, bos), bodemgesteld-

11  

Jaarprogramma 2010-2011  

Antwerpen en Bel-
gisch-Limburg 
moet hebben be-
streken. Het zoe-
ken naar scherpe 
begrenzingen hier-
van is in de oudere 
historische litera-
tuur een veelbeoe-
fende bezigheid 
geweest. Daarbij 
combineerde men 
alle plaatsvermel-
dingen in een der-

gelijke gouw tot een overzichtelijk geografisch geheel en construeerde zo 
een vastomlijnd gouwbegrip dat vanuit de Merovingisch-Karolingische tijd 
nagenoeg ongewijzigd zou hebben doorgelopen tot ver in de 12e eeuw. 
 
Waren middeleeuwen wel zo gewelddadig, wreed en duister, of 
hebben machthebbers uit de periodes daarna ons voorgelogen? 

Zegels van Somerense prominenten uit de Middeleeuwen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toponymie�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Geografisch_Instituut�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gehucht�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dorp�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stad�
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De Middeleeuwen vanuit historische bronnen 

Spreker: Prof dr. Arnoud Jan Bijsterveld 
Datum: Dinsdag 23 november 2010  
Plaats:  De Stulp IVN Gebouw, Ostaderstraat 30, 5721 WC Asten. 
  Tel. 0493-696986 
Aanvang:  20.00 uur 
 

De middeleeuwse geschiedenis en archeologie van Bra-
bant spreken tot de verbeelding. Vooral archeologen 
trekken geregeld de aandacht met hun vondsten uit de 
periode tussen 500 en 1500. Maar wat weten we eigen-
lijk van Noord-Brabant in die periode? Enerzijds lijken 
die Middeleeuwen nog betrekkelijk dichtbij (dichterbij in 
ieder geval dan de prehistorie) en anderzijds is het een 
vreemde wereld. In deze lezing wordt eerst aangegeven 

hoe wij tegen die Middeleeuwen aankijken. Niets lijkt dan nog zeker te zijn.  
Maar vervolgens wordt vanuit de nieuwste inzichten toch een visie op de 
geschiedenis verteld onder de titel ‘Texandrië tussen Willibrord en her-
tog: een grand narrative (groot verhaal) van de geschiedenis van Noord-

Brabant tot circa 1200’.  
Tot slot worden historische bron-
nen en archeologie met elkaar in 
verband gebracht. 
Texandrië is de naam (met als vari-
anten Taxadrië en Toxandrië), die 
middeleeuwse teksten tussen de 7e 
en de 12 eeuw geven aan het 
grondgebied van een zogeheten 
gouw, soms een graafschap, die in 
die periode een groot deel van de 
huidige provincies Noord-Brabant, 
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heid (zand, veen, zout) en menselijke activiteit (dam, burg, kanaal). 
Namen kunnen heel goed uit talen afkomstig zijn die ter plekke al lang niet 
meer gesproken worden. In Nederland en Vlaanderen worden sinds onge-
veer 350 alleen Germaanse dialecten gesproken (die zich ontwikkeld heb-

ben tot de huidige dialecten en de Nederlandse en Friese standaardtaal), en 
de meeste namen zijn daaruit afkomstig; maar sommige zijn ouder, bijvoor-
beeld van Romeinse oorsprong, zoals Utrecht (Trajectum), of Keltische, 
zoals Nijmegen (Noviomagus). Ook van een Germaanse naam is vaak nog 
wel aan de hand van de vorm de ouderdom ongeveer in te schatten, omdat 
de taal zich ontwikkeld heeft en ook de gewoonten in naamgeving steeds 
veranderen. Plaatsnamen die eindigen op herkenbare woorden zoals -donk, -
holt, -horst, -laar en -bos stammen van na het jaar 1000.  
 
Frans heeft al eerder op een van onze bijeenkomsten  getoond dat hij 
graag in gesprek gaat met de aanwezigen teneinde samen te achterha-
len waar de namen van dorpen, straten, percelen etc uit onze omge-
ving , van zijn afgeleid. Hij stelt het op prijs om  via een mailberichtje  
Uw vragen van te voren in ontvangst nemen en op 16 maart te beant-
woorden. f.martens11@chello.nl   
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeins�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(stad)�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keltische_talen�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nijmegen�
mailto:f.martens11@chello.nl�
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Onderduikerskamp Lierop 
 
Spreker:  Gerard Geboers 
Datum: Donderdag  14 april 2011 
Plaats: Café Zaal Brasserie in de Herberg Postel 27 Someren. 
  Tel. 0493-492061 
Aanvang:  20.00 uur 

 
In augustus '43 vestigde een groep onderduikers uit Den Haag zich op 
Hoogenbergen. Daar aan de Gezandebaan in Heusden richtten ze een kamp 
in op de plaats, waar nu het eiland in de visvijver ligt. Gaandeweg wisten 
steeds meer mensen in de buurt van het bestaan van dat kamp. Het werd te 
riskant om daar te blijven. De twaalf toen aanwezige onderduikers verlieten 
hun kamp op 22 december '43. Ze doken voor korte tijd onder bij enkele 
boeren in de buurt. 

9  

Jaarprogramma 2010-2011  

kunt doen, is je dialect vastleggen en er zo lang mogelijk van genieten”, 
besluit Daniëls. En wat denkt u ervan? 
 

Wim Daniëls volgde na de middel-
bare school eerst de lerarenoplei-
ding (Nederlands en Duits), waarna 
hij Nederlands aan de universiteit 
ging studeren. Na deze studie werk-
te hij enkele jaren als leraar Neder-
lands in het middelbaar onderwijs 
en daarna ruim vijf jaar als docent 
tekstwetenschap en taalbeheersing 

aan enkele universiteiten. Sinds 1994 is hij fulltime schrijver en verzorgt hij 
veel lezingen en voordrachten. Hij schreef tot nu toe ruim 80 boeken . Sa-
men met Kasper Boon maakte hij ook het bordspel 'Het Grote Taalspel'. 
Verder schreef en schrijft hij voor uiteenlopende bladen (w.o Eindhovens 
Dagblad) artikelen en columns.  
 
 
Enkel uitspraken van deskundigen: 
Het dialect verdwijnt, het Brabants niet 
Jos Swanenberg.  
 

Het dialect vernieuwt… en verdwijnt 
Henri van der Steen.  
 

Het dialect verdwijnt in Nederland 
Arwen van Grafhorst 
 

Dialecten verdwijnen, of we dat nu leuk vinden of niet 
Wim Daniëls  
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Verleden, heden en toekomst van het Nederlands, het Vlaams en 
de dialecten  
Spreker: Wim Daniels 
Datum: Donderdag 21 oktober 2010  
Plaats:  Bibliotheek  Molenstraat 12 Someren. 
  Tel. 0493-492828 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Onze dialecten verdwijnen en dat leidt tot merkwaardige reacties, stelt taal-
kenner Wim Daniëls vast. Sommige mensen verdedigen luidkeels dialect, 
maar ze doen dat in de standaardtaal. Anderen spreken op het lachwekken-
de af een dialect waar ze niet mee zijn opgegroeid. “Het enige wat je nog 

‘Wat voor een verschrikkelijk dialect spreekt hij? Ik kan hem niet verstaan’! 
‘Volgens mij is dat Astens’.  ‘Nee, nee, ik denk dat ‘t Somerens is, 

maar ‘t kan ook Zuid- Afrikaans zijn’ 
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Op Moorsel in Lierop werd een nieuw kamp ingericht. Vanaf eind decem-
ber '43 verbleven de kwartiermakers van de groep daar in een tent. Van dat 
moment af was kamp Moorsel bewoond. Dat zou bijna tien maanden zo 
blijven. De tent maakte plaats voor een gebouw van boomstammen en stro. 
Het aantal onderduikers groeide verder tot wel dertig mannen. De nieuwko-
mers kwamen niet meer uitsluitend uit de regio Den Haag; ze kwamen uit 
alle hoeken van het land. Bovendien vonden vijftien geallieerde piloten van 
verschillende nationaliteiten er een tijdelijk onderkomen.  
De toegenomen grimmigheid van de oorlog in de laatste maanden was ook 
in Dennenlust voelbaar. Vanaf de zomer van '44 voerden kleine groepen 
onderduikers sabotage-acties uit. Dat  leidde tot een verdere groei van de 
kampbevolking; de P.A.N.-activisten brachten namelijk gevangenen mee.  
Bij de bevrijding op 21 september '44 waren er dan ook 42 mensen aanwe-
zig. Op één na hebben alle kampbewoners de oorlog overleefd. 
 
Wie waren deze mensen? Waarom deden ze wat ze deden? Hoe regelden ze 
hun zaken? Waarmee vulden ze hun tijd? Wie hielpen hen? Hoe was het om 
meer dan een jaar in groepsverband in het bos te leven? Aan welke acties 
deden ze mee? Volop vragen dus. Maar ook: hoe kijken de rechtstreeks be-
trokkenen terug op deze periode? 
 
Gerard Geboers heeft uitgebreid naspeuringen gedaan naar dit stukje recen-
te geschiedenis.  
Hij maakte gebruik van een groot aantal informatiebronnen zoals dagboe-
ken, krante-artikelen, later opgetekende verhalen, interviews en foto's. 
De “Werkgroep Geschiedschrijving Someren in de Tweede Wereldoorlog” 
hielp hem uitstekend op weg. De archieven van “Gevels zonder vlag”, die 
van de paters van 't Heilig Hart en die van het Regionaal Historisch Cen-
trum vormden eveneens een rijke bron. 
 
Vanavond hoort u zijn verhaal. Voor even herleeft het kamp.  
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Films uit de oude doos 
 
Organisator: Hans van de Laarschot  
Datum:    Woensdag 11 mei 2011  
Plaats:     Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3 Someren. 
     Tel. 494815 
Aanvang:     20.00 uur 
 
Het traditionele avondje ‘Films uit de oude doos’ zal door het overlijden in 
december 2009 van medeorganisator Wim Deenen niet meer zijn als voor-
heen. In de geest van Wim gaan we echter door. De Vonder heeft nog veel 
gouwe ouwen op de plank liggen, waarin Wim zijn aandeel heeft gehad. 
Als hommage aan hem zal het thema van de heemkundige bioscoop van-
avond zijn ‘Wim’s Favorieten’. 
 
‘Willum Fillumprijs’  
Daarnaast stellen we de ‘Willum Fillumprijs’ in voor degene die het leuk-
ste, aardigste, beste, interessantste gastfilmpje aanlevert. Het is gebruikelijk 
op onze filmavond een gast met een historisch filmpje uit te nodigen. Als u 

zo’n filmpje van Asten, Someren 
of de regio hebt, dan kunt u zich 
nu zelf uitnodigen en meedingen 
naar de ‘Willum Fillumprijs’. 
Het filmpje moet ouder zijn dan 
20 jaar. Aanmelden kan via  
hkkdevonder@xs4all.nl en  
via 0493-341555 of 
h.laarschot@planet.nl 
 
 
 

7  

Jaarprogramma 2010-2011  

jaar in Someren gedaan hebben. Zij brachten voor het eerst meisjesonder-
wijs en ouderenzorg in Someren. 
 
Vanuit het heemhuis vertrekken we richting kloostertuin en de gidsen zul-

len ons de belangrijkste zaken 
vertellen van het klooster, de An-
thoniusschool (Mariaschool) en 
de kloostertuin. Omdat we rich-
ting kloostertuin, langs de heem-
kamer komen, waar de Vonder 
enkele bezittingen heeft uitge-
stald, zullen hier ook interessante 
zaken verteld worden. Ook staan 
we stil bij enkele monumenten, 
kunstwerken en objecten, die in 
de kloostertuin tot stand zijn ge-
komen. Het eindpunt van de wan-

deling zal de Lambertuskerk zijn waar we bijgepraat worden over de rijke 
geschiedenis van de kerk door Piet van Eijk. Organiste Jannie van Leeuwen
-Soethout zal voor ons  een kort orgelconcert op het gerestaureerde Smitsor-
gel verzorgen. Dit orgel, een van de weinige rijksmonumenten die Someren 
heeft, is onlangs met de steun van velen gerestaureerd.  
 
Nu de twee gemeenten Asten en Someren sinds kort een latrelatie hebben 
en, volgens burgemeester Veltman, ‘veel van elkaar houden’ is het vanzelf-
sprekend dat we veel belangstelling uit Asten verwachten. 
 
De kloostertuin was een oase van rust. Onze zusters (en andere kloosterlin-
gen) wisten het al, stilte en natuur zijn de bronnen waar mensen hun inspi-
raties kunnen opdoen en de kunst van het leven ontdekken. Dat zou weer 
het doel kunnen zijn van de heringerichte kloostertuin. 
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Heemwandeling met zuster Praxedes in Someren 
 
Gidsen:  Cees Verhagen, Louis van den Bosch en Piet van Velthoven. 
Datum: Zaterdag 11 september 2010 
Plaats: Heemhuis in de Molenstraat 14. Tel: 0493-493103 
Aanvang:  14.00 uur 
 
De titel van de wandeling is genoemd naar Zr. Praxedes omdat we op ‘haar’ 
grond lopen. Dit was het  domein waar Zr. Praxedes meer dan 40 jaar haar 
werk deed. Zij was de boerderijzuster van het klooster van de zusters Fran-
ciscanessen. 

De zusters zijn in 1870 naar 
Someren gekomen en waren 
zelfvoorzienend. Ze hadden 
o.a. een wasserij en bakkerij en 
een boerderij. Op de boerderij 
was Zr. Praxedes ‘de baas’, zij 
zorgde voor de varkens, kip-
pen, de groentetuin, het melken 
van de koeien en dat de knech-

ten het graan binnenhaalden. Ze deed dat in alle eenvoud en bleef beschei-
den op de achtergrond, uiteraard deed ze het werk niet alleen maar zorgde 
wel dat alles op tijd klaar was. Daarnaast was ze zeer geliefd bij haar mede-
zusters en bij de burgerij. ‘Als er iemand in het klooster heilig was, dan was 
dat Zr. Praxedes’. Haar lijfspreuk was ‘goed-zijn en goed-doen’. 
 
Zr. Praxedes was de kloosternaam van Petronella Voets.  Zij was geboren 
op 6 april 1891 in Nuland en geprofest in het klooster Nazareth te Oirschot. 
Zij was van 1926 tot 1967 in Someren en stierf op 13 februari 1981 in het 
‘Hof van Solms’ te Oirschot. Met Zr. Praxedes kijken we in dankbaarheid 
terug naar het vele goede werk die de zusters Franciscanessen meer dan 100 
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Kleine excursie naar Steyl,  Sint Michaelstraat 7 tel 077-3261499 
 
Datum: Zaterdag 21 mei 2011 
Vertrek: 10.00 uur gezamenlijk  
Verzamelpunt:  zwembad de Diepsteeckel in Someren. 
Kosten: € 4,50 entree museum. Overige kosten onbekend. 
 
Missiemuseum Steyl  
Het Missiemuseum Steyl behoort toe aan de Congregatie van het Goddelijk 
Woord (Societas Verbi Divini, de SVD, ook wel de Missionarissen van 
Steyl genoemd). Door de doelstelling en door de verzameling voorwerpen 
uit het arbeidsveld van deze missionarissen is het museum missiologisch, 
volkenkundig en natuurhistorisch van aard. 

 
Ontstaan 
In 1875 komt de Duitse pries-
ter Arnold Janssen naar Steyl 
en sticht de Congregatie van 
het Goddelijk Woord. Hij 
bouwt er het Missiehuis St. 
Michaël. In 1879 zendt de 
congregatie haar eerste missi-
onarissen naar China. Vanuit 
dat land komen een paar jaar 
later de eerste voorwerpen 
naar Steyl. Missionarissen 

worden naar meerdere landen gezonden en de verzameling groeit. Als Ar-
nold Janssen in 1909 sterft, werkt de SVD buiten Europa in China, Argenti-
nië, Togo, Equador, Brazilië, Papoea Nieuw Guinea, Chili, Japan en de Fi-
lippijnen. Er zullen nog vele landen volgen. 
 
Museum oude stijl 
Dit museum is in 1931 geopend. Broeder Berchmans draagt zorg voor de 
inrichting. Hij deelt het nieuwe museum op in een volkenkundige en een 
natuurhistorische afdeling. Stijl en indeling zijn sinds 1931 niet veranderd.  
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Het museum ademt de sfeer uit van een museumpresentatie zoals die eind 
19de en begin 20ste eeuw gangbaar is. Zo is het Missiemuseum Steyl een 
museum in een museum geworden.  
 
Volkenkunde 

Het museum geeft inzicht in de culturen van andere vol-
ken. In de volkenkundige afdeling bevinden zich voor-
werpen uit China, Japan, Indonesië, India, de Filippijnen, 
Nieuw Guinea, Ghana, Togo, Republiek Congo en Para-
guay. Er zijn kunst- en gebruiksvoorwerpen, voorwerpen 
van andere religies, maar ook christelijke kunst van el-
ders.  Op land en soort staan voorwerpen gerangschikt 
die de missionarissen in de loop van vele jaren hebben 
opgestuurd of meegebracht. 
 

Dierenwereld 
De natuurhistorische afdeling is verdeeld in een insectenkabinet en een zoö-
logisch gedeelte. In het insectenkabinet zijn 1100 vlinders, 1300 kevers en 
andere geleedpotigen van de hele wereld verzameld. De overweldigende 
dierenverzameling in de grote museumzaal bestaat uit 1500 zoogdieren, 
vogels, reptielen, amfibieën en vissen. In een schijnbaar ordeloos geheel 
staan ze uitgestald rondom een open diergroep in het hart van het museum.  
Als men de beestenboel eens nader in ogenschouw neemt dan blijkt alles 
keurig gegroepeerd vanuit grote diorama's en amfitheatergewijs naar het 
midden te kijken. Het geheel geeft een illusie van het dier in een natuurlijke 
omgeving.  
 
Missie  
Meerdere voorwerpen hebben te maken met de religies van andere culturen. 
Er zijn objecten die juist christelijk gedachtegoed uitdrukken in kunstvor-
men van die andere culturen. De gehele presentatie van volkenkunde en 
natuur maakt erop attent dat missioneren geen inhoud heeft zonder voor-
kennis van en waardering voor landen en culturen waarin gewerkt wordt. 
Onze gastheer vandaag is de bereisde pater Jan van As die tot voor kort pas-
toor was in de Astense Sint Jozefkerk. Zijn gastvrijheid beperkt zich niet tot  
een kopje koffie  maar ook heeft hij toegezegd ons persoonlijk rond te lei-
den door museum en tuin. 
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Jac Jöris (contactpersoon, tel. 695634), Martien van Helmond, Theo Hikspoors, Jan 
van Laarhoven, Harrie Muijen, Harry Leenen, Ad Smulders. 
 
Redactie  “De Vonder” 
Ad Verrijt (eindredacteur) tel. 688388, Piet Aarts, Jac Jöris, Ricus van Neerven, 
Anneke Blankennagel, Gerard ten Thije.  
Kopij-adres: Hemelberg 59, 5721 CP Asten. A.Verrijt@kpnplanet.nl 
 
Tuinbeheer 
Jan van den Boomen, Jan Driessen. 
 
Toponiemen   
Frans Martens (contactpersoon, tel. 695241, f .martens11@chello.nl), Piet van Die-
penbeek, Ton van Hoek, Jos Slaats, Ad Smulders, Piet Aarts, Ton van de Graft, 
Fien van Triet, Hans van de Laarschot, Tom Waals, Jan Heyligers. 
 
Het Heemhuis 
Het Heemhuis aan de Molenstraat 10 te Someren is geopend op donderdagavond 
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 beschik-
bare historische gegevens (o.a. stamboomgegevens, oude jaargangen Peelbelang, 
foto’s en films).  
 
Bezoek Heemkamer/huis, Archeologiehuis en dorpswandeling Someren 
In de Molenstraat in Someren staan het Archeologiehuis, het Heemhuis en heemka-
mer(de Kamer is ook van buitenaf te bekijken), zij zijn op afspraak te bezichtigen. 
In beide worden permanent tentoonstellingen gehouden. Informatie Frans Adams 
494755 of 06-13950978. Voor een dorpswandeling moet men contact op nemen 
met de VVV in Someren, De Meer 21a, tel. 496888. Karel Velings organiseert het 
bezoek van de basisscholen. 
 
Beeld  
Adrie Mennen (contactpersoon, tel. 0492-331925), Ton van Enckevoort, Thea van 
den Bosch, Frans van Duppen, Ton van de Graft, Piet van Velthoven, Cor van de 
Ven, Harrie Muijen. Hans vd Laarschot, Henk Donkers en Cris Jacobs verzorgen  
het omzetten van film/video naar DVD. 

mailto:f.martens11@chello.nl�
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Werkgroepen: 
 
Archeologie (Archeologiehuis) 
Willem van den Bosch (contactpersoon, tel. 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)   
Pieter van Hoek (contactpersoon, tel. 691284), Frans van Duppen, Leo Groels, Jan 
Looymans, Hen van Seccelen, Piet Strik, Harrie Muijen. 
 
PR/ Systeembeheer/ website 
Jac Knapen (PR), tel 691905, Theo Knoops, tel 493363, theoknoops@hetnet.nl 
 
Bodediensten 
Jac Knapen, tel 691905, Frans van den Boogaart, Louis van den Bosch, Thieu Ver-
donschot, Willem van den Bosch, Leo van de Brand, Jac Jöris, Jan van Laarhoven, 
Dulf Schenkelaars. 
 
Boekuitgaven  
Adrie Mennen  
 
Heemkamer 
Cees Verhagen (contactpersoon, tel. 493036), Harry van Asten, Peter van Bussel, 
Piet van Velthoven, Louis van den Bosch, Engeli Hoeben, Harry Leenen, Ad Ker-
sten. 
 
Jaarprogramma/excursies/lezingen 
Marijke Hollestelle (contactpersoon, tel.695318),  Jan Heyligers,  Louis van den 
Bosch,, Cees Verhagen, Jos Bronneberg, Jacques van Ooijen. 
 
Monumenten 
Asten: Ad Kersten, tel. 693542. 
Someren: Cees Verhagen, tel. 493036. 
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Grote excursie Openluchtmuseum Bokrijk in België 
 
Datum:   Zaterdag 18 juni 2011  
Plaats en vertrektijd:  De vertrektijd kan nog niet precies   
    vastgelegd worden, maar reken op 8.00 uur 
    We vertrekken bij Café, Rest. Zalen  ‘De Platte 
    Vonder’ in Someren-Eind. Tel 0493-491381 
 
Het openluchtmuseum van Bokrijk is dé plek om het verleden te ontdekken. 
Een honderdveertigtal authentieke gebouwen vormen de kern van de erf-
goedcollectie. Naast deze gebouwen bestaat de collectie verder uit gereed-
schappen en alledaagse gebruiksvoorwerpen. In het totaal omvat dit 30.000 
stukken kwetsbaar erfgoed en getuigen van het dagelijkse leven van de  
17e eeuw tot 1950. Het Openluchtmuseum van Bokrijk speelt een belangrij-
ke rol in het behouden en uitdragen van de cultuur van het dagelijks leven. 
Het gaat daarbij niet alleen om tastbare voorwerpen, maar ook om oude 
technieken, vaardigheden en ambachten. De term ´immaterieel cultureel 
erfgoed´ weet al deze aspecten te omvatten. Aan Bokrijk de uitdaging om 
dit erfgoed op een frisse manier te brengen voor een groot publiek. 
 
In het kort iets over het domein Bokrijk.  
Het Provinciaal Domein Bokrijk is overwegend gekend om 
zijn openluchtmuseum, arboretum en openluchtspeeltuin.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cultureel_erfgoed�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openluchtmuseum�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arboretum�
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Het domein is 550 ha groot en 
gelegen in de Belgi-
sche gemeente Genk. Kortom 
een prachtige historische 
plaats met veel mogelijkheden 
voor de toerist en cultuurhisto-
rische bezoeker. 
 
De vroegste bronnen melden 
dat Graaf Arnold IV van 

Loon en Chiny op 9 maart 1252 een woud verkocht aan de vrouwenabdij 
van Herkenrode te Kuringenbij Hasselt. Dit woud wordt: 'Buscurake'  
of Buksenrake ('buk' = beuk, 'rake' = een strook grond) genoemd, een 
plaatsnaam die nadien over 'Bouchreyck' evolueerde tot Bok-
rijk.  Cisterciënzerzusters bouwden er een abdijhoeve, lieten vijvers uitgra-
ven en plantten er bomen. De abdij verhuurde haar grangiae (hoeve) aan 
'halfwinnen' (= pachters die werkten voor de helft van de opbrengst). 
In 1447 werd Bokrijk een gewone pachthoeve. Het domein bleef eeuwen-
lang in het bezit van de abdij totdat de Franse revolutionairen de abdij 
in 1797 ophieven en het goed op 22 april van hetzelfde jaar verkochten aan 
een inwoner van Maastricht. 
Op 6 oktober 1953 besloot de Provincie Limburg, onder dynamische impuls 
van Gouverneur Louis Roppe, om in Bokrijk een openluchtmuseum op te 
richten.  
 
Het openluchtmuseum werd op 12 april 1958 officieel geopend,  
 
 
Voor deelname aan de dag dient u zich van te voren op 
te geven, maar ook hierover volgt nog bericht. 
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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  Heemkamer en Archeologiehuis 
 archeologisch en historisch onderzoek 
 heemkundig blad De Vonder 
 behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en monumenten 
 
Het bestuur wordt gevormd door : 
 
Marijke Hollestelle, voorzitter 0493-695318, marijke.hollestelle@live.nl 
Harrie Wijnen, secretaris  0493-493518, hwijnen@xs4all.nl 
Jos Govers penningmeester  0493-493244 
Frans Adams   0493-494755 
Henk Meeuws    0493-470996 
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 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genk�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_IV_van_Loon�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_IV_van_Loon�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_IV_van_Loon�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_IV_van_Loon�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1252�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Herkenrode�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Herkenrode�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Herkenrode�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Herkenrode�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kuringen�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%ABnzers�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1447�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1797�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maastricht�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Roppe�
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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. Per 1 januari 2011 €30,00. 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: 
Secretaris Heemkundekring De Vonder Asten-Someren  
p/a Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW Someren  
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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 2010 
Wandelen met Zr. Praxedes 
Datum: Zaterdag 11 september 2010 
  

Verleden, heden en toekomst van het dialect 
Datum:  Donderdag 21 oktober 2010 
  

Middeleeuwen uit historische bron 
Datum: Dinsdag 23 november 2010  
  

Alle wegen leiden naar Rome 
Datum:  Woensdag 15 december 2010  
  
 2011 
Rondreis van Koning Lodewijk Napoleon 
Datum: Woensdag 12 januari 2011 
  

Feest/contactavond voor de leden van De Vonder 
Datum: Vrijdag 18 februari 2011 
  

Jaarvergadering Heemkundekring/ Toponiemen 
Datum: Woensdag 16 maart 2011 
 

Onderduikerskamp Lierop 
Datum: Donderdag 14 april 2011 
 

Films uit de oude doos 
Datum: Woensdag 11 mei 2011 
 

Kleine excursie Missiemuseum  Steyl 
Datum: Zaterdag 21mei 2011 
  

Grote excursie openluchtmuseum Bokrijk België 
Datum:  Zaterdag 18 juni 2011  
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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 
De heer J. Brens en mevr. P. v. Horssen,  De Loo 4  Ommel 

Electo Technisch Buro Willem Bos, Trasweg 5  Someren 
Bouw- en Timmerbedrijf Cortooms-Verberne, Molenakkers 5  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 

Garage Linden, Ter Hofstadlaan 140  Someren 
Beheermij van der Loo,  Markt 10  Asten 

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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