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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 en mevrouw Brens - v. Horssen,  De Loo 4  Ommel 
Electro-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 

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  

projecten kunnen uitvoeren. 
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H e e m k u n d e k r i n g   
d e  V o n d e r  

A s t e n - S o m e r e n  
 

Jaarprogramma 

2011 - 2012 
 

 

 

 

 

 

 

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 € 30,00 per jaar. Daar is het abonnement op de perio-
diek 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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 2011 
Heemwandeling door Asten 
Datum: Zaterdag 10 september 2011 
  

Dialectverlies en taalschaamte? 
Datum:  Dinsdag 4 oktober 2011 
  

Molens in Asten en Someren 
Datum: Dinsdag 1 november 2011  
  

Kerst– en Carnavalsgebruiken en hun heidense oorsprong 
Datum:  Woensdag 7 december 2011  
  
 2012 
Filmavond 
Datum: Woensdag 11 januari 2012 
  

Feest/contactavond voor de leden van De Vonder 
Datum: Vrijdag 9 maart 2012 
  

Jaarvergadering Heemkundekring en Curandei 
Datum: Woensdag 4 april 2012 
 

De geheimen van het Koningsplein en Wilhelminaplein 
Datum: Dinsdag 24 april 2012 
 

Kleine excursie Landgoed Kasteel Geldrop 
Datum: Zaterdag 5 mei 2012 
 

Bazi een geheime radarpost in de Peel 
Datum: Woensdag 9 mei 2012 
 

 Grote excursie Land van Heusden en Altena 
Datum:  Zaterdag 16 juni 2012 
 

Noteer in uw agenda 

Noteer in uw agenda 
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De Hollandse graaf probeert Heusden in te lijven en in 1357 slaagt hij hier-
in, waarna Heusden een onderdeel van het graafschap Holland wordt. Het 
zal tot 10 februari 1815 duren voor de landen Heusden en Altena bij Noord-
Brabant worden gevoegd.  
Nog geen eeuw later, in 1904, wordt de Bergsche Maas met de hand gegra-
ven om voorgoed verlost te zijn van niets ontziende overstromingen. Door 
deze natuurlijke scheidslijn wordt Heusden voorgoed afgescheiden van het 
gebied dat nog altijd het land van Heusden en Altena genoemd wordt.  
Heel de gemeente Aalburg, met uitzondering van het buurtschap De Hill, 
maakt deel uit van het historische land van Heusden.  
 
Bezoek slot Loevestein. 

De rijke geschiedenis 
van slot Loevestein be-
slaat zo’n 650 jaar en is 
in te delen in drie perio-
des: Middeleeuwen, 
staatsgevangenis en Hol-
landse Waterlinie. De 
meest markante periode 
in de geschiedenis van 
het slot is ongetwijfeld 
de staatsgevangenis. 

Door de gevangenschap van de internationaal beroemde gerechtsgeleerde 
Hugo de Groot is Loevenstein (internationaal) bekend geworden en opgeno-
men in de canon van Nederland. Deskundige gidsen in authentiek historisch 
kostuum leiden u rond in dit prachtige slot. 
 
Voor deelname aan de dag dient u zich van te voren op 
te geven, maar  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, het overdragen van kennis 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 
 periodiek 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 
Bert de Lau, penningmeester  0493-493137 
Frans Adams   0493-494755 
Henk Meeuws    0493-470996 
Martien Aarts   0493-693477 
Cees Verhagen   0493-493036 
 
 

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

Huismeester: Leo Groels, tel.: 0493-493103 
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Werkgroepen: 
 
Archeologie (Archeologiehuis) 
Willem vd Bosch (contactpersoon, tel. 492758), Ria Berkvens, Leo Groels, Ad 
Smulders, Jacques van Ooijen, Peter van Bussel, Ad Bukkems, Frank Geven, Mar-
tien vd Mortel en Jos vd Weerden.  
 
Archivariaat  
Pieter van Hoek (contactpersoon Asten, tel. 691451), Harrie Muijen 
(contactpersoon Someren, tel. 493374, Frans van Duppen, Leo Groels, Jan Looy-
mans, Hen van Seccelen en Bob van Dam. 
 
PR/ Systeembeheer/ website 
Jac Knapen (PR), tel. 691905, Theo Knoops, tel 693363, theo.knoops@hetnet.nl 
 
Bodediensten 
Jac Knapen (tel. 691905), Frans vd Boogaart, Louis vd Bosch, Thieu Verdonschot, 
Willem vd Bosch, Leo vd Brand, Jac Jöris, Jan van Laarhoven, Dulf Schenkelaars, 
.Jan Heyligers.  
 
Dorpswandelingen 
Louis vd Bosch (tel. 492222), Jan van Eijk, Engelie Houben, Piet van Velthoven, 
Ad van Seggelen en Arnold Schweren. Voor een dorpswandeling moet men contact 
opnemen met de VVV in Someren, De Meer 21a, tel. 496888.  
 
Heemkamer 
Cees Verhagen (contactpersoon, tel. 493036), Harry van Asten, Peter van Bussel, 
Piet van Velthoven, Louis vd Bosch, Engeli Hoeben, Harry Leenen, Ad Kersten, 
Bart vd Wiel en Frans  Bennenbroek. 
 
Jaarprogramma/excursies/lezingen 
Marijke Hollestelle (contactpersoon, tel.695318),  Jan Heyligers,  Louis vd 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 naar het land van Heusden en Altena  
 
Datum:   zaterdag 16 juni 2012 
Plaats en vertrektijd: De vertrektijd is nog niet precies vastgelegd. 
    Reken op ongeveer 8.30 uur. 
We vertrekken bij Café, Rest. Zalen de Platte Vonder. Nieuwendijk 14,  
Someren-Eind. Tel:  0493-491381 
 
We beginnen de excursie in het prachtige vestingstadje Woudrichem, ont-
staan rond 900 jaar. 
 

V olgens archeologisch onderzoek is het Land van Heusden en 
Altena sinds de prehistorie en de Romeinse tijd bewoond. Het 
zijn vooral de kloosterbewoners geweest die bedijkingswerken 
hebben uitgevoerd en gronden in cultuur hebben gebracht. 

Wanneer graven en hertogen instemmen met uitbreiding van het grondge-
bied onstaan uithoven, zoals het Munnikenhof in Wijk en Honswijk nabij 
Woudrichem. 

Hoewel men spreekt over 'het land' van 
Heusden en Altena, zou het feitelijk 'de 
landen' Heusden en Altena moeten zijn.  
Het land van Heusden én het land van 
Altena zijn een leen van de graven van 
Kleef. De graaf van Holland koopt in 
1332 de leenheerschappij over het land 
van Altena. Sinds het einde van de 12e 
eeuw was de heerlijkheid Altena bij de 
heren (later graven) van Horne in leen. 
In 1590 verkoopt de weduwe van Philips 
van Horne de heerlijkheid aan de Staten 
van Holland.  
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Een sterke verdediging, met name gedurende de nacht, was in de ogen van 
de leiding dan ook niet nodig. Na enkele forse Britse bombardementen 
bleek dit echter wel nodig. Zoeklichten en afweergeschut bleken niet vol-
doende. Daarop werden nacht-
jager-eenheden opgericht en 
een linie van zoeklichten geor-
ganiseerd om de aanvallers op 
te sporen. Deels liep deze linie 
dwars door de Peel en ook 
door de toenmalige gemeenten 
Gemert, Bakel, Deurne, Asten 

en Someren. Ook nadat de zoek-
lichten waren vervangen door 
radar, bleef de Peel een belang-
rijke rol spelen in de Duitse 
luchtverdediging. Bij De Rips 
bouwden de Duitsers een radar-
post van waaruit nachtjagers 
naar de Engelse bommenwerpers 

werden gestuurd. Het gevolg was dat in onze omgeving meer Britse vlieg-
tuigen zijn neergestort dan elders. Tijdens de lezing zal, aan de hand van 
veel beeldmateriaal, worden ingegaan op de organisatie van de Duitse 
luchtverdediging bij nacht gedurende het verloop van de oorlog. Het “kat en 
muis spel” tussen de Britten en de Duitsers om elkaar te slim af te zijn door 
de introductie van nieuwe (radar)systemen en bewapening en andere tech-
nieken. Afgesloten wordt met de teloorgang van het verdedigingssysteem 
en de ondergang van de radarpost bij De Rips. 
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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 en huismeester  
Jan vd Boomen, Jan Driessen en huismeester Leo Groels, tel.: 0493-493103 
 
Toponiemen   
Frans Martens (contactpersoon, tel. 695241, f .martens11@chello.nl), Piet van Die-
penbeek, Ton van Hoek, Jos Slaats, Ad Smulders, Piet Aarts, Ton vd Graft, Fien 
van Triet, Hans vd 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 be-
schikbare historische gegevens (o.a. stamboomgegevens, oude jaargangen Peelbe-
lang, foto’s en films).  
 
Bezoek Heemkamer/huis, Archeologiehuis en bezoekscholen  
In de Molenstraat in Someren staan het Archeologiehuis, het Heemhuis en Hheem-
kamer (deze is ook van buitenaf te bekijken). Er worden ook permanent tentoon-
stellingen gehouden. Zij zijn op afspraak te bezoeken, voor informatie Frans 
Adams 494755 of 06-13950978. Karel Velings organiseert het bezoek van de basis-
scholen. 
 
Beeld  
Adrie Mennen (contactpersoon, tel. 0492-331925), Ton van Enckevort, Thea vd 
Bosch, Frans van Duppen, Pieter van Hoek, Ton vd Graft, Piet van Velthoven, Cor 
vd Ven, Harrie Muijen. Hans vd Laarschot, Henk Donkers en Cris Jacobs verzor-
gen  het omzetten van film/video naar DVD. 
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Heemwandeling door Asten 
 
Gidsen:  Harrie Verdijsseldonk en Ad Kersten .  
Datum: Zaterdag 10 september 2011 
Plaats: De Groene Poort op het Koningsplein.  
Aanvang:  14.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3,50 euro 
 
 

D eze wandeling is bedoeld om de kennis van de gemeente As-
ten te vergroten. Asten bezit veel bezienswaardigheden waar-
over veel te vertellen valt. Maar ook de mooie zaken die ver-
dwenen zijn, zullen aan bod komen.  
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Bazi  een geheime radarpost in de Peel 
 
Spreker: Ruud Wildekamp 
Datum: Woensdag 9 mei 2012 
Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren. 
  Tel: 0493-494815 
Aanvang: 20.00 uur 
Bijdrage niet leden: 3,50 euro 
 

B azi, een geheime Duitse radarpost in de Peel. Nog voor de Duit-
se inval in ons land stuurde Engeland bommenwerpers richting 
Duitsland. Nadat de “Slag om Engeland” min of meer onbeslist 
was geëindigd besloot Churchill de Duitsers met gelijke munt 

terug te betalen. De Britse bommenwerpervloot werd uitgebreid en het 
luchtoffensief werd langzaam uitgebreid. 
De Duitsers van hun kant hadden aanvankelijk weinig antwoord op de aan-
vallen. Hun luchtmacht was offensief gericht en diende het landleger.  
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Het landgoed is midden in 
het centrum van Geldrop 
gelegen en vormt een verbin-
ding met de natuurgebieden 
Hulsterbroek en Collse Zeg-
gen. Het landgoed meet ruim 
11 hectaren en wordt omslo-
ten ten oosten door beek de 
Kleine Dommel of Rul, ten 
westen door de Helze en ten 
zuiden door de Mierloseweg. 
 
Het kasteel herbergt een 
viertal prachtige stijlkamers 
en een oude keuken, inge-
richt met authentieke meu-
bels, oude vloeren en sierge-
stucte plafonds. Daarnaast 
zijn er op de eerste verdie-
ping ook een aantal kamers 
ingericht.  

Bijna elke zondag zijn al deze ruimtes te bezichtigen. In het kasteel is te-
vens: Oudheidkamer, Bibliotheek en een Expositieruimte. 
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Asten bezit veel bekende en onbekende bezienswaardigheden. Dit laatste 
kan ons weer bewust maken dat Asten vele mooie, interessante, grote en 
klein monumenten heeft en dat deze de moeite waard zijn om te behouden.  
 
Harry Verdijsseldonck, kenner bij uitstek van Asten, zal de wandeling lei-
den. Mede afhankelijk van het aantal deelnemers zal Ad Kersten, ook niet 
de minste, een groep onder zijn hoede nemen.  
 
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 en Someren verwachten. 
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21  

Jaarprogramma 2011-2012  

Kleine excursie naar  Landgoed  Kasteel Geldrop  
 
Datum:          Zaterdag 5 mei 2012 
Vertrek:         09.30 uur gezamenlijk 
Verzamelpunt:  Parkeerplaats zwembad de Diepsteeckel 
Kosten:  € 4,50 entree plus ca € 2,- voor de gids p.p. 
 
Rust en romantiek midden in het centrum van Geldrop 
 

S inds de heren van Geldrop het kasteel in de 14de eeuw hebben 
opgetrokken in een moerassig gebied langs de Kleine Dommel, is 
het in de afgelopen 650 jaar meerdere malen verwoest, herbouwd 
en verbouwd.  

Sinds 1870 is er echter weinig veranderd. De tuinen en bijgebouwen date-
ren rond deze tijd, evenals het interieur.  
Het kasteel is gelegen in een 140 jaar oud Engels landschapspark en bloe-
mentuin de Baron z´n Hof.  
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De geheimen van het Koningsplein en het Wilhelminaplein. 
 
Sprekers : Ad Kersten en Cees Verhagen 
Datum:      Dinsdag 24 april 2012 
Plaats:       Zaal Jan van Hoek, Markt 12,  Asten. Tel: 0493- 692123 
Aanvang:  20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3,50 euro 
 

C ees Verhagen  uit Someren en Ad Kersten uit Asten zijn twee 
leden van De Vonder, die zich met volle overgave kunnen stor-
ten op aspecten van onze lokale (cultuur) geschiedenis.  Cees 
heeft  o.m gepubliceerd over het onderwijs in Someren en de 

geschiedenis van de zusters van Someren.  Van de hand van Ad  verschenen 
publikaties die decennia of lan-
ger geleden al interessant waren 
en niets van hun aantrekkelijk-
heid verloren blijken te hebben. 
Ook gidst hij belangstellenden  
door historisch Asten.  
Vanavond zullen Cees en Ad ons 
inwijden in de geschiedenis van 
twee kenmerkende pleinen uit 
Asten en Someren. De ontstaans-
geschiedenis van de pleinen, de 

spraakmakende bewoners ervan, 
de in de loop der tijden onderga-
ne veranderingen en de er aanwe-
zige kunstuitingen, zullen aan 
bod komen in woord en beeld. 
Uiteraard wordt de aanwezigen 
de mogelijkheid geboden om na-
der in te gaan op de te verstrek-
ken informatie. 
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Dialectverlies en taalschaamte? 
 
Spreker:  Prof. dr. Jos Swanenberg 
Datum:     Dinsdag 4 oktober 2011 
Plaats:      S.c.c. de Ruchte, Meeùs zaal, Laan ten Roode 71, Someren. 
                 Tel: 0493-441144 
Aanvang:  20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3,50 euro 
 

J os Swanenberg is hoogleraar 'Diversiteit in taal en cultuur' aan de 
Universiteit van Tilburg en adviseur streektaal bij Erfgoed Brabant. 
Hij doet onderzoek naar dialecten en naar jongerentaal en -cultuur in 
Noord-Brabant, en publiceert regelmatig over deze en aanverwante 

onderwerpen. De lezing vangt aan met enkele vragen, zoals: wat bedoelen 
we eigenlijk met termen als taal en dia-
lect? Vervolgens wordt ingegaan op het 
Brabantse dialectlandschap. Brabantse 
dialecten zijn immers niet allemaal het-
zelfde, in Someren, Asten en omge-
ving spreekt men heel anders dan in Bre-
da, Budel of Boxmeer. Wat zijn dat pre-
cies voor verschillen en waar komen die 
verschillen vandaan?  
Al meer dan honderd jaar constateren 
onderzoekers dat onze dialecten met uit-
sterven worden bedreigd. Al die tijd 

waarschuwt men voor dialectverlies en taalschaamte. Anderzijds is er nog 
nooit zoveel in het dialect geschreven en gezongen als in de laatste decen-
nia. In hoeverre zijn dialecten in gevaar?  
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Enkele 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  

 

Dat taaltje van jou, dat komt wel 
een beetje raar uit je strot! 
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Als je de band niet gehoord of gezien hebt , bv tijdens de afgelopen klok-
kendagen , tik  dan maar CURANDEI  in op internet  en maak nader kennis 
met : Marion Aarts, Annemie Aarts, Rianne Joosten, Melanie van Bussel, 
Diny Renders en Tiny v/d Eijnden.  
 
De band zal een aantal liedjes zingen uit het  ANTWERPS LIEDBOEK. 
Het Antwerps liedboek verscheen in 1544 bij de drukker Jan Roulans 
(Antwerpen) onder de titel: Een schoon liedekens Boeck inden welcken ghy 
vinden sult. Veelderhande liedekens. Oude en nyeuwe Om droefheyt ende 

melancolie te verdrijuen. 
Het liedboek bevat 221 lie-
deren. Aangezien er nogal 
wat amoureuze liedekes in 
stonden  werd het boek in 
1546 op de kerkelijke index 
geplaatst en massaal ver-
brand. Overijverige Fransta-
lige bibliothecarissen wilden 
maar al te graag de laatste 
resten van Nederlandse cul-
tuur in de Zuidelijke Neder-
landen uitbannen. 
Er zijn ongeveer vijf druk-
ken van het boek geweest, 
maar er is slechts een exem-
plaar volledig bewaard ge-
bleven. In 1840 kwam het 
boven water  in de Herzog 
August Bibliothek te Wol-
fenbüttel. 
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Jaarvergadering Heemkundekring 
 
Datum:     Woensdag 4 april  2012 
Plaats:      Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3 Someren. 
      Tel: 0493-494815 
Aanvang:      20.00 uur 
 
 

H et bestuur legt verantwoording af  over de gang van zaken in 
het afgelopen jaar. De financiën spelen daarbij een belangrijke 
rol. Het bestuur is echter ook zeer benieuwd naar uw sugges-
ties voor het  toekomstig  beleid  waarin toename van leden 

door het bestuur van groot belang wordt geacht. 
 
Na het officiële gedeelte. 
Na het officiële gedeelte zal  CURANDEI  optreden. Deze Astense band  
bestaat uit 5 vrouwen en 1 man. De 6 zingen meerstemmig en begeleiden 
zichzelf o.a  op gitaar, accordeon en plukbas (veelal contrabas genoemd). 
De naam Curandei komt uit een repertoire dat geschreven is in een welis-
waar klinkende maar ongrijpbare en verzonnen taal. Curandei  vindt zich-
zelf dan ook authentiek en eigenzinnig. 
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Molens van Asten en Someren 
 
Sprekers:  Geert van Stekelenburg en Wiro van Heugten 
Datum:     Dinsdag 1 november 2011 
Plaats:       Zaal Jan van Hoek, Markt 12, Asten. Tel: 0493-692123 
Aanvang:  20.00 uur 
Bijdrage niet leden: 3,50 euro 
 

W iro van Heugten is een bekende heemkundige uit Deurne, 
die al vaker voor ons is opgetreden.  Wiro wil graag een 
praatje houden over de (deels verdwenen) molens van As-
ten, Lierop en Someren, met beelden. Dit gaat ongeveer 3 

kwartier duren. Geert van Stekelenburg stamt uit een oud molenaarsge-
slacht en is behalve voorzitter van de regionale molenstichting ook actief 
molenaar in zijn molen De Oostenwind in Asten. Geert kan 3 kwartier wij-
den aan de geschiedenis van het ontstaan van de windmolen, aan de hand 
van beelden en enkele korte filmpjes.  
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Kerst- en Carnavalsgebruiken en hun heidense oorsprong. 
 
Spreker:   Ton Spamer 
Datum:     Woensdag 7 december 2011 
Plaats:       Het Klooster H. Hart Paters SCJ, Wilhelminastraat 24, 
  Asten. Tel: 0493-348855 
Aanvang:   20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3,50 euro 
 

V eel kerstgebruiken zijn veel ouder dan het kerstfeest zelf. Ze 
beslaan ook een grotere tijdsruimte dan de kerstdagen. Het 
kerstfeest werd pas 350 jaar na Christus geboorte op 25 de-
cember geplaatst. Vóór die tijd werd in die periode de terug-

keer van het licht gevierd. De dagen gingen lengen en de boze machten wa-
ren verslagen. Al lang voor de komst van het christendom vonden er uitzin-
nige feesten plaats met optochten en omkering van de traditionele rolpatro-

25 december was voor het christendom al eeuwen in gebruik als verschijning 
dag van de Arische god Mithras, de god van het licht. 
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Voor deelname aan deze avond dient u zich van te voren 
op te geven, maar hierover volgt nog bericht. 
 

                 ↑   ↑   ↑   ↑ 

Waren wij het vorige jaar 
ook op dit feest? Was het 
toen ook zo gezellig? 

Bij jou loopt 
niet alleen je 
ballon leeg! 
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Feest/contactavond voor de leden van De Vonder 
 
Sprekers: Zoveel mogelijk leden van de Vonder  
Datum: Vrijdag 9 maart 2012 
Plaats: Zaal Jan van Hoek, Markt 12,  Asten. Tel: 0493-692123 
Aanvang:  20.00 uur 
 

E en van de hoogtepunten in het jaarprogramma is de ieder jaar 
weer druk bezochte feest/contactavond. 
Met genoegen kan het bestuur van De Vonder u meedelen dat de 
cabaretgroep Timper uit Asten onze feestavond komt opluiste-

ren. De leden ervan hebben hart voor ons/hun  heem en acteren vanavond 
voor een vriendenprijsje. Timper be-
staat uit 3 zangers en een pianist. Jaren 
achter elkaar zorgen  zij voor  hoogte-
punten tijdens de zittingsavonden van 
De Klot.  
 
Ook regionaal hebben zij roem verg-
aard  onder meer tijdens de Keiebijters 
Kletstoernooien. Brabantse nachten 
zijn kort; Pinguin Hypnose; Swaffel-
dans;  Zibbedeeske en Ik Ben Een Bra-
bo zou je  - met een geleend woord – 
tot hun evergreens mogen rekenen. 
 

Op deze avond worden door Cees Verhagen historische foto’s getoond met 
het thema: arbeid. 
 
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. 
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nen tussen meesters en sla-
ven. Dergelijke feesten her-
haalden zich in het voorjaar, 
als de winter voorbij was en 
de natuur weer tot leven 
kwam. Dat zien we niet al-
leen terug bij Carnaval, maar 
ook nog bij Pasen, aangezien 
paaseieren oude symbolen 
van steeds terugkerend leven 
zijn. 
 
In Midden-Europa werden 
vanouds de heidense 12 
Nachten gevierd, de periode 
van 25 december tot 6 janua-
ri. Maar de katholieke Sint-
Nicolaas, die bij ons zijn 
feest op 5 en 6 december 
heeft, is een figuur die in de 

Alpen met Kerstmis optreedt. In protestantse streken is daaruit de kerstman 
ontstaan. De kortste dag, 21 december, werd in Deurne in de 17e eeuw nog 
aanleiding tot een groot schandaal, omdat dan de schooljeugd de baas was. 
Het herinnert aan de Romeinse Saturnalia, een decemberfeest waarop de 
slaven heer en meester in huis waren. Vanuit katholieke hoek is het jongste 
kind op 28 december de baas in huis geworden, het feest van Onnozele Kin-
deren. In Engeland gebeurt dat juist op Driekoningen, de 12e Nacht. 
Veel van die achtergronden zijn ook zichtbaar in tal van carnavalsgebrui-
ken. En niet voor niets begint de carnavalstijd eigenlijk al op 11 november. 
Onze voorouders probeerden daarmee de machten van de duistere wintertijd 
te overwinnen. Deze heidense gebruiken zijn door de kerk gekerstend daar 
ze niet uit te roeien waren. Hoogstens konden ze worden beperkt tot bepaal-
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de periodes. Aan de hand van prachtige dia's wordt U binnengeleid in een 
feest van kleur en traditie, geloof en bijgeloof, teruggaand tot Romeinen, 
Grieken en de oude wereld van het Midden-Oosten.  
 
Ton Spamer. 
Studeerde geschiedenis in Utrecht en doceerde dit vak aan het Peelland-
College te Deurne. 
Daarnaast was hij vice-voorzitter van de Culturele Raad Deurne, voorzitter 
van de Openbare Bibliotheek Deurne, lid van het hoofdbestuur van de Pro-
vinciale Bibliotheek-Centrale, de Provinciale Bibliotheekcommissie en een 
aantal landelijke besturen en ministeriële commissies.  
Hij geeft nog steeds lezingen en cursussen over cultuurhistorische onder-
werpen. 
Hij publiceerde o.a. over Deurne in de Brons- en IJzertijd, de Willibror-
dusparochie in Deurne van 700-1800, Deurnese toponiemen 721-1900 en in 
Duitsland over het laatmiddeleeuwse klein stedelijk patriciaat.   
Sinds 1979 is hij recensent voor Duitstalige vakliteratuur op het terrein van 
geschiedenis en kunst. Oprichter/redacteur van “Durninum”, fonds voor 
cultuurhistorische publicaties over Deurne. 
 

De evolutie van Wodan tot Sinterklaas 
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Filmavond met de Vonder 
 
Organisator:  Hans van de Laarschot  
Datum:     Woensdag 11 januari 2012 
Plaats:      Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren. 
      Tel: 0493-494815 
Aanvang:      20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3,50 euro 
 

H et traditionele avondje ‘Films uit de oude doos’. Deze avond 
zal de werkgroep weer een keuze maken om u die avond veel 
kijkgenot te geven. Dank zij Wim Deenen heeft De Vonder 
nog vele gouwe ouwen op de plank liggen. Maar de werk-

groep blijft zoeken naar meer bewegende beelden om die voor de toekomst 
te bewaren. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn leukste, aardigste, beste, 
interessantste gastfilmpje aan te leveren. Wanneer dat op tijd gebeurt, kan 
de werkgroep een keuze maken welke van de aangeleverde films of video-

banden op DVD omgezet 
kunnen worden om op avon-
den als deze vertoond te wor-
den. Als u zo’n filmpje van 
Asten, Someren of de regio 
heeft, stellen wij het zeer op 
prijs om dit filmpje of video-
band om te mogen zetten op 
DVD. Het filmpje moet ou-
der zijn dan 20 jaar.  
 
 

Graag op tijd de films of video's aanmelden via  
hkkdevonder@xs4all.nl en  
via 0493-341555 of h.laarschot@planet.nl 
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Feest/contactavond voor de leden van De Vonder 
 
Sprekers: Zoveel mogelijk leden van de Vonder  
Datum: Vrijdag 9 maart 2012 
Plaats: Zaal Jan van Hoek, Markt 12,  Asten. Tel: 0493-692123 
Aanvang:  20.00 uur 
 

E en van de hoogtepunten in het jaarprogramma is de ieder jaar 
weer druk bezochte feest/contactavond. 
Met genoegen kan het bestuur van De Vonder u meedelen dat de 
cabaretgroep Timper uit Asten onze feestavond komt opluiste-

ren. De leden ervan hebben hart voor ons/hun  heem en acteren vanavond 
voor een vriendenprijsje. Timper be-
staat uit 3 zangers en een pianist. Jaren 
achter elkaar zorgen  zij voor  hoogte-
punten tijdens de zittingsavonden van 
De Klot.  
 
Ook regionaal hebben zij roem verg-
aard  onder meer tijdens de Keiebijters 
Kletstoernooien. Brabantse nachten 
zijn kort; Pinguin Hypnose; Swaffel-
dans;  Zibbedeeske en Ik Ben Een Bra-
bo zou je  - met een geleend woord – 
tot hun evergreens mogen rekenen. 
 

Op deze avond worden door Cees Verhagen historische foto’s getoond met 
het thema: arbeid. 
 
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. 
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Alpen met Kerstmis optreedt. In protestantse streken is daaruit de kerstman 
ontstaan. De kortste dag, 21 december, werd in Deurne in de 17e eeuw nog 
aanleiding tot een groot schandaal, omdat dan de schooljeugd de baas was. 
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deren. In Engeland gebeurt dat juist op Driekoningen, de 12e Nacht. 
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ze niet uit te roeien waren. Hoogstens konden ze worden beperkt tot bepaal-
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Kerst- en Carnavalsgebruiken en hun heidense oorsprong. 
 
Spreker:   Ton Spamer 
Datum:     Woensdag 7 december 2011 
Plaats:       Het Klooster H. Hart Paters SCJ, Wilhelminastraat 24, 
  Asten. Tel: 0493-348855 
Aanvang:   20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3,50 euro 
 

V eel kerstgebruiken zijn veel ouder dan het kerstfeest zelf. Ze 
beslaan ook een grotere tijdsruimte dan de kerstdagen. Het 
kerstfeest werd pas 350 jaar na Christus geboorte op 25 de-
cember geplaatst. Vóór die tijd werd in die periode de terug-

keer van het licht gevierd. De dagen gingen lengen en de boze machten wa-
ren verslagen. Al lang voor de komst van het christendom vonden er uitzin-
nige feesten plaats met optochten en omkering van de traditionele rolpatro-

25 december was voor het christendom al eeuwen in gebruik als verschijning 
dag van de Arische god Mithras, de god van het licht. 
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Voor deelname aan deze avond dient u zich van te voren 
op te geven, maar hierover volgt nog bericht. 
 

                 ↑   ↑   ↑   ↑ 

Waren wij het vorige jaar 
ook op dit feest? Was het 
toen ook zo gezellig? 

Bij jou loopt 
niet alleen je 
ballon leeg! 
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Jaarvergadering Heemkundekring 
 
Datum:     Woensdag 4 april  2012 
Plaats:      Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3 Someren. 
      Tel: 0493-494815 
Aanvang:      20.00 uur 
 
 

H et bestuur legt verantwoording af  over de gang van zaken in 
het afgelopen jaar. De financiën spelen daarbij een belangrijke 
rol. Het bestuur is echter ook zeer benieuwd naar uw sugges-
ties voor het  toekomstig  beleid  waarin toename van leden 

door het bestuur van groot belang wordt geacht. 
 
Na het officiële gedeelte. 
Na het officiële gedeelte zal  CURANDEI  optreden. Deze Astense band  
bestaat uit 5 vrouwen en 1 man. De 6 zingen meerstemmig en begeleiden 
zichzelf o.a  op gitaar, accordeon en plukbas (veelal contrabas genoemd). 
De naam Curandei komt uit een repertoire dat geschreven is in een welis-
waar klinkende maar ongrijpbare en verzonnen taal. Curandei  vindt zich-
zelf dan ook authentiek en eigenzinnig. 
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Molens van Asten en Someren 
 
Sprekers:  Geert van Stekelenburg en Wiro van Heugten 
Datum:     Dinsdag 1 november 2011 
Plaats:       Zaal Jan van Hoek, Markt 12, Asten. Tel: 0493-692123 
Aanvang:  20.00 uur 
Bijdrage niet leden: 3,50 euro 
 

W iro van Heugten is een bekende heemkundige uit Deurne, 
die al vaker voor ons is opgetreden.  Wiro wil graag een 
praatje houden over de (deels verdwenen) molens van As-
ten, Lierop en Someren, met beelden. Dit gaat ongeveer 3 

kwartier duren. Geert van Stekelenburg stamt uit een oud molenaarsge-
slacht en is behalve voorzitter van de regionale molenstichting ook actief 
molenaar in zijn molen De Oostenwind in Asten. Geert kan 3 kwartier wij-
den aan de geschiedenis van het ontstaan van de windmolen, aan de hand 
van beelden en enkele korte filmpjes.  
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Enkele 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  

 

Dat taaltje van jou, dat komt wel 
een beetje raar uit je strot! 
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Als je de band niet gehoord of gezien hebt , bv tijdens de afgelopen klok-
kendagen , tik  dan maar CURANDEI  in op internet  en maak nader kennis 
met : Marion Aarts, Annemie Aarts, Rianne Joosten, Melanie van Bussel, 
Diny Renders en Tiny v/d Eijnden.  
 
De band zal een aantal liedjes zingen uit het  ANTWERPS LIEDBOEK. 
Het Antwerps liedboek verscheen in 1544 bij de drukker Jan Roulans 
(Antwerpen) onder de titel: Een schoon liedekens Boeck inden welcken ghy 
vinden sult. Veelderhande liedekens. Oude en nyeuwe Om droefheyt ende 

melancolie te verdrijuen. 
Het liedboek bevat 221 lie-
deren. Aangezien er nogal 
wat amoureuze liedekes in 
stonden  werd het boek in 
1546 op de kerkelijke index 
geplaatst en massaal ver-
brand. Overijverige Fransta-
lige bibliothecarissen wilden 
maar al te graag de laatste 
resten van Nederlandse cul-
tuur in de Zuidelijke Neder-
landen uitbannen. 
Er zijn ongeveer vijf druk-
ken van het boek geweest, 
maar er is slechts een exem-
plaar volledig bewaard ge-
bleven. In 1840 kwam het 
boven water  in de Herzog 
August Bibliothek te Wol-
fenbüttel. 
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De geheimen van het Koningsplein en het Wilhelminaplein. 
 
Sprekers : Ad Kersten en Cees Verhagen 
Datum:      Dinsdag 24 april 2012 
Plaats:       Zaal Jan van Hoek, Markt 12,  Asten. Tel: 0493- 692123 
Aanvang:  20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3,50 euro 
 

C ees Verhagen  uit Someren en Ad Kersten uit Asten zijn twee 
leden van De Vonder, die zich met volle overgave kunnen stor-
ten op aspecten van onze lokale (cultuur) geschiedenis.  Cees 
heeft  o.m gepubliceerd over het onderwijs in Someren en de 

geschiedenis van de zusters van Someren.  Van de hand van Ad  verschenen 
publikaties die decennia of lan-
ger geleden al interessant waren 
en niets van hun aantrekkelijk-
heid verloren blijken te hebben. 
Ook gidst hij belangstellenden  
door historisch Asten.  
Vanavond zullen Cees en Ad ons 
inwijden in de geschiedenis van 
twee kenmerkende pleinen uit 
Asten en Someren. De ontstaans-
geschiedenis van de pleinen, de 

spraakmakende bewoners ervan, 
de in de loop der tijden onderga-
ne veranderingen en de er aanwe-
zige kunstuitingen, zullen aan 
bod komen in woord en beeld. 
Uiteraard wordt de aanwezigen 
de mogelijkheid geboden om na-
der in te gaan op de te verstrek-
ken informatie. 
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Dialectverlies en taalschaamte? 
 
Spreker:  Prof. dr. Jos Swanenberg 
Datum:     Dinsdag 4 oktober 2011 
Plaats:      S.c.c. de Ruchte, Meeùs zaal, Laan ten Roode 71, Someren. 
                 Tel: 0493-441144 
Aanvang:  20.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3,50 euro 
 

J os Swanenberg is hoogleraar 'Diversiteit in taal en cultuur' aan de 
Universiteit van Tilburg en adviseur streektaal bij Erfgoed Brabant. 
Hij doet onderzoek naar dialecten en naar jongerentaal en -cultuur in 
Noord-Brabant, en publiceert regelmatig over deze en aanverwante 

onderwerpen. De lezing vangt aan met enkele vragen, zoals: wat bedoelen 
we eigenlijk met termen als taal en dia-
lect? Vervolgens wordt ingegaan op het 
Brabantse dialectlandschap. Brabantse 
dialecten zijn immers niet allemaal het-
zelfde, in Someren, Asten en omge-
ving spreekt men heel anders dan in Bre-
da, Budel of Boxmeer. Wat zijn dat pre-
cies voor verschillen en waar komen die 
verschillen vandaan?  
Al meer dan honderd jaar constateren 
onderzoekers dat onze dialecten met uit-
sterven worden bedreigd. Al die tijd 

waarschuwt men voor dialectverlies en taalschaamte. Anderzijds is er nog 
nooit zoveel in het dialect geschreven en gezongen als in de laatste decen-
nia. In hoeverre zijn dialecten in gevaar?  
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Kleine excursie naar  Landgoed  Kasteel Geldrop  
 
Datum:          Zaterdag 5 mei 2012 
Vertrek:         09.30 uur gezamenlijk 
Verzamelpunt:  Parkeerplaats zwembad de Diepsteeckel 
Kosten:  € 4,50 entree plus ca € 2,- voor de gids p.p. 
 
Rust en romantiek midden in het centrum van Geldrop 
 

S inds de heren van Geldrop het kasteel in de 14de eeuw hebben 
opgetrokken in een moerassig gebied langs de Kleine Dommel, is 
het in de afgelopen 650 jaar meerdere malen verwoest, herbouwd 
en verbouwd.  

Sinds 1870 is er echter weinig veranderd. De tuinen en bijgebouwen date-
ren rond deze tijd, evenals het interieur.  
Het kasteel is gelegen in een 140 jaar oud Engels landschapspark en bloe-
mentuin de Baron z´n Hof.  
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Het landgoed is midden in 
het centrum van Geldrop 
gelegen en vormt een verbin-
ding met de natuurgebieden 
Hulsterbroek en Collse Zeg-
gen. Het landgoed meet ruim 
11 hectaren en wordt omslo-
ten ten oosten door beek de 
Kleine Dommel of Rul, ten 
westen door de Helze en ten 
zuiden door de Mierloseweg. 
 
Het kasteel herbergt een 
viertal prachtige stijlkamers 
en een oude keuken, inge-
richt met authentieke meu-
bels, oude vloeren en sierge-
stucte plafonds. Daarnaast 
zijn er op de eerste verdie-
ping ook een aantal kamers 
ingericht.  

Bijna elke zondag zijn al deze ruimtes te bezichtigen. In het kasteel is te-
vens: Oudheidkamer, Bibliotheek en een Expositieruimte. 
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Asten bezit veel bekende en onbekende bezienswaardigheden. Dit laatste 
kan ons weer bewust maken dat Asten vele mooie, interessante, grote en 
klein monumenten heeft en dat deze de moeite waard zijn om te behouden.  
 
Harry Verdijsseldonck, kenner bij uitstek van Asten, zal de wandeling lei-
den. Mede afhankelijk van het aantal deelnemers zal Ad Kersten, ook niet 
de minste, een groep onder zijn hoede nemen.  
 
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 en Someren verwachten. 
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Heemwandeling door Asten 
 
Gidsen:  Harrie Verdijsseldonk en Ad Kersten .  
Datum: Zaterdag 10 september 2011 
Plaats: De Groene Poort op het Koningsplein.  
Aanvang:  14.00 uur 
Bijdrage niet-leden: 3,50 euro 
 
 

D eze wandeling is bedoeld om de kennis van de gemeente As-
ten te vergroten. Asten bezit veel bezienswaardigheden waar-
over veel te vertellen valt. Maar ook de mooie zaken die ver-
dwenen zijn, zullen aan bod komen.  
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Bazi  een geheime radarpost in de Peel 
 
Spreker: Ruud Wildekamp 
Datum: Woensdag 9 mei 2012 
Plaats: Zaal Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren. 
  Tel: 0493-494815 
Aanvang: 20.00 uur 
Bijdrage niet leden: 3,50 euro 
 

B azi, een geheime Duitse radarpost in de Peel. Nog voor de Duit-
se inval in ons land stuurde Engeland bommenwerpers richting 
Duitsland. Nadat de “Slag om Engeland” min of meer onbeslist 
was geëindigd besloot Churchill de Duitsers met gelijke munt 

terug te betalen. De Britse bommenwerpervloot werd uitgebreid en het 
luchtoffensief werd langzaam uitgebreid. 
De Duitsers van hun kant hadden aanvankelijk weinig antwoord op de aan-
vallen. Hun luchtmacht was offensief gericht en diende het landleger.  
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Een sterke verdediging, met name gedurende de nacht, was in de ogen van 
de leiding dan ook niet nodig. Na enkele forse Britse bombardementen 
bleek dit echter wel nodig. Zoeklichten en afweergeschut bleken niet vol-
doende. Daarop werden nacht-
jager-eenheden opgericht en 
een linie van zoeklichten geor-
ganiseerd om de aanvallers op 
te sporen. Deels liep deze linie 
dwars door de Peel en ook 
door de toenmalige gemeenten 
Gemert, Bakel, Deurne, Asten 

en Someren. Ook nadat de zoek-
lichten waren vervangen door 
radar, bleef de Peel een belang-
rijke rol spelen in de Duitse 
luchtverdediging. Bij De Rips 
bouwden de Duitsers een radar-
post van waaruit nachtjagers 
naar de Engelse bommenwerpers 

werden gestuurd. Het gevolg was dat in onze omgeving meer Britse vlieg-
tuigen zijn neergestort dan elders. Tijdens de lezing zal, aan de hand van 
veel beeldmateriaal, worden ingegaan op de organisatie van de Duitse 
luchtverdediging bij nacht gedurende het verloop van de oorlog. Het “kat en 
muis spel” tussen de Britten en de Duitsers om elkaar te slim af te zijn door 
de introductie van nieuwe (radar)systemen en bewapening en andere tech-
nieken. Afgesloten wordt met de teloorgang van het verdedigingssysteem 
en de ondergang van de radarpost bij De Rips. 
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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 en huismeester  
Jan vd Boomen, Jan Driessen en huismeester Leo Groels, tel.: 0493-493103 
 
Toponiemen   
Frans Martens (contactpersoon, tel. 695241, f .martens11@chello.nl), Piet van Die-
penbeek, Ton van Hoek, Jos Slaats, Ad Smulders, Piet Aarts, Ton vd Graft, Fien 
van Triet, Hans vd 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 be-
schikbare historische gegevens (o.a. stamboomgegevens, oude jaargangen Peelbe-
lang, foto’s en films).  
 
Bezoek Heemkamer/huis, Archeologiehuis en bezoekscholen  
In de Molenstraat in Someren staan het Archeologiehuis, het Heemhuis en Hheem-
kamer (deze is ook van buitenaf te bekijken). Er worden ook permanent tentoon-
stellingen gehouden. Zij zijn op afspraak te bezoeken, voor informatie Frans 
Adams 494755 of 06-13950978. Karel Velings organiseert het bezoek van de basis-
scholen. 
 
Beeld  
Adrie Mennen (contactpersoon, tel. 0492-331925), Ton van Enckevort, Thea vd 
Bosch, Frans van Duppen, Pieter van Hoek, Ton vd Graft, Piet van Velthoven, Cor 
vd Ven, Harrie Muijen. Hans vd Laarschot, Henk Donkers en Cris Jacobs verzor-
gen  het omzetten van film/video naar DVD. 
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Werkgroepen: 
 
Archeologie (Archeologiehuis) 
Willem vd Bosch (contactpersoon, tel. 492758), Ria Berkvens, Leo Groels, Ad 
Smulders, Jacques van Ooijen, Peter van Bussel, Ad Bukkems, Frank Geven, Mar-
tien vd Mortel en Jos vd Weerden.  
 
Archivariaat  
Pieter van Hoek (contactpersoon Asten, tel. 691451), Harrie Muijen 
(contactpersoon Someren, tel. 493374, Frans van Duppen, Leo Groels, Jan Looy-
mans, Hen van Seccelen en Bob van Dam. 
 
PR/ Systeembeheer/ website 
Jac Knapen (PR), tel. 691905, Theo Knoops, tel 693363, theo.knoops@hetnet.nl 
 
Bodediensten 
Jac Knapen (tel. 691905), Frans vd Boogaart, Louis vd Bosch, Thieu Verdonschot, 
Willem vd Bosch, Leo vd Brand, Jac Jöris, Jan van Laarhoven, Dulf Schenkelaars, 
.Jan Heyligers.  
 
Dorpswandelingen 
Louis vd Bosch (tel. 492222), Jan van Eijk, Engelie Houben, Piet van Velthoven, 
Ad van Seggelen en Arnold Schweren. Voor een dorpswandeling moet men contact 
opnemen met de VVV in Someren, De Meer 21a, tel. 496888.  
 
Heemkamer 
Cees Verhagen (contactpersoon, tel. 493036), Harry van Asten, Peter van Bussel, 
Piet van Velthoven, Louis vd Bosch, Engeli Hoeben, Harry Leenen, Ad Kersten, 
Bart vd Wiel en Frans  Bennenbroek. 
 
Jaarprogramma/excursies/lezingen 
Marijke Hollestelle (contactpersoon, tel.695318),  Jan Heyligers,  Louis vd 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 naar het land van Heusden en Altena  
 
Datum:   zaterdag 16 juni 2012 
Plaats en vertrektijd: De vertrektijd is nog niet precies vastgelegd. 
    Reken op ongeveer 8.30 uur. 
We vertrekken bij Café, Rest. Zalen de Platte Vonder. Nieuwendijk 14,  
Someren-Eind. Tel:  0493-491381 
 
We beginnen de excursie in het prachtige vestingstadje Woudrichem, ont-
staan rond 900 jaar. 
 

V olgens archeologisch onderzoek is het Land van Heusden en 
Altena sinds de prehistorie en de Romeinse tijd bewoond. Het 
zijn vooral de kloosterbewoners geweest die bedijkingswerken 
hebben uitgevoerd en gronden in cultuur hebben gebracht. 

Wanneer graven en hertogen instemmen met uitbreiding van het grondge-
bied onstaan uithoven, zoals het Munnikenhof in Wijk en Honswijk nabij 
Woudrichem. 

Hoewel men spreekt over 'het land' van 
Heusden en Altena, zou het feitelijk 'de 
landen' Heusden en Altena moeten zijn.  
Het land van Heusden én het land van 
Altena zijn een leen van de graven van 
Kleef. De graaf van Holland koopt in 
1332 de leenheerschappij over het land 
van Altena. Sinds het einde van de 12e 
eeuw was de heerlijkheid Altena bij de 
heren (later graven) van Horne in leen. 
In 1590 verkoopt de weduwe van Philips 
van Horne de heerlijkheid aan de Staten 
van Holland.  
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De Hollandse graaf probeert Heusden in te lijven en in 1357 slaagt hij hier-
in, waarna Heusden een onderdeel van het graafschap Holland wordt. Het 
zal tot 10 februari 1815 duren voor de landen Heusden en Altena bij Noord-
Brabant worden gevoegd.  
Nog geen eeuw later, in 1904, wordt de Bergsche Maas met de hand gegra-
ven om voorgoed verlost te zijn van niets ontziende overstromingen. Door 
deze natuurlijke scheidslijn wordt Heusden voorgoed afgescheiden van het 
gebied dat nog altijd het land van Heusden en Altena genoemd wordt.  
Heel de gemeente Aalburg, met uitzondering van het buurtschap De Hill, 
maakt deel uit van het historische land van Heusden.  
 
Bezoek slot Loevestein. 

De rijke geschiedenis 
van slot Loevestein be-
slaat zo’n 650 jaar en is 
in te delen in drie perio-
des: Middeleeuwen, 
staatsgevangenis en Hol-
landse Waterlinie. De 
meest markante periode 
in de geschiedenis van 
het slot is ongetwijfeld 
de staatsgevangenis. 

Door de gevangenschap van de internationaal beroemde gerechtsgeleerde 
Hugo de Groot is Loevenstein (internationaal) bekend geworden en opgeno-
men in de canon van Nederland. Deskundige gidsen in authentiek historisch 
kostuum leiden u rond in dit prachtige slot. 
 
Voor deelname aan de dag dient u zich van te voren op 
te geven, maar  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, het overdragen van kennis 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 
 periodiek 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 
Bert de Lau, penningmeester  0493-493137 
Frans Adams   0493-494755 
Henk Meeuws    0493-470996 
Martien Aarts   0493-693477 
Cees Verhagen   0493-493036 
 
 

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

Huismeester: 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 € 30,00 per jaar. Daar is het abonnement op de perio-
diek 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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 2011 
Heemwandeling door Asten 
Datum: Zaterdag 10 september 2011 
  

Dialectverlies en taalschaamte? 
Datum:  Dinsdag 4 oktober 2011 
  

Molens in Asten en Someren 
Datum: Dinsdag 1 november 2011  
  

Kerst– en Carnavalsgebruiken en hun heidense oorsprong 
Datum:  Woensdag 7 december 2011  
  
 2012 
Filmavond 
Datum: Woensdag 11 januari 2012 
  

Feest/contactavond voor de leden van De Vonder 
Datum: Vrijdag 9 maart 2012 
  

Jaarvergadering Heemkundekring en Curandei 
Datum: Woensdag 4 april 2012 
 

De geheimen van het Koningsplein en Wilhelminaplein 
Datum: Dinsdag 24 april 2012 
 

Kleine excursie Landgoed Kasteel Geldrop 
Datum: Zaterdag 5 mei 2012 
 

Bazi een geheime radarpost in de Peel 
Datum: Woensdag 9 mei 2012 
 

 Grote excursie Land van Heusden en Altena 
Datum:  Zaterdag 16 juni 2012 
 

Noteer in uw agenda 

Noteer in uw agenda 
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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 en mevrouw Brens - v. Horssen,  De Loo 4  Ommel 
Electro-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 

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  

projecten 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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