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Voorwoord. 

Geachte leden en lezers, 

Na het verdwijnen van "D'n Uytbeyndel" bij onze kring heeft 
het een hele tijd geduurd voor we ons eerste Vonderke uit 
kunnen geven maar bij deze is het dan zo ver. 

Wij zijn blij dat enkele leden het op zich hebben genomen om 
dit te verwezenlijken. 
Het bestuur hoopt dat onze leden en lezers ervan zullen genie
ten. 

Wij wensen de werkgroep veel energie toe en dat zij nog In 

lengte van jaren er mee mogen voortgaan. 

De voorzitter, 

Harry van Asten. 
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DE GESCHIEDENIS VAN DE HERVORMDE
GEREFORMEERDE GEMEENTE VAN; 

SOMEREN 

In 1648 toen de Reformatie haar intrede deed in Brabant, werd 
ook de Hervormde Gemeente van Someren gesticht en Ds. 
Jacobus Block uit Opijnen werd de eerste predikant. Thans, 
1994, heeft de gemeente haar 39ste predikant. 
In 1648 kwam de voormalige R.K. Grote Parochiale of St. Lam
bertuskerk in protestantse handen. Deze grote kruiskerk stond 
op het Kerkeindje, nu de Nachtegaallaan, op de plaats waar het 
kerkhof van de protestantse gemeente is. Dit kerkhof behoorde 
bij de kerk en is al in gebruik sinds 1436, het jaartal dat boven 
de kerk stond maar waarschijnlijk werd er vóór 1436 al begra
ven. 
Deze grote kerk bleef in protestantse handen tot 1885, met dien 
verstande dat het schip in 1868 werd afgebroken. 
Het koor van de kerk dat altijd groot genoeg was voor de 
protestantse eredienst bleef in gebruik en werd pas afgebroken 
rond 1885. 
Een nieuw kerkje werd gebouwd op het Speelheuvelplein. Het 
werd ingezegend en in gebruik genomen op 1 november 1885. 
Ds.Dr.Albert Scholte deed toen tevens zijn intrede als predi
kant. De kerk is gebouwd door aannemer L.Nooten uit Hel
mond voor het bedrag van f 4190,- en stond onder architektuur 
van P.van de Erve uit Breda. 
Met meerwerk, zoals het schilderen van de kerkbanken etc. 
kwamen de kosten op f 5693,95Yz. . 
De banken uit de oude kruiskerk werden overgebracht en 
deden nog dienst tot 1987. 
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Toen werden prachtige nieuwe banken geplaatst, mogelijk ge-' 
maakt door een legaat van wijlen Ds.L.J.R.Kalmijn, predikant 
van 1965 tot 1970. 

De kerk werd welis
waar gerestaureerd in 
1965 maar er was geen 
geld om de ongemak-

, kelijke banken te 
' vervangen. Wel zijn 

toen de ouderlingen
en diakenbanken, de 
avondmaalstafel en het 

' knielbankje nieuw 
gemaakt door wijlen 

: Carel van Dijk. 
Bij de kerkrestauratie 
werd ook het uurwerk 
boven de entree ge
plaatst. 
Ook de preekstoel is 
overgekomen uit de 
voormalige kruiskerk. 
Deze is in 1740 ge-

. bouwd door de tim
merman Godefridus 
Scheepers uit Heeze. 

Gode'fridus kwam met zijn knecht enkele weken in Someren in 
de kost en de totale rekening bedroeg 228 gulden en 12 pennin
gen. 
De kanselbijbel werd in 1740 bij Jacob en Hendrik Keur in 
Dordrecht gedrukt. 
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In 1960 kwam er een samenwerking tussen Someren en Asten 
tot stand en moesten de predikanten voortaan beide gemeenten 
gaan dienen. 
Gezien het feit dat meestal emeriti predikanten met kleine 
gezinnen beroepen konden worden, werd de grote, in 1840 
gebouwde pastorie, rechts naast de kerk, te groot. Ook Asten 
bezat een grote pastorie. 
Beide huizen zijn toen verkocht. Er werd een kleinere pastorie, 
links van de kerk, door Asten en Someren gezamenlijk ge
bouwd. 
Ds. F.van der Grift werd de eerste bewoner. Het huis staat op 
de "Domeniese keuI" een brandkuil, welke een begrip was in 
Someren. De kuil werd door de burgerlijke gemeente verkocht 
voor het symbolische bedrag van 1 gulden. 
Ds. van der Grift werd de grote stimulator om een jeugdhuis te 
stichten achter de kerk. En in 1962 kon met de bouw worden 
begonnen. 
Wijlen de heer G.Snoek, organist en hoofd van de Christelijke 
school, beijverde zich om ook een nieuw en beter orgel te krij
gen. 
De gemeentezang was gedurende lange jaren begeleid door een 
klein traporgeltje, dat op 18 november 1947 vervangen kon 
worden door een eenvoudig electrisch orgel, dat Fl.1600,
kostte. Dit heeft dienst gedaan totdat in 1969 de plannen van 
de organist en kerkeraad verwezenlijkt konden worden door 
een nieuw electronisch orgel, dit kostte f 3610,-. 
Voor het Baalman pijporgel dat in september 1991 werd ge
plaatst moest f 55.000,- worden bijeen gebracht. Dit bedrag 
kwam o.a. bijeen door diverse akties. 
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Naast dit prachtige orgel is de kerk ook de trotse bezitter van 
een carillon met 18 klokjes dat in de kerktoren hangt, het is 
ook het kleinste kerktorentje in Europa waarin een carillon 
hangt.Initiatiefnemer was DS.F.L.van Duykeren. 
Het bedrag voor de klokken werd bijeengebracht door de 
kerkeraden van Asten en Someren, de gemeenteleden, het 
bedrijfsleven en particulieren. 
Eén klok werd geschonken door de bewoners van het Speelheu
velplein. 
De buurt rondom de kerk en pastorie is altijd zeer betrokken 
geweest bij het wel en wee van de hervormde gemeente. 
Het carillon werd geplaatst in 1976 en in dat jaar werd ook het 
interieur verfraaid met lichtkronen, gordijnen en vloerbedekking 
door hardwerkende dames van de Vrouwenvereniging 11 Bidt en 
werktII. 
Per 1 januari 1991 kwam er een samenwerkingsverband tot 
stand met de Gereformeerde Kerk te Helmond. Sindsdien is de 
gemeente een z.g. "Samen op Weg - gemeenteIl voor hervorm
den en gereform~erden . Maar ook personen behorende tot 
andere protestantse kerken zijn als gastlid hartelijk welkom' 
In de bijna drie en een halve eeuw van haar bestaan, mag de 
gemeente in grote dankbaarheid terugzien op alles wat tot stand 
is gekomen onder Gods leiding en zegen. 

oktober 1994 
M.Kooistra - Kruyff ( archivaris). 
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GESPUIS IN ASTEN. 

Bert van Polen schreef onlangs in het Eindhovens Dagblad een -
recensie op het boek van Florike Egmond, "OP HET VER
KEERDE PAD". Het is een wetenschappelijke studie over de 
georganiseerde misdaad in Holland, Zeeland en Brabant in de 
jaren 1650 - 1800. 
Een belangrijke rol in de georganiseerde misdaad van die tijd 
was weggelegd voor vrouwen, die zich vooral bezig hielden met 
de organisatie, ook gaven zij door hechte familiebanden, de 
bendes meer samenhang. Deze vrouwen hadden, wat normaal 
was in die tijd, vaak een bijnaam. Zo heette b.v. Kaat Hendricks 
de Bruin, "Hazemondse Kaat", vanwege haar hazelip. Zij be
hoorde tot de" Bende van Dirk Verhoeven", Mie Albert, lid 
van " De Doorneboske Bende", werd Mie de Fransman ge
noemd. Terwijl Maria Mombers, lid van 11 de Calotte Bende" 
bekend stond als Stompvoete Mie alias Dikke Mie. 
Deze Maria Mombers, alias Stompvoete Mie bezoekt in 1752, 
samen met enkele consorten ook Asten. Daar worden ze op 
verzoek van Jacobus Lozecaat, drossaard van de heerlijkheid 
Asten - Ommel, gearresteerd en berecht. Het gezelschap be
stond, buiten enkele kinderen, uit voornoemde Maria Mombers, 
haar 16 jarige dochter Catarina, Tjaard Eylens, Johannes Fulli
gers, Maria Granits alias "Sibbels Mie" en Anna Maria Schef
fers. Deze laatste was volgens het proces " eerst bijzit en na 
dato vrouw van Johannes Antoni Corst, gedetineerde te Weert" 
De twee mannen, Tjaard en Johannes, worden op 9 oktober 
1752 in vrijheid gesteld, "mits ze de jurisdictie van dese heerlijk
heyt aanstonds ruymen sonder daer weder binne te komen" 
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Johannes Fulligers is in dienst geweest van IIsyne keurvorstelijke 
doorlugtigheyt van de Palts onder het regiment van La MarckIl . 
Tjaard Eylens is in dienst geweest bij IIsyne koninklijke maje
steyt van Pruyssen onder een bataillon granadiers. 
Beiden waren gedesteerd en hadden het IIterritoir van de gene
raliteytll alleen gepasseerd zonder iemand lastig te hebben 
gevallen. . 
De vrouwen komen er minder gunstig vanaf. De Schepenen van 
Asten zijn van oordeel dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan 
IIbedelarij, zwerven c.q.landloperijll. Dit heeft tot gevolg dat 11 

gedetineerden soodanig mogen worden gestraft als volgens de 
placaaten van den lande sal worden bevonden te behooren,(*) 
offwel dat tot bekoming van een nader en completer confessie 
aan de gedetineerden extra ordinaar de tortuur mag worden 
geappliceert, speciaal dat de gedetineerden nergens een vaste 
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woonplaats hebbben 
gehad maar alomme 
gesworven hebben en 
dat . de drie vrouwen 
bysitten sijn geweest 
van fameuse vagebon
den en delinquanten 
Maria Mombers, be
reyts tot Luyk is ge
brantmercktll . 
De vier worden naar 
de plaats gebracht 11 

alwaer men gewoon is 
binne dese heerlijkheyt 
te doen de executie 
van de crimineele 
justitiell 

Daar aangekomen worden ze door "den meester van den Scher
pen Gerechte strengelijk gegeeselt", terwijl Catarina, de dochter 
van Maria Momber, "met den roeden om den hals suIx sal moe
ten aansien". 
De gestraften moeten vervolgens, als ze daartoe in staat zijn, 
de proceskosten betalen en worden voor altijd uit Asten ver
bannen. 
Mochten ze hier nogmaals worden gearresteerd, dan wachten 
hun nog zwaarder lijfstraffen. Dit zou voor Stompvoete Mie wel 
eens fataal kunnen worden, daar zij al gebrandmerkt was. 
De Schepenen van Asten en Ommel die verantwoordelijk waren 
voor de berechting ondertekenden als volgt: Anthoni Haesen, 
Hendrick Berckers, J.van Riet, D.van Swanebergh, Jan Vervor
deldonck, Jan Tijssen van Dijck en loco-secretaris Michiel van 
de Cruys 
(*)Volgens een plakkaat van de Staten Generaal der Verenigde 
Nederlanden uit 1723 werden " landtloopers, vagebondenen 
bedelaars, hetzy onde den naam heydenen, Egiptenaaren of 
andersints die in het district van de Generaliteyt geaprehen
deert sullen kunnen werden, voor de eerste maal publicquelyck 
sullen worden gegeeselt en gebrandtmerckt, ende voor de derde 
maal met de dood gestraft" 
Ook met de dood worden gestraft zij die geweld gebruiken of 
met een " schiet of zijdtgeweer" betrapt worden. 
Men mocht niet in groepen, groter dan zes personen boven 16 
jaar, een dorp of stad binnen komen, dit was geen overbodige 
maatregel daar er in die tijd (door armoe gedwongen) veel 
bendes opereerden, die vaak uit gedeserteerde soldaten beston-
den dikwijls nog in het bezit van hun wapens. . 

Het boek "OP HET VERKEERDE PAD" is uitgegeven door 
Uitgeverij Bert Bakker en kost f 45,--. 
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AASTE'S WOORDENBOEK. 

Aaste Asten a/ling geheel 

angeloa tuin auwlui ouders 

asranlie verzekering t'afkren namiddag 

auw Iozzie kletser auw bet kletser 

a1Urazzie trubbels averseren voortmaken 

bekant bijna bestellen beschuitbol 

bieman imker blèk bleekwei 

bizzig bezig blokken klompen 

bortelen lopen boks broek 

brassen morsen breug brug 

bromoUie petroleum buUing balkenbrij 

baggetel kleinigheid bessum bezem 

bosduvel houtzaag but gier 

butsen stuiten buuk boek 

buul buil buleke builtje 

buunder hectare boeremoes stamppot 
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Opgravingen in Waterdael. 

Wat zoeken jullie daar toch aan de lage Akkerweg en 
wordt daar wel lets gevonden? 
Deze vraag word je vaak gesteld als je aan die opgravingen 
deelneemt. Wat moet je daar op antwoorden, als je weet dat 
het boek van Nico Rooymans en Frans Theuws tot titel heeft 
"Een en al zand". 
Al snel wordt er vermoed dat hier een schat aan urnen en 
préhistorisch materiaal uit de grond kan komen, maar dan moet 
die titel wel teleurstellend zijn. 
Doch, dit zand dat eeuwenlang onder een dikke laag humus
zand heeft gelegen herbergt toch een schat aan informatie. 
Dit z.g. esdek heeft de onderliggende "informatie" uitstekend 
bewaart, men spreekt dan ook wel eens over ons "bodemar
chief'. 
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Na de ontdekking van het grafveld in Waterdael bestond het 
vermoeden dat er ook een nederzetting geweest moest zijn, die 
gebruik zou hebben gemaakt van het grafveld. 
Enkele proefsleuven toonden aan dat deze nederzetting te 
vinden zou zijn in de buurt van de lage Akkerweg. De opgravin
gen van het afgelopen jaar stonden dan ook in dit teken. 
Het resultaat was het vinden van sporen van bewoning uit de 
ijzertijd. O.a.een plattegrond van een woning met een, voor die 
tijd, zéér groot oppervlak van zo'n 28 meter. 
Verder enkele kleinere sporen van z.g. spiekers, dit waren voor
raadschuurtjes op zo'n vier tot zes palen. 
In die tijd had men nog niet de beschikking over waterputten 
en moest men om aan water te komen gebruik maken van 
waterlopen en vennen. Een schat aan informatie vond men in 
de plattegrond van een aantal "voorraadkuilen" in de vorm van 
aardewerkscherven, overblijfselen van granen en maalstenen. 
Ook werden een aantal plattegronden gevonden uit de Middel
eeuwen, dit gebied werd namelijk tot de twaalfde eeuw be
woond, waarbij ook weer één van uitzonderlijke grootte. In een 
paalhuis werd ook een fragment gevonden van een "voetboei", 
waaruit men zou kunnen concluderen dat er vanuit dit huis 
bestuurd werd. 
Het tracé van een eeuwenoude weg werd ontdekt, die tot in 
deze eeuw zijn functie heeft gehad maar door herverkaveling is 
verdwenen. 
Er werden ook enkele waterputten ontdekt waarvan er één, een 
diepte had van ongeveer 3.40 meter. Omdat men alleen de 
beschikking had over een open bemaling en een tonmolen kan 
deze put enkel aangelegd zijn in een tijd van zeer lage grondwa
terstand omdat men onmogelijk zó ver beneden het grondwater
peil zulke werken kon uitvoeren. 
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Het projekt aan de Akkerweg stond onder leiding van Nico 
Rooymans en Fokko Kortlang en zal in 1995 zijn 'vervolg krij
gen. 
Gezien de arbeidsintensiviteit van deze opgravingen wil ik nog
maals gein teresseerden oproepen hieraan mee te willen werken. 
Zij zijn van harte welkom zowel bij het graven alswel het ver
werken en schoonmaken van het gevonden materiaal. 
In een latere publikatie wil ik ingaan op methodes van datering 
en determinatie die er op dit ogenblik tot onze beschikking 
staan. 
November 1994 Ad Smulders. 
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Het gemeentemeubel van Asten als "Menneke" 

De kruidenierszaken waren aan het begin van deze eeuw nog 
zaken waar .koloniale waren werden verkocht. . 
Het waren meesUi.I kleine winkeltjes in de voorkamer van het 
huis. 
De eerste vestiging van een wat grotere zaak was de Albert 
Heijnwinkel, die in 1934 in de Emmastraat werd geopend. 
In Asten bestond in die jaren ook een zogenaamde bazar, de 
"toko" genaamd, die onder zeer mysterieuze omstandigheden 
afbrandde. 
Door de Astenaren werd hierover een liedje gemaakt, waarin 
de legendarische J ans Douzé de hoofdrol speelde. 
In het lied, dat hieronder volgt wordt verwezen naar die brand 
van de bazar. 

16 
De legendarische lans Dou1.é. 

In Asten was een grote zaak 
Die ging niet bijster goed 
Nu dat gebeurt nog wel eens vaak 
Dra stond de boel in gloed 
De buren zaten zeer benauwd 
Maar Toontje was niet bang 
Zijn koffer stond reeds aan de deur 
Het zaakje was klaar reeds lang. 

Nu bij elkaar gepakt 
En gauw maar afgezakt 
Al stond Marie in haar hemd op straat 
De brand kon voor haar geen kwaad 

De assurantie betaalde goed 
Doch dit baatte ook al niet 
Reeds gauw zat men weer op zwart zaad 
Toen ging de toko failliet 
De zaak moest worden ondergebracht 
In raadhuis en oude school 
En Jans huis werd aangesteld als wacht 
Goed waken was nu het parool. 

Daar stond een prachtig fornuis 
Jans had dit al gauw in huis 
En heiligen met en zonder kop 
Verhuisden ook per abuis. 
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Vier jaren waren voorbij gegaan 
Toen besliste het Gerecht 
De goederen kwamen nu weer vrij 
De rechters zijn wijs zo men zegt 
Het prachtige fonkelnieuwe fornuis 
Niemand kende het meer 
Een heel oud prul stond in de plaats 
Met goedvinden van Mijnheer!!!! 

Waar was het nieuwe fornuis 
Het stond bij Jans in huis 
De heiligen met en zonder kop 
Die prijkten er bovenop. 

Dus vrienden neemt dee'z les in acht 
En komt ge soms in nood 
J ans heeft zoals ge weet veel macht 
Haar macht is wondergroot 
De schout van 't dorp zit onder haar plak 
De Sik ook al evenzeer 
Pastoor en distributiebureau 
Staan onder haar beheer. 

Maar alles heeft zijn grens 
't Gaat altijd niet naar wens 
Ook met een grote brutale smoel 
Bereikt men niet altijd zijn doel. 

Het Wevershuiske ? 

Wat was er nu precies aan de hand met dat "Wevershuiske"? 
Om te beginnen was het geen 250 jaar oud, zelfs geen 150 jaar 
en er is nooit het weversvak in uitgeoefend. 
Hoe zat het dan in elkaar? 
Waar nu handwerkhuis '''t Weverke" is gevestigd, Molemstraat 
24, stond in 1958 boerderij en kruidenierswinkel van de familie 
van der Zanden. 
In het kadaster vinden wij rond het jaar 1830 dit pand terug 
onder sectie 1511, eigenaar en bewoner timmerman -landbou
wer Mathijs Cuypers. Naast de boerderij annex timmerwerk
plaats lag een perceel weide, sectie B 1510 ± Yz ha. groot, ook 
eigendom van Mathijs Cuypers. 
In 1856 gaan deze eigendommen over aan Anna Maria Ver
hees, weduwe van de Warenburg ( volgens het kadaster Waar
senburg) en haar kinderen. 
Dochter Elisabeth (1823 - 1902) naaister, trouwt in 1853 met . 
van der Zanden, ( 1826 - 1909) wever van beroep. Dit echtpaar 
gaat inwonen bij moeder ( of andersom), dus in het pand B 
1511. Jan van der Zanden was ook wever. Daarnaast zal er nog 
wat geboerd zijn en zal men er aan een winkeltje begonnen zijn, 
daar zoon Lambertus ( 1869 - 1943 ) al met zijn 13 jaar waren 
zou hebben uitgevent met zijn hondekar en later met een 
huifkar. 
Lambertus woont dan ook op het pand B 1511 dat in 1939 dus 
na 109 jaar nog hetzelfde nummer heeft. Als beroep heeft 
Lambertus landbouwer - venter - winkelier. 
Lambert trouwt in 1904 en uiteindelijk blijven drie van zijn 
kinderen bij hem wonen en verder de winkel drijven. In 1930 
wordt dit pand Molenstraat 9, daarna volgt afbraak en nieuw
bouw thans handwerkhuis '''t Weverke". 
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Zoals gezegd werd ook het perceel weiland B 1510 eigendom 
van Anna Maria Verhees (1784 - ? ) weduwe van Jan van der 
Zanden. Perceel B 1510 wordt vervolgens gesplitst in drie 
percelen: perceel B 2074 (waar nu de Laan ten Roode door
loopt )gaat naar Jan van der Zanden. De twee andere percelen 
B 2075 en B 2076 gaan naar Wilhelmus van de Warenburg ( 
1828 - 1901 ), zoon van Anna Maria Verhees. Wilhelmus trouwt 
in 1858 met Anna Maria Snijders. Rond 1868 bouwen zij het 
huis in kwestie op perceel B 2075. Het geeft aan : stichting huis 
1869 op perceel B 2075, dat dan in twee gesplitst wordt, B 2189 
en B 2190. 

In 1939 krijgt dit pand het adres Molenstraat 8, 
thans Molenstraat 22. 
In 1899 verkoopt Willem van de Warenburg het huis B 2189 
aan Ignatius de Haes, fabrikant te Eindhoven. 
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In 1901 wordt het gekocht door Lambert van der Zanden, de 
winkelier van B 1511 ( Molenstraat 22). 
Er komt dan het gezin Seykens van der Linden, de latere pont
wachter, te wonen. 
Dan verkoopt Lambert ven der Zanden in 1905 het huis Mo
lemstraat ·22 aan zijn broer Adrianus (1854 - 1913). Adrianus 
trouwde in 1877 met Johanna Maria Lammers en heeft dan als 
beroep wever. Het gezin van Adrianus woont vervolgens in bij 
zijn schoonouders Lammers nabij de Einderstraat, dan nabij de 
Postel en in de Dorpstraat. 
Adrianus, van huis uit wever bij zijn vader, heeft dat beroep 
zeker uitgeoefend in het voorouderlijk huis. Op den duur heeft 
hij dit beroep moeten opgeven want bij zijn overlijden in 1913 
wordt als beroep vermeld: arbeider. 
In 1922 wordt het huis, Molenstraat 22 gekocht door Toon 
Bemarts ( 1884 - 1971 ). 

Bronnen : het kadaster en de bevolkingsregisters vanaf 1860. 

Dré Remery. 
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GRENSSCHEIDINGEN 

Vroeger gold een zwerfkei, boom of paal als grensteken dat 
afpalen ging in die tijd soms met enige plechtigheid gepaard. 
Dat Someren en Asten niet altijd samen door één deur kunnen, 
merken we in de zestiende eeuw toen er ernstige moeilijkheden 
ontstonden tussen de inwoners van Someren en Asten, over de 
limiet of grens van hun Peelgronden. 
De aanleiding was dat Asten een aantal inwoners van Someren 
gevangen genomen hadden die op Astens gebied turf gestoken 
hadden. 
Er werd een minnelijke schikking gevonden die echter wel 
ettelijke jaren op zich liet wachten. 
Doch op de 27e juni 1544 werd uiteindelijk bepaald dat de 
grens zou lopen van de Seven meeren recht naar de Wiel put op 
welke plaats meerdere grenstekens moesten worden aange-
bracht. . 
De Wielput zelf zou ( als van ouds) voor gemeenschappelijk 
gebruik blijven voor de inwoners van Asten en 
Someren. 
Als bewijs werd de akte Op den Wielputte self opgemaakt. 
In het midden van de 18e eeuw was er weer een geschil tussen 
Asten en Someren over de limiet. 
Jan in de Weye, gezworen landmeter bij de Raad en Leenhoff 
te 's Gravenhage, kreeg van de kwartierschout en dijkgraaf van 
Peelland, zoals W. van Haren dat kreeg wegens het Hof te 
Brussel, de opdracht de situatie van de hey en Peel tusschen 
Someren en Asten met haare scheydingen tusschen beyde 
alsmede soodanighe paaIen, als er zyn staande tusschen deese 
twee vorscreve dorpen in over Gelderland nog een precies op 
kaart vast te leggen. 
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Deze opmeting gebeurde in november 1754, hierbij werden 
twaalf punten vastgelegd: 

A .. paal bij Huchten 
B .. paal bij Bolderdijk 
C .. paal bij Berghuys 
D .. paal bij Buschbaan, nu Sevenvaertje genoemd. 
E .. Nieuwe paal van Amslo, gesteld op 30 oktober 
1754, vanouds genoemd Amslo paal. 
F .. paal aan de St. Wilburtsput 
G .. paal aan Seven meeren 
H .. paal genaamd Wielput, tusschen welcke voor 
screve paaIen de scheydinghe is tusschen 
Sommere en Asten. 
J .. Amslo berg 
K .. paal bij Amslo berg 
L .. Vosschenberg 
M .. paal int brugske. 

De gedenknaald op het Wilhelmina
plein in Someren die daar ter gele
genheid van de kroning van 
H.M. Koningin Wilhelmina in 1898 
is geplaatst was oorspronkelijk een 
grenspaal. 
Het was een paal van de admirali
teit van de Maas. 
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Nawoord 

Op verschillende manieren probeert onze heemkundekring het 
een en ander te bereiken. Eén van deze manieren ligt voor U, 
de eerste uitgave van het periodiek "de Vonder". 
Dat wij daarbij ook Uw hulp nodig hebben is begrijpelijk. Wij 
vragen dan ook Uw medewerking voor onze volgende uitgave 
en denken aan verhalen, anecdotes en of archiefstukken. 
De redaktie zal dit alles in grote dank aanvaarden. 
Wilt U ook nog in andere zaken aan de gang? De kring kent 
verscheidene werkgroepen, die met enige regelmaat bijeenko
men, zoals: Monumentenzorg, Archeologie, Oud- Schrift, 
Toponymen en last but not least, Redaktie tijdschrift. 

Redaktie. 

24 

Voornaam 
._ .. _--_ .. -------
dhr.A.v. 
dhr/mevr.H.v. 
mevr.A.v. 
dhr.R. 
mevr.v.d. 
dhr.F.H.J.v.d. 
dhr.G.v.d. 
dhr.J.v.d. 
dhr.L.v.d. 
dhr/mevr.L.v.d. 
dhr.A.v. 
dhr.K. 
cltr.J.P.J.v. 
dhr.C.A.M. 
dhr.A.J. 
dhr.E.C.J. 
mevr.M. 
dhr.P. 
mevr.Th.v. 
dhr.H.v. 
mevr.D. 
mevr.P.N. 
dhr.J. 
dhr.F. 
dhr.L.P.M.Th. 
dhr.F. 
mevr. 
mevr.J.v. 
dhr.W.M.C. 
mevr.M.v. 
mevr.H. 
dhr.W. 
dhr.J. 
mevr.M. 
cltr.W. 
dhr.J. 
dhr.A. 
mevr.T. 
mevr.M. 
dhr.M.v. 
dhr.J.J.H.v. 
dhr.R. 
dhr.R. 
mevr.B. 
cltr.H.F. 
mevr.G.H.M. 

LEDENLIJST HEEMKUNDE KRING DE VONDER 

Achternaam Adres Postcode Plaats 
-------------------- ------------.------- .. _------ ... ------------
Asten Deken v.Pelthof 140 5n1 KW Asten 
Asten landstraat 32 5712 Xl Someren 
Baars Dijkstraat 11 5n1 AM Asten 
Berkers Hoorl'1ll8nstraat 12 5711 El Someren 
Bogaart Dintel 32 5711 KE Someren 
Bogaart Nieuwstraat 54 5712 LE Someren 
Boornen ElIIII8straat 31 5n1 HA Asten 
Bosch Kluisstraat 18 5n4 HA Asten-OIIInel 
Bosch Vogelenzang 15 5711 cc Someren 
Brand Avennelaan 3 5711 BB Someren 
Bree Avennelsan 9 5711 BB Someren 
Brüsewitz Wolfsberg 26 5n1 HT Asten 
Bussel landstraat 58 5712 Xl Someren 
Cool en Wilhelminastraat 38 5721 KK Asten 
'Crooymans Kanaalstraat 97 5711 EG Someren 
Cuppens Alb.v.Cuyckstraat 37 5n1 JL Asten 
Cuppens-Thijssen Enmastraat 92 5n1 HD Asten 
Derks Hombroeckstraat 14 5721 AV Asten 
Diepenbeek Tuinstraat 9 5711 AG Someren 
Doorn Klokhuisstraat 12 5711 VL Someren 
Feller-Vossen Laan ten Roode 55 5711 GB Someren 
Friesen-Stevens Alb.v.Cuyckstraat 92 5721 JS Asten 
Gerritsen landstrsat 64 5712 Xl Someren 
Goosen Jul ianapark 19 5711 AJ Someren 
Groels Beatrixlaan 29 5711 AM Someren 
Haazen Tuinstraat 5 5711 AG Someren 
Hanssen-Strous Pasakker 99 5712 HT SOllleren 
Heug ten Julianapark 17 5711 AJ Someren 
Hoebergen Daliastraat 4 5n1 EL Asten 
Horssen ElIIII8straat 50 5n1 HC Asten 
Huizinga Irenelaan 9 5583 AD Waalre 
Hurlanans Kromvenweg 20 5715 RG Lierop 
Janssen Beukelaar 37 5711 BK Someren 
Janssen-de Waal Ter Crane 1 5712 GD Someren 
Joosen Dalkruid 4 5n1 RS Asten 
Jöris Notelaar 9 5n1 DK Asten 
Kersten Stegen 64 5721 Cl Asten 
Kleuskens Jan v.Havenstraat 36 5n4 AV Asten-OIIInel 
Kooi stra-Kruyff Noorderlaan 33 5711 VP Someren 
Kuijk Speelheuvelstraat 28 5711 AT Someren 
Laarhoven Brand 19 5n1 ST Asten 
Lanmers Boerenkflq)laan 105 5712 AG Someren-Eind 
Lanmers Dijkstraat 5 5n1 AM Asten 
Langeler Akkerweg 1 5711 PG Someren 
Leenen Ruttenhoek 6 5712 JD Someren 
Leenen Julianastraat 53 5n1 GK Asten 



lEDENLIJST HEEMKUNDE KRING DE VONDER 

Voornaam Achternaam Adres Postcode Plaats 
-------------_ .. -------------------- --------------- ... ---- -------- _ .. ---_ ... _ ... _------
dlr.W. leenen Beusakker 15 5712 MG Someren 
Dr.A. lehr Kleine Bergdijk 9 5n1 VZ Asten 
dhr.L.v. Lierop Boerenkamplaan 25 5712 AA Someren 
dhr.J. Manders lienderweg 25 5n1 CJ Asten 
dhr.R. Manders Kasteellaan 1 5n5 AD Asten· Heusden 
dhr/mevr.G.F. Meester laan ten Boomen 37 5715 AA Lierop 
dhr.F.J.L. Meeuws Dorpsstraat 47 5711 GM Someren 
dhr.A.v. Mei jel Margrietstraat 5 5n1 zw Asten 
dhr.L. Mennen Reeweg 15 5n1 PO Asten 
dhr.A. Mennen Boomen 14 5715 AC lierop 
dhr.B. Nagel Ploegstraat 6 5712 GM Someren· Heide 

Openbare Bibliotheek Kloosterstraat 4 5711 GK Someren 
Openbare Bibliotheek Kerkstraat 12 5n1 GV Asten 

dhr/mevr.J.A.M. Otten v.Dongenstraat 10 5715 Al lierop 
dhr/mevr. J. v. Otterdijk Noorderlaan 8 5711 VR Someren 
dhr.B. OUde-Nijhuis Kerkstraat 56a 5711 GW Someren 
dhr.J. Pei jnenburg Postbus 1070 5200 BC 's Hertogenbosch 
mevr.R. Rei jnders Speelheuvelplein 10 5711 AT Someren 
dhr.A. Remery Avennelaan 6 5711 BC Someren 
dhr/mevr.A. Schoorlenmer lepelaar 6 5711 Cl Someren 
dhr.P. Schriks Zonnehof 1 5n1 AZ Asten 
dhr.A • • S/IlJlders Hoornemanstraat 16 5711 EZ Someren 
mevr.M. Sonnemans Kerkstraat 34 5711 GW Someren 
mevr.H. Sonnemsns Dilmanshof 47 5711 Xl Someren 
dhr/mevr.G. Sonnemans PosteIstraat 21 5711 EM Someren 
dhr.F.t. Steeg Vlinkert 17 5n5 AH Asten-Heusden 
dhr/mevr .G. Strijbosch Hofstraat 24 5n1 BB Asten 
mvr.A. Thijssen VaarseIstraat 55 5711 RC Someren 
dhr.J.J. Tinnemans Beatrixlaan 16 5711 AN Someren 
clhr/mevr.W.v. Triet De Wertstraat 7 5715 BA Lierop 
dhr.H. Verdi jsseldonck Emmastraat 52-54 5n1 HC Asten 
dhr/mevr.P. ,Verdijsseldonck Neptunnusstraat 14 5n1 BJ Asten 
dhr/mevr .C. Verhagen liesberg 6 5712 Jl Someren 
mevr.P. Verhees 2e St.Jozefstraat 5n1 GR Asten 
dhr.J.v.d. Vi jver Kerkendijk 1468 5712 EX Someren-Heide 
dhr.J.A.M. Vos Regge 1 5711 KR Someren 
dhr. T. Waals Tamboerstraat 10 5n1 ME Asten 
dhr.J.v.d. Waarsenburg Palmstraat 16 5n1 ZM Asten 
dlr.C. Warnar lel iestraat 1 5n1 EW Asten 
mevr.R. Wijnen speelheuvelstraat 42 5711 AT Someren 
dhr.K. Wi jnen Speelheuvelstraat 42 5711 AT Someren 
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