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Heemkundekring "De Vonder" stelt zich tot doel: 
Mensen die belangstelling hebben voor de eigen woonomgeving 
met elkaar in contact te brengen. Deze doelstelling resulteert onder 
andere in de volgende activiteiten: 

Lezingen en excursies 
Heemkundige bibliotheek 
Werk en studiegroepen 
Verzamelen van heemkundige foto's, documenten e.d. 
Archeologisch en historisch onderzoek over Asten en Someren. 
Uitgave van het blad "De Vonder" 
Behoud van cultuur en monumenten. 

"De Vonder" is het periodiek van de Heemkundekring Asten
Someren. Het is een blad van en voor de leden van "De Vonder". 
De redactie stelt een actieve bijdrage van leden, maar ook van niet
leden, dan ook zeer op prijs. 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter: Ria Reynders, .Sp'eelheuvelplein 10, 5711 AR 
Someren Tel. 49 44 II-----~Fax 49 55 87. 
Secretariaat: Thea van Diepenbeek, Tuinstraat 9, 5711 AG, 
Someren Tel. 49 14 98. 
Penningmeester: Geert Strijbosch, Molenstraat 1,5721 ZL, Asten 
Tel. 69 74 50 --------Fax 69 67 67 
Leden: 
Leo van de Brand, Avennelaan 3, 5711 BB, Someren 
Wim Deenen Keizerstraat 20,5711 TW Someren. 
Jack Jöris, Notelaar 9, 5721 DK, Asten. 

2 

INHOUD. 

Herinneringen aan de 2e wereldoorlog---------------------4 

De Somerense boterwaag ------------------------------------9 

Veldnamen----------------------------------------------------12 

De nadage~ van 2001----------------------------------------19 

Plaatselijke berichten ----------------------------------------22 

Verslag van de werkgroep (Oud Schrift)-----------------25 

Het kaartspel-------------------------------------------------27 

3 



HERINNERING AAN DE 
TWEEDE WERELDOORLOG. 

Enige tijd geleden ontving het bestuur van de heemkundekring 
een brief met de volgende inhoud: 

Hierbij ingesloten treft U aan de originelen van enige brieven, die 
door het episcopaat tijdens de oorlogsjaren zijn gestuurd aan Pastoor 
van den Heuvel, die toen pastoor was van de Lambertusparochie te 
Someren-Dorp. 
Deze brieven zijn mij lang geleden ter hand gesteld door de 
Eerwaarde Heer Konings, destijds eerste kapelaan bij pastoor van 
den Heuvel. Na diens overlijden moest deze kapelaan " de 
spullen"van de pastoor opruimen. 
Onder de keukentafel geprikt zaten deze brieven. Er zijn nog enige 
punaisegaatjes zichtbaar. Volgens de kapelaan heeft de pastoor dat 
toen gedaan om de brieven voor de Duitsers of hun Nederlandse 
handlangers te verbergen. 
Ik ga ervan uit dat deze brieven voor de toekomst bij U in betere 
handen zijn dan bij mij en sta ze dus graag aan u af op voorwaarde 
dat ze behouden blijven voor het nageslacht. 

Jan van der Linden, Ter Hofstadlaan, Someren. 
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DE AARTSmSSClIOP EN DE DISSCllOPI'EN VAN 
NEDEHI ,AND AAN DE HUN TOEVERTROllWDE 
(;EESTIOJ.JKIIEID EN GELOOVIGEN ZALIGHEID IN 
DEN flEER 

Ikl11inde gelovigen. 

111 het he \v\1~t z i j n van onzen herderl ijken plicht en bekommerd over 
het heil uwer onsterfelijke zielen, gevoelen Wij Ons gedwongen 
Oll 7C g.rote hezorgdheid 'uit te spreken over den gang van zaken in 
Pil S lnl1d . !l1et 11;-t!l1e over de wijze. wa<trop drie grondslagen van ons 
\'()lk ~ l e vel'l : de gerechtigheid, de barmhartigheid en de vrijheid van 
geweten en overtuiging. die verankerd liggen in het christelijk 
!.!,C I (lP r. 7i j 11 el1 \Vordel1 mlllget;-tst. 
1 r is hek ~ l1d de rechteloosheid. de onbannhartigheid tegenover het 
.J(l()d ~c he v(llksdeel en het opdringen van een. recht tcgen het 
h ';lI1g.eli e ingaande. natiOlwal-socialistische le\'cns- cn 
\\'creld beschot1\vi ng, 
Stceds moeilijker \\lordt het voor de kerk haar zegenrijke 
\\crk7<1;lI11l!eid 'llit te oefenen. waarbij door velen het offer van hun 
nijllCid mmlt gebracht. 
()1~l1i e ll\\' .beminde geloovigen. sporen WU ti daarom aan veel en 
\ \!rig te biddcn voor het behollli van het Christendom in ons 
Y(1( krlalHI. 

('1' Irl 11' '''-1..' 11)1,,(.' ' ";..!~ ;llt't'-

1l'1' 111 1 ~01i ,' Jd,!I1' ,lil "1.1111" 11 

\ ;1 1' 1-; rl'~ 1..'11 1l 1l ' J" ,1.1.1 ' 71CI, 

\ (1\ \ 1 dl ,1!l"'ll.·ld ... llL~,'i 1,, ~'LitT, 

\ v kll ;P\hh'll 11 )~î ! ~ lu:.:kI'11..'J 1 



Een nieuwe groote zorg is de Arbeidsdienst, die verplichtend wordt 
gesteld voor verschillende klassen van jonge mannen, die een functie 
willen bekleeden en zij, die niet of niet volledig in een bedrijf 
werkzaam zijn, kunnen zelfs tot den arbeidsdienst gedwongen 
worden. 
De leeftijd van 18 tot 24 jaar is op zich zelf reeds niet zonder gevaar. 

Ook vroeger werden onze jonge mannen opgeroepen tot den 
militaire 
dienst. Doch in overtuiging, dat de steun van den godsdienst bij de 
opvoeding onmisbaar is, werd toen van regeeringswege de 
godsdienst officieel in het leger erkend. 
Er waren geestelijken als aalmoezeniers aangesteld, die een rang in 
het leger bekleedden en wier werkzaamheid zoveel mogelijk werd 
gesteund. 
In de militairen-vereenigingen konden de recruten een ontspanning 
vinden, steun zoekend bij elkander en bij den priester- directeur 
geestelijke oefeningen meemaken en vrij blijven van gevaarlijke 
gelegenheden. 

In den arbeidsdienst is toegezegd, dat niemand in het uitoefenen van 
zijn godsdienstige plichten belemmerd zal worden, doch officieel 
wordt aan den godsdienst geen plaats verleend en geen steun 
geboden. 
Doch wat veel erger is : de arbeidsdienst zal onder nationaal
socialistische invloed staan. Immers van officiële zijde is verklaard: 
"Een arbeidsdienst kan slechts nationaal-socialistisch zijn. Hij 
kan alleen volgens deze grondslagen opgebouwd zijn en zijn 
taak vervullen, gegrond op de bloedgemeenschap en de eer van 
den arbeid". 

En dit is het, beminde geloovigen, wat Ons met zeer groote 
bezorgdheid vervult. Immers gij weet het: de wereldbeschouwing 
van het Nationaal-Socialisme IS lijnrecht in strijd met het 
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Cluistendolll en vornlt een zeer ernstige bedreiging van ons 
christelijk geloof cn van onze christelijke zeden. 
Daarom is een arbeidsdienst met nationaal-socialistische doelstelling 
een groot gevaar voor onze jeugd. 

DI~NST 
>. 

Departement van Financiën -

. . 

Aan de Zeereerw. Heer Pastoor 

.. A I, " , . . 

............................................ ........... .... .... 
. ' 

Daarom dierbare ouders, moogt gij als gij er enigszins buiten kunt, 
mv kinderen niet toestaan tot den arbeidsdienst toe te treden. 
Op u rust immers op de eerste plaats het recht en de plicht voor de 
opvoeding uwer kinderen zorg te dragen; zij is door God in uw 
handen gelegd. 
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Gij moogt uw kinderen niet zonder dringende noodzakelijkheid aan 
zoo grote gevaren blootstellenEn gij, meerderjarige jonge mannen, 
zonder dringende noodzakelijkheid moogt gij niet tot den 
Arbeidsdienst toetreden. 
Meent gij , ouders en jonge mannen, dat die dringende 
noodzakelijkheid aanwezig is, dan is het uw plicht in deze 
gewichtige zaak geen besluit te nemen zonder een beproefden 
geestelijken raadsman te raadplegen. 
En zoudt gij, ouders, u gedwongen zien uw kinderen naar den 
arbeidsdienst te zenden, oefent dan de grootste waakzaamheid uit, 
wijst hen op de gevaren voor geloof en zeden, die hen daar 
bedreigen; spoort hen aan contact te houden met de priesters. 
En gij Jonge mannen, weest sterk in het geloof. Weest er innig van 
overtuigd dat het Christendom een noodzakelijke voorwaarde is niet 
alleen voor uw toekomstig heil, maar ook voor het ware geluk op 
deze wereld. Luistert niet naar leerstellingen, die afwijken van 
hetgeen de Catechismus u geleerd heeft of die het gezag van uwe 
Bisschoppen en priesters ondermijnen. Blijft zoveel mogelijk in 
contact met de priesters. Laat u nooit door menschelijk opzicht 
meesleepen om uw godsdienstige plichten te verwaarlozen. Blijft 
uw morgen en avondgebeden verrichten en vergeet nooit uw 
rozenhoedje. 
Vlucht de gevaarlijke gelegenheden. Uw gedrag vooral moet toonen 
dat gij echte Christenen zijnt, zodat uw omgeving door uw voorbeeld 
gesticht wordt. 
"Zoo schijne uw licht voor de menschen, opdat zij uw goede werken 
zien en uw vader verheerlijken, die in den hemel is". 
Door uw geheele levenswijze moet gij toonen, dat het Christendom 
de eenige kracht is, die de wereld hervormen kan. 

Dierbare ouders en jonge mannen, moge God u sterken in dit ernstig 
uur. Daarvoor smeeken Wij over u allen Zijn Zegen af. 
En zal dit Ons gezamenlijk herderlijk schrijven op Zondag 19 april 
a.s. in alle tot Onze Kerkprovincie behoorende kerken en in alle 
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kapellen, waarover een Rector is aangesteld, onder alle vastgestelde 
H.H.Missen op de gebruikelijke wijze worden voorgelezen. 

Gegeven te Utrecht den lOden April van het jaar O.H. 1942. 

+Dr.J.de Jong, Aartsbisschop van Utrecht. 
+P.A.W.Hopmans, Bisschop van Breda. 
+Dr. J.H.G.Lemmens, Bisschop van Roermand. 
+ J.P.Huibers, Bisschop van Haarlem 

F.NJ.Hendrikx, Vicaris-Generaal van den Bisschop 
van 's Hertogenbosch 

Met dank aan de heer Jan van der Linden. 

BEV EL. 
Op bt','el d e r DuitscbE' " '('ermncht moeten alle manner in der. leeft ijd va r, ~7 t / m 

4C Jo '" zich voo ' den arbe ids inzet aanmelden. 
H iervoor mON en A I .Lt:: mann en van dezen leeft ijd o nmidd e lli j k ro;: ontvangs: " an d, ~ bevel met 

OL ... 'oo rg psrhre ven u ttrust in,g o p straa t gaan st~an . 

Alle a " d e r~ bewo ne rs. ook vro uwen c r. kindere r.. moele l' in de huizen bl ijven totdat de actie 
(e ~ e ind, n. D e ma nnen var. de genoemd e jaugangell. ci i ~ bi; een huiszoek ing not in huis worden 
aangc trofic r.. worden gestraf: . waa rbij hun particuliN eigenoom za i wo rden aangesproken . 

H(" 'wijzen nl.n "rijst('lling van burgerlij ke 0: mil itaire instanties moe ten ter contröle 
worden r;-,ccgeb rach:. 0 01: zij. d lc on het DHlt zij n van zul ke bewijze r.. zijn ve~p!ich l zich op straat 

rE begever.. 

Er nloeten ~'orden medegebraeht: warme kleeding. st:evige schoenen . dekens, 
bescherm ing ' tegen regen , ee tgerei, mes . vork. lepe, drinkbeker en boterhammen 

voor één dag. 

I 
De da~elijksche ~'ergoediDg bestaat uit goeden kos4 

rookartikelen en loon "olgens b~t geldende tarief. 
'Voot:' de achterblij\'ende familieleden zal worden 

gezorgd. . 
Het is aan alle bewoners der gemeente verboden hun 

woonplaats te verlaten. 

Op ben, die pogen te ontvluchten of weer
:stand te bieden, zal worden geschoten. 
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DE SOMERENSE BOTERWAAG 

EN DE REPUBLIEK DER VERENIGDE 
NEDERLANDEN. 

Op de 5e mei 1794 kreeg de gemeente Someren toestemming van 
de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden om wekelijks op 
donderdag een markt te houden. 
Het verzoek, reeds gedaan in 1769 door het voltallig bestuur der 
gemeente, het zogenoemde corpus van Someren, bestaande uit 
officier, schepenen, borgemeesters, kerkmeesters en armmeesters, 
werd dus 25 jaren later alsnog verleend .. 
De schriftelijke toestemming ving aan met: den geenen, die deezen 

. zien ofte horen leezen salut/.De boterwaag was bedoeld voor het 
wegen van boter of andere waren, die binnen de gemeente per 
gewicht verkocht werden, zoals hammen, spek of anderszins. 
Boter, , die door particuliere huisen verkogt, of ook naar buiten de 
plaads ter markt gebragt of op andere plaatsen gekogt, binnen 
Someren ingebragt en aldaar verkogt zoude worden ',moest 
volgens voorgeschreven richtlijnen via de boterwaag aan de man 
worden gebracht. Alle boter zou door deze boterwaag moeten 
worden gewogen, bij elke overtreding kreeg men drie gulden boete. 
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De waag zou officieel aan enkele Somerenaren worden verpacht, 
ware het niet dat de Fransen, die reeds België bezet hadden, 
gevaarlijk dicht onze kant opkwamen. 
Het grote leger der Republiek en zijn bondgenoten, dat ons moest 
verdedigen en dus de Fransen moest tegenhouden lag in ons 
Noord-Brabant. 
De verdediging van de Hollanders was echter van korte duur want 
het leger trok zich terug tot over de Maas en de Fransen vielen 
vanuit België ons Brabant binnen. Het Franse leger wilde in Noord 
-Brabant overwinteren om in het voorjaar Holland binnen te 
vallen. Doch een snel opkomende strenge winter maakte het de 
Fransen erg gemakkelijk, zijn trokken over het ijs van de bevroren 
rivieren en drongen simpelweg zo Holland binnen. 
Slechts in enkele dagen was geheel ons land in Franse handen. De 
eens zo machtige Republiek, die de wereldzeeën beheerste was niet 
meer. 
De Republiek was ten onder gegaan door de loomheid van haar 
regenten. 
Ons land werd voorlopig geregeerd door de Fransen. De korte strijd 
was echter in Someren niet onopgemerkt gebleven. 
Enkele opmerkelijkheden uit de notulen van het toenmalige 
bestuur geven een indruk van die tijd. 
In de vergadering van 3 september 1794 werd medegedeeld, dat er 
bevel gekomen was: 'vanweegens de geallieerde armeé tans 
gecampeert staande te Aarle en omliggende plaatsen om morgen, 
op behoorlijken tijd, ten dienste van de voorzegde armeé te leveren 
twee hondert en seeventig vaten haver '. 
Met spoed werd door het Schepencollege maatregelen genomen 
De volgende dag reeds besloten de Schepenen om En deeze 
tegenwoordige trouble tijden' het bouwen van een boterhuis met 
waag uit te stellen. 
In de vergadering van 13 september 1794 werd het de schepenen 
verboden buiten de gemeente te gaan zonder vooraf de secretaris 
hiervan in kennis te stellen, Op straffe van een boete van drie 
gulden ten behoeve van de armen. 
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Drie dagen later, op de 16e september, werd medegedeeld, dat de 
Franse armeé in Asten en omliggende plaatsen haver, hooi en stro 
had opgeëist. Men verwachtte zulks ook in Someren en om aan de 
wensen van de Fransen te kunnen voldoen werd besloten : éen 
quantiteit haver, stro en hooi voor de gemeente op te koopen om 
alle confusien en schade te voorkomen. 

De dag erna was er weer een raadsvergadering. De Fransen waren 
aan het vorderen geweest. Bier, brood, haver, stro en hooi waren 
meegenomen. De gemeente moest nu ook rogge gaan kopen. Er 
werd nogmaals geld geleend, nu een bedrag van 2000 gulden. 
Op 10 december 1794 was het nog steeds onveilig . Borgemeester 
Jan Jansse Sak, tevens gemeenteontvanger, die een kwartier gaans 
van het raadhuis woonde, moest tot wederopzegging ten koste van 
de gemeente, dag en nacht op het raadhuis blijven, 'tot opwachting 
der daagelijks doorpasseerende Fransche troupes '. 

Op 31 december 1794 besloten de schepenen om de nieuwe 
borgemeester J.de Rooij te ontslaan van zijn ambt, omdat hij seer 
hardhoorig is, hetgeen bij het verrigten van affaires bij de 
daaglijks passeerende Fransche troupes als andertsins van zeer 
quade gevolgen, so voor sijn persoon als van de gemeente zouden 
konnen weese '. 
Op 18 april 1795 komt er een einde wat de Schepenen troubele 
tijden noemen. Er werd gesproken over een fluwelen revolutie, 
omdat er zo goed als geen bloed vloeide. Bovendien hadden de 
Fransen voor de Brabanders veel goeds gebracht. Zoals vrijheid 
van godsdienst, gelijkstelling van de Brabanders met de bewoners 
van andere provincies en afschaffing van verouderde begrippen 
omtrent Staathuishoudkunde. 
Vanaf die dag werden de afgevaardigden van de inwoners in het 
gemeentebestuur gekozen door de inwoners zelf. De Schepenen 
waren tot dan toe steeds door de kwartierschout van Peelland 
aangesteld, nu werden zij gekozen door stemgerechtigde mannen 
uit Someren. Het ambt van kwartierschout werd afgeschaft. 
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En de boterwaag?? 

Het boterhuis met waag zou aan het ( eerste) raadhuis worden 
gebouwd. zo werd op 29 juni 1797 besloten. 

Wim Deenen 
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VELDNAMEN VAN DE 
GEMEENTE SOMEREN 

Deel 3. 

v. KEULENS DRIES: Achter Frans Verhees in de Keilen. 

DE KOEDRlES: Achter Jan Meeuws a.d. rechterkant van de 
Dellerweg. 

DE KAMP: Bij Langeler. 

DE KORTE AKKER: Bij Vink. 

DE KEIZER: Bij J.Bruistens, waar Hemke Schmitz heeft 
gewoond. 

KEIZERSAKKKER: Op de Hoysen. 

DE KATTEKEUL: Wegje vanaf Sak naar F.v.d.Boornen en 
verder naar Kanaal. 

KLEINE DIEPSTEEKEL: Ten Z. van J.Sak. 

DE KIEVITSNESTEN: Tussen de Meulenberg en de Pont. 

DE KIEVITSEIEREN: Wei van Graard Hurkmans ?all de 
overzijde van het kanaal ten N. van de Pont. 

DE KRUIWAGEN: 
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DE LIEROPSE DIJK: 

DE LEURKEN: In Steegstraat (van Hikspoors). 

DE LAGE WEG: Voorbij Lommen (van de Zandstraat naar de 
Ruiter) 

DE LABEEK: Verschillende akkers tussen van de Boornen en 
Marinus Verstappen ( op de Bös ) 

VAN LILLE BOS: Bij de Tommelen ( van Lille was een goed 
gezeten boerenfamilie) 

DE LöSKEUL: 

LA TBROEK: Op de grens van Someren-Maarheeze tegen 
"Hugten". 

DE LIEREMAN: Op Hoijsen ( van Bert Verhees). 

DE LANGE AKKERS: Bij Vlemmix in de Klotterstraat a.d. 
linkerkant op van Bree aan 

DE LANGEN AKKER: 1) bij Vink aan de Kerkweg 
2) Tussen de Polder en de Deuzel in. 

DE LEEUWDRIES: Aan de linkerkant van de kleine Aa bij 
Geelen op de Hoysen. 

DE LUSTHURK: Aan de linkerkant van de kleine AA bij 
Geelen. 
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DE LUSTHURK: Aan de linkerkant van de kleine AA bij 
Geelen. 

DE MöLSTER: Akkers aan de Molenstraat tussen Postelstraat en 
Knoops (oude toestand) 

DE MEER: Grote kuil op het Raadhuisplein. Vroeger tot in de 
tuin van Jean v.d. Moosdijk 

DE MOLENBOOMKES: Drie oude boomkes, vroeger aan 
deze kant van de Diepsteek. 

DE MOLENWEG: 

DE MOLENSTRAAT : oude en nieuwe. 

DE MELCHERTSTRAAT: 

HET MEULENWEEGSKE: Ie zandweg van de Kerkendijk 
naar de Dellerweg in de richting van de oude molen. 

DE MUTSBROEK: Achter "De Spaauw" bij de bennsloot in 
de buurt van sluis X. Achter Jan v.d. Goor. 

DE MEULENHORST: Achter in de Hei bij Willemke Welten. 

DE MORTEL:Omgeving Molenberg in de buurt van "Half Elfke 
" 

DE MEULENPLAK: Vóór van Velthoven a.d. Hoevenstraat 
Aan de. Waterlaat. Eigendom van Graard Slegers. 

DE MEULENBERG: Bij J.Voets en Swinkels. 
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HETMEERVEN: 

MAARHEEZERDIJK: 

MIESENBLEEK: 

DE MAGERE: Op de Hoysen. 

DE MOLENAKKER: Rond de molen van sluis XI (zeer oude 
standaardmolen die een jaar of zes geleden verplaatst en geheel 
gerenoveerd is opgebouwd a.d. Groenstraat, in de buurt van Vaarsel 
(T.). 

'T MODDERWEEGSKE: 't Slij kweegske. Van Kievitstraat 
naar Burg. Smulderslaan achter het huis van Fr. van Asten e.a. 

MIEKE HANSENVELD: Linkerkant van de kleine Aa bij 
Geelen. 

'T MUISBROEK: of de Muisbroeken, ten N. van het Roodland. 

DE NAIS: Bij Hurkmans op de Hoysen. 

NIKKELHOF: Tussen Toon Meeuws en Bertje van Kollinkss 
in de Slievenstraat. Boerderij van Sjaak Boerekamp. 

DE NOTENBOOM: Akker achter 't HalfElfje. 

DE OOIEVAARSRIJT: Diepe grote kuil (met vis) vroeger 
schuin achter Bertje van Diepen. 

17 



DEN ORGALIST: Tussen Lammers en Swinkels aan de 
Klotterstraat, schuin t..o .Graard Slegers. 

'T PäSKE: Ronde plak waar de boomgroei staat. Tip dicht bij de 
oude molen aan de Ooievaarsrijt. 

DE PASTORIJ: Achter C. Stolwijk (Speelheuvel).Er stond de 
oude pastorie. Knoops zegt dat hij het nog weet van zijn vader. 

'T P AKKEDOOR: Tussen van Honk en Bennenbroek. 

PARALLELWEG: 

DE POSTEL: Posteistraat, liggen in elkaars verlengde, er tussen 
ligt het Postelplein. 

DE POSTHEUVEL: Oude naam voor de Postel. 

DE POMPAKKER: 

DE P AKMAN: Bijna aan kanaal in de Potackerstraat. 

DE PALTS: 

'T PAAIKE: Achter Toon Meeuws (Slieven). Eigendom van 
v.Vlerken. 

DE PAS: Achter het kerkhof in de richting van Lamm aan de Hoge 
Weg. 

DE POMP: 
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DE POTAKKER: 

DE POLDER: Bij Bert Slegers ( Houtbroekdijk) achter het huis 
een wegje in. 

DE PEELRIJT: 

DE PUNDERMAN: Ten ·N. van de Pont aan de oostzij van het 

kanaal. 

DE PERSHEMEL: Tussen Ant. Cuunders en W.v.d.Boomen 
(Vaarsel). 

DE POLDER: Aan Burg. Smulderslaan Ie pad rechts. 

'T RONSEL: Roemsel. Bij Graard Slegers achter de kleine Aa. 
(dennebosjes). 

'T ROZENDAAL: Aan deze kant van Huizings. ( 
Slievenstraat ). 

DE RUITER: 

'T RATTENHOOL: Over het kanaal ten N. van Sluis xn. 

DE RA VEL: Strook grond langs Turfven. 

DE RUITERSE PAD: Van het kerkhof naar De Ruiter. 

DERIJSUP 
DE RIPSVELDEN 
DE REISTAP: Achter Jan Kanters (Kerkendijk). 
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DE RUT: Bij Lins Wulmsen in de Zand straat. 

'T ROOTLAND: Links van de Slievenstraat. 

DE ROOI BEEMD:· 

VAN RIETEVELD: Bij huis aan de Pont. 

DE RA VEL: Voorbij van de Laar, in de buurt van Meijel 
(raadslid). 

DE RAUWE DOES: Aan Burg. Smulderslaan, dicht bij 
Donkers. 

DE. SCHONK: Deze kant Toon Engelen ( Hoevenstraat); een 
wegje naar rechts daar stond vroeger een huis. 

DE SCHURFTZAAL: Huis van v.Vroonhoven ( Slievenstraat) 
= Wolfsnest. Naam zou door soldaten gegeven zijn in 1830-1839. 
Was vroeger een solide herenboerderij (Vroonhoeve???). Is drie jaar 
geleden afgebroken en op de oude fundamenten is een moderne 
bungalow gebouwd. (T.) 

Opgetekend tussen de jaren 1940-1945 door het hoofd van de 
Lambertusschool, de heer H.J.V. Eijsbouts 

Deel een en twee zijn in eerdere Vonders verschenen. 
Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom. 
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SOMEREN IN DE NADAGEN VAN 
2001 .... 

In het kader van "Someren 700"organiseerde Heemkundekring "De 
Vonder" Asten-Someren een historische overzichtstentoonstelling 
van bijna een maand lang. 
De tentoonstelling was te bezichtigen op twee locaties van 1 0 
november tlm 7 december. Archeologie in het gemeentehuis van 
Someren onder het motto "12.000 jaar bewoningsgeschiedenis" en 
Somerense geschiedenis in de bibliotheek onder het motto "700 jaar 
zelfbestuur". Daarnaast was er in het zorgcentrum Sonnehove en in 
de gemeenschapshuizen van Lierop, Someren-Eind en Heide een 
tentoonstelling met oude foto's te zien. Door verschillende oorzaken 
is het foto-overzicht in het Eind en in de Hei niet doorgegaan. 

Voor de organisatie van de tentoonstelling was reeds in februari een 
werkgroep geformeerd bestaande uit Ria Reynders, voorzitter van De 
Vonder, Ria Berkvens, de Vonder, Maria Vermeer namens de 
bibliotheek, Hans.v.d.Laarschot, streekarchivariaat, Louis v.d. Bosch 
en Gerard de Bont namens Someren 700, en Wim Deenen , 
coördinator. 
Ondersteunende medewerking werd verkregen van de gemeente, van 
medewerkers van de bibliotheek en van personen en instanties zoals 
de Archeologische werkgroep Asten-Someren, van Jean Coenen , 
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schrijver van het boek "De Zurnmerse mens", van musea, van 
collegae heemkundekringen zoals die van Nuenen, Helmond, Mierlo 
en Aarle-Rixtel en ook van de plaatselijke middenstand zoals 
Sonnemans warenhuis en ook de firma Leenen droeg een steen~e bij. 
Dankzij de inzet van de werkgroepleden en enkele hardwerkende 
enthousiaste vrijwilligers kon de tentoonstelling op twee locaties 
worden ingericht. 

In de aanloop naar de tentoonstelling werd door Wim Deenen van de 
Heemkundekring, een speciale uitgave van het Verenigingsblad "De 
Vonder"samengesteld en verbreid. Ook konden tijdens de 
tentoonstelling bezoekers tegen betaling van slechts Fl. ] ,00 
beschikken over een interessante catalogus waarvoor Hans van de 
Laarschot en Ria Berkvens zich hadden ingezet. Bovendien kon elke 
bezoeker van boven de 9 jaar meedoen aan een prijsvraag, 
samengesteld door Maria Vermeer en André van Beusekom. 
De met zorg voorbereide tentoonstelling kreeg mede daarom niet 
alleen veel publieke belangstelling maar ook veel waardering. 
Het tentoongestelde, zowel de afbeeldingen alsmede de videofilms 
kregen veel bekijks. 

De tentoonstelling was ons inziens een waardige bijdrage aan de 
activiteiten in het kader van Someren-700. 
Dankzij de vriendelijke samenwerking kunnen we terugzien op een 
geslaagd evenement. 

Wim Deenen, coördinator. 

·KOOPJESI 
Grijze gebreide· Mansborstrokken .en broeken 

( 1,75. 
Vrouwenborstrok1cen ( 1,45 . 

. Kinderborstro1cjes van af 40 cu. 
I\anbevelend, 

F. ~OEBENS, ABten. 
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GROTE EXCURSIE NAAR OUD 
HERTOGDOM LIMBURG. 

Dit jaar vindt bij voldoende belangstelling op zaterdag 8 juni 2002 
de grote excursie van de gezamenlijke heemkundekringen van 
Deurne en Asten-Someren plaats. 
De reis gaat deze keer niet naar één plaats waar de hele dag wordt 
doorgebracht maar wordt een rondreis, waar op verschillende 
pekken wordt uitgestapt. 

-... ---
~ ~- - - - -
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Het doel is het oude hertogdom Limburg, dat zich grotendeels 
uitstrekt in het zuiden van de tegenwoordige provincie Limburg, in 
de Belgische provincie Luik en een stukje in Duitsland rond 
Monschau. Naast dat het een landschappelijk fraai gebied is dat 
wordt aangedaan is er ook nog heel wat uit de middeleeuwen te 
bewonderen . 
Onderweg zal daarover het nodige worden verteld, evenals over 
andere zaken zoals de taal daar, en oorlogen die daar ook later nog 
werden uitgevochten. 
De reis gaat per autobus, voormiddags via de stadjes Valkenburg en 
Dalhem, die in de middeleeuwen de hoofdsteden van graafschappen 
waren en die later bij Limburg zijn gekomen, naar de oude 
Cisterciënzer abdij van Val-Dieu ofwel Godsdal in het Berwinnedal. 
's Middags gaat de tocht verder naar het oudste stadje Limbourg, 
gelegen boven de Vesdre, dat eens de hoofdstad was van het 
hertogdom Limburg. 
Vervolgens wordt de reis voortgezet via de wouden en veengebieden 
"de Hoge Venen", waar rond het hoogste punt van Belgie (694 
meter) ook weer interessante zaken te zien zijn, en dan terug naar 
het noorden. 

Wiro van Heugten. 

PLAATSELIJKE BERICHTEN. 

ASTEN. 15 mei 1920 
Van degenen die aangewezen waren, om aan den Districts Wedstrijd 

op zondag 2 en zaterdag 8 mei j.l. deel te nermen , werden de 
volgende prijzen behaald: 
1 C prijs,J.Berkvens Joszn met 38 punten, 2e prijs G.Cuppens, 31 

punten, 3e prijs, J.v. Bussel , 30 punten. 
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PLAATSELIJKE BERICHTEN. 

ASTEN. 15 mei 1920 
Van degenen die aangewezen waren, om aan den Districts Wedstrijd 

op zondag 2 en zaterdag 8 mei j.l. deel te nermen , werden de 
volgende prijzen behaald: 
1 e prijs,J.Berkvens Joszn met 38 punten, 2e prijs G.Cuppens, 31 

punten, 3e prijs, J.v. Bussel, 30 punten. 
A.s. maandag 6 uur namiddag zal ene vergadering van den Raad 
dezer gemeente plaats hebben, waarin o.a. zal worden behandeld: 

1. Vaststelling notulen. 
2. Diverse ingekomen stukken. 
3. Voorstel van B.en W. tot verhuring van een woonhuis aan G. 

Remery. 
4. Vaststelling verordening H.O. 
5. Voorstel om te besluiten tot onderhandse verpachting van 

turf aan verschillende ingezetenen .. 
6. Verzoek van de Drankbestrijdersvereniging St.Paulus, om te 

verordenen dat alle cafes op iederen zondag van 1 tot 3 uur 
n.m. moeten gesloten zijn, met voorstel van B. en W. om het 
schenken van sterken drank te verbieden op de kermis
,markt- en vastenavonddagen na des namiddags 1 uur. 

7. Kermis. 
8. Elektriciteit. 
9. Woningbouw. 
10. Reclames H.O. 

Monseigneur Diepen, Bisschop van 's Hertogenbosch, diende 
Dinsdag aan de kinderen der parochies Asten, Ommel, Lierop, 
Someren, en Someren-Eind het H.Vormsel toe. 
Ter ere van het hoog bezoekwas het dorp in vlaggentooi. In den 
namiddag vertrok Mgr. van hier naar Deurne. 
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Op de Dinsdag gehouden jaannarkt waren, vennoedelUk door het 
heerschen van het mond- en klauwzeer, slechts een 40 stuks rundvee 
aangevoerd, hieronder was levendige handel, vooral vleeschvee werd 
tegen hoogen prijs verkocht. 
Het getal manden met biggen bedroeg ]], hiervoor werd betaald f. 
35.- à f.45 ,- per stuk en werden allen verkocht. Ook de kramerijen 
waren goed vertegenwoordigd. 

Neerkant: 

Hoe brutaal de zg. landlopers zijn, bewijst het volgend staaltje. 
Dezer dagen vervoegde zich een persoon bij een landbouwer en 
vroeg om een boterham, welke hem welwillend door de vrouw des 
huizes werd gegeven nl. twee sneden wittebrood, goed besmeerd met 
varkensvet. 

Toen echter de landbouwer 's middags thuiskwam. vond hij beide 
sneden tegen de deur geplakt. 

Soldij: 

Het daggeld voor soldaten. Bij millisteriele kennisgeving is 
medegedeeld dat bij Kon.Besluit van 7 April , met intrekking van het 
Kon .. Besluit van 15 Januari] 908 het vol daggeld voor soldaten op f. 
~.I 0 IS bepaald. Dit besluit wordt met ingang van I april 1920 geacht 
In werking te zijn getreden. 

Speelkaarten belasting: 

De aandacht van handelaars. koffiehuis-, logement- en 
sociëteithouders en van de overige houders in artikel 18 der 
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Speelkaartenwet bedoelde inrichtingen wordt gevestigd op art. 29 
dier wet. 
Ingevolge het daar bepaalde in verband met het Kon. Besluit van 3 
April 1920, moet vóór 1 Augustus van de spellen kaarten, 
voorhanden in hunne lokalen en inrichtingen, bedoeld in voormeld 
artikel 18, aangifte worden gedaan en de belasting worden betaald op 
een der daarvoor aangewezen kantoren. 
Na die datum is het verboden kaarten in voorhanden te hebben, niet 
voorzien van den vereischten stempelafdruk. 
Belangstellenden kunnen de spellenkaarten onder voldoening van de 
verschuldigde belasting ( f. 0,25 voor elk spel van niet meer dan 32 
kaarten en f.O,50 voor elk ander spel) tegen ontvangstbewijs in te 
leveren bij den ontvanger der accijnzen hunner woonplaats, waarbij 
gebruikgemaakt kan worden van een formulier, dat aan de 
ontvangers is toegezonden en dat kosteloos verkrijgbaar wordt 
gesteld .. 
De ontvanger zorgt dan voor de opzending der spellen naar de 
kantoren, alwaar de stempeling geschiedt en voor de terugbezorging 
der gestempelde spellen, welke zo spoedig mogelijk zal plaats 
hebben. 

Op de veemarkt te Haren kocht een veehouder een koe met een 
valschen staart. Toen hij betaald had, ontdekte hij pas het bedrog. 

VERSLAG VAN DE WERKGROEP 
"OUD SCHRIFT". 

De werkgroep bestaat uit 7 personen waarvan er momenteel 5 actief 
zijn.Een klein overzicht van wat we in de afgelopen jaren 
geproduceerd hebben. 
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Dit zIJn onder andere resolutieboeken , protocollen en 
horgel11eestersrekeningen . 
Voor Someren ligt er in de boekenkast "borgcmeestersrckeningetl 
"die hestaan uit drie hoeken die zijn gedateerd 1 )R5/1 )Ró. hevnffctld 
192 blz., 1 ó2RI1 ó29 hevattend 200 h17,. en 1 ó2211 ó2ó he\',l11 cnd 2)9 
blz. 
Voor Asten is het protocol van allerhande 7,nken vnn 174~ tot 174<) 
bevattend 266 hlz.De resolutieboeken W1I1 schepenen \'<1n Asten 
bestaande uit diverse delen, waarvan cle invr. nUl11mers 7.ijn: 
öNr.14van 1699 tot 1719 zo'n450paginnas 
Nr. 15 waar wc nu mee be7.ig zijn loopt Véltl 1719 fot 17/17. wc 
hebben zo'n 300 paginas klaar het bevat in totaal 540 paginas 
Loop eens binnen op woensdagavond, u hent van harte \velkol11 . 

Jac .!<iris. 

;oooooooooooooooo~o.o;;;oooo 

Kanufacture~~ ;(émag:uii: 
"De kleine wln.t': 

. Ondergtteekende maakt hare geacht' 
clientèle en begunstigers (sters) bekend dal 
zij is VERHUISD naar de Tramltra.t, 
in het huis van Mej. de Wed. J. v, Keme
nade en 'ltwaar heden hare zaak weer 

heropend I •• 
Door het leveren van solide goederen aan 

sterk con,curreerende prijzen, hoop ik door 
nette bediening, als Jaren voorheen het ver
trouwen van eenieder meer en mee; waardif 
te worden. 

Beleer~ tot ' een beloek uitnoodigend, 
onder minzame aanbeveling, 

2! . '<I," Mina Eljsbouts. 
1~39. 

2R 

---------- --- ---

HET KAARTSPEL ALS KERKBOEK . 

UIT DEN MOBILISATIETIJD 1918. 

Een soldaat, te Breda in de kerk komende haalde een spel kaarten 
uit zijn zak en begon die te bezichtigen, 
Een luitenant dit ziende, gebood hem de kaarten in zijn zak te 
steken en zoo hij niet aan dit bevel voldeed, zou hij bij zijn 
compagnie komende, zeker streng gestraft worden. 
Den volgende dag vroeg de commandant hem waarom hij dit 
gedaan had. De soldaat geeft hem als reden op niet te kunnen lezen 
(sic) en de kaarten nu gebruikt te hebben als een kerkboek. 

De commandant vroeg hem de uitlegging daarvan en deze luidde 
als volgt: 
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Bezie ik de aas, dan denk ik aan den eenigen waarachtigen God. 
Bezie ik de twee, dan denk ik aan de twee boeken van het oude en 
het nieuwe testament. 
Bezie ik de drie, dan denk ik aan de Drie-eenheid, God den Vader, 
God den Zoon en den Heiligen Geest. 
Bezie ik de vier, dan denk ik aan de vier Evangelisten: Mattheus, 
Marcus, Lucas en Johannes. 

Bezie ik de vijf, dan denk ik aan de vijf wonden, welke Christus 
zijn toegebracht aan het Kruis. 
Bezie ik de zes, dan denk ik aan de zes dagen in welke God hemel 
en aarde schiep. 

Bezie ik de zeven, dan denk ik aan den ingestelde rustdag, die hier 
in het leger zo slecht gevierd wordt. 
Bezie ik de acht, dan denk ik aan de acht Samaritanen, die Christus 
genezen heeft. 
Bezie ik de negen, dan denk ik aan de negen bewoners, die in de 
ark van Noach gespaard zijn gebleven. 

Bezie ik de tien, dan denk ik aan de tien geboden welke ons 
gegeven zijn op de berg Sinaï. 
Verder hebben wij in het kaartspel vier heeren, vier vrouwen en 
vier boeren. 

Harte-heer en harte-vrouw beschouw ik als Adam en Eva, door wie 
wij allen zondaars zijn geworden. 
De drie overige Heeren zijn de drie Wijzen uit het Oosten. 
De drie overige vrouwen zijn de Godvruchtige vrouwen, die bij 
Jezus lijk kwamen bidden. 

De drie boeren, harten, klaveren en ruiten zijn de soldaten die bij 
Jezus lijk de wacht hielden. 
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Verder hebben wij nog vier soorten: harten, klaveren, ruiten en 
schoppen. 

De harten is Gods wil, dat wij hem in de grond van ons hart 
aanbidden. 
De schoppen stellen voor de spaden, waarmede het graf van Jezus 
is gegraven. 

De ruiten zijn de dobbelstenen, waarmede Christus' kleed 
verdobbeld is en de vier klaveren zijn de vier jaargetijden: Lente, 
Zomer, Herfst en Winter. 
De commandant was zeer verbaasd over deze uitleg en gaf den 
soldaat een beurs met geld en de vrijheid om de kaarten op deze 
wijze te gebruiken. 

SPEELK·AARTE •• 
Met het oog op. de met 1 Augustus in 

werking tredende belasting, worden alle nog 
voorhanden SPEELK~A.BTEN aan 
inkoopsprijzen opgeruimd. 

P. J. SCHRIKS & ZOON. 
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VRIENDEN VAN HEEMKUNDEKRING 
"DE VONDER" 

ABAB. Witvrouwenbergweg 12 Someren 
Acfis Business centrum. Heuvel 12. Someren 
De Hr. en Mevr. Ton v. d. Acker. Hombroeckstraat l. 
Asten 
AutobedrijfBerkvens. Voorste Heusden 55. Heusden. 
Bakkerij van de Mortel. Floreffestraat 7. Someren 
Bayens Brillen. Speelheuvelstraat 7. Someren. 
G.Berkers. Zonneweg 1. Someren. 
Bouwbedrijf van Bree BV. Vaarseistraat 10. Someren 
Bouwbedrijf Driessen BV. Molenakkers Sb. Asten 
Bouwen Timmerbedrijf Cortooms Verberne. 
Molenakkers 5. Asten 
Bos Elektrotechnisch Buro. lndumaweg 1. Someren. 
Fysiotherapie L. Tulkens. Beatrixlaan 10. Someren. 
Hurkmans BV. Aannemingsbedrijf. Schoolstraat 30. 
Someren 
Gianotten Adviesbnro. Wilhelminaplein 6a. Someren. 
Isobouw Systems BV. Kanaalstraat 107. Someren. 
Notaris Kessels. Wilhelminastraat 30-32. Asten 
Larco Conserven Someren,Industrielaan 10, Someren .. 
Leenen BV. Verwarming Loodgietersbedrijf HalfElfje 
4. Someren 
Garage Linden. Ter Hofstadlaan 140. Someren. 
Meens Assurantiën Pastel straat, Someren 

Sleegers Farm Equipment. Hoyserstraat 1. Someren. 
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