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Naam werkgroep Doelstelling Werkterrein Deelnemers 

Archeologie Zich op de hoogte houden van 
archeologische onderzoeken in 
onze gemeente, het 
verzamelen, ordenen en 
toegankelijk maken van 
materialen en hierover 
informatie verschaffen. 

Zich inspannen  om resterend erfgoed te behouden en waar noodzakelijk 
mede te zorgen voor behoud van bedreigd erfgoed bij de uitvoering van 
civiele uitbreidingsplannen (bebouwing) en infrastructurele werken 
(wegen). 
Vondsten van voorwerpen uit het verleden, uit eigen streek hebben de 
belangstelling van de plaatselijke bevolking. Hiertoe zijn (vitrine) 
presentaties met duidelijke omschrijvingen en toelichtingen belangrijk  
Foto’s van opgravingen en archeologisch onderzoek verzamelen. 

Thijs van der Zanden 
 

e-mailadres: wgarcheologie@heemkundereusel.nl 

Archief Verzamelen en ordenen van 
gepubliceerde informatie. 

Het verzamelen van het archief van de diverse werkgroepen en deze 
bundelen; het verzamelen van wat er in kranten, streek- en weekbladen 
verschijnt over het werkgebied van HWR, hieruit een selectie maken van 
wat er bewaard moet worden en deze selectie ordenen, digitaliseren en 
toegankelijk maken. Het bestuur legt een eigen archief aan in de vorm van 
vergader- en financiële verslagen, besluiten en afspraken. 

Bernard Fleerakkers 
Huub van Beek 
Jacques Claerhoudt 
Elly Lavrijsen 

e-mailadres: wgarchief@heemkundereusel.nl 

Beeld en 
Geluid 

Verzamelen, ordenen en 
toegankelijk maken van beeld- 
en geluiddragers. 

Archief van foto’s, dia’s, film- en videobeelden, geluidsfragmenten en 
ander beeld- en geluiddragend materiaal conserveren, 
ontsluiten, digitaliseren en toegankelijk maken; eventueel foto’s repareren 
met Photoshop; beelden en geluidsfragmenten voorzien van de nodige 
informatie. 

Hans Loonen 
Frits Lavrijsen 

e-mailadres: wgbeeldengeluid@heemkundereusel.nl 

Bibliotheek Samenstellen van een 
evenwichtige actuele collectie 
van boeken, tijdschriften, 
publicaties en andere 
materialen. 

Boeken, tijdschriften, brochures, kranten, uittreksels over Reusel en de 
directe omgeving in een Kempisch en Brabants kader in een (eenvoudig) 
systeem gemakkelijk toegankelijk maken. 

Huub van Beek 
Gerrit van de Wouw 

e-mailadres: wgbibliotheek@heemkundereusel.nl 

Communicatie 
en 
Digitalisering 

De HWR breed bekend maken 
en werkgroepen ondersteunen 
bij het omgaan met hardware 
en software. 

Verzorgen van PR door middel van actuele website, digitale nieuwsbrief en 
functionele sociale media; het beheren van hardware en software; het 
werven van creatieve denkers en technische ICT’ers; bestuur en 
werkgroepen adviseren bij verdere automatisering van heemkundige 
activiteiten; eventueel cursussen geven voor geïnteresseerde leden. 

Hans Loonen 
Jos Lavrijsen 
Yde Talsma 
Peer Tijssen 
Gerrit van de Wouw 

e-mailadres: wgcommunicatie@heemkundereusel.nl 
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Educatie Bij kinderen (klassikaal of 
individueel) en volwassenen 
belangstelling wekken voor de 
eigen omgeving en vooral voor 
cultuurhistorisch erfgoed, dat 
zich daarin bevindt om ze te 
betrekken bij het eigen heem. 

Schoolklassen in het heemhuis ontvangen n.a.v. bijvoorbeeld 
tentoonstellingen; lesbrieven maken n.a.v. actuele onderwerpen zoals bijv. 
herdenking WO I – WO II; natuur- en cultuurhistorische excursies 
organiseren; ondersteuning bieden aan studenten bij het schrijven van 
werkstukken over een heemkundig onderwerp; contact met basisscholen 
en scholen voor voortgezet en hoger onderwijs.  

Bernard Fleerakkers 
Martin Borgmans 
Gerrit van de Wouw 
Thijs van der Zanden 
 
 

e-mailadres: wgeducatie@heemkundereusel.nl 

Genealogie Het breed stimuleren, 
begeleiden, bevorderen en 
bundelen van activiteiten van 
leden die zich (willen) 
bezighouden met bestudering 
van de familiegeschiedenis; 
het bevorderen van kennis en 
kunde op het gebied van 
genealogie in de ruimste zin.  

Alle genealogische informatie van Reusel(naren) vergaren, ordenen, 
registreren, bewaren, onderzoeken en eventueel publiceren van gegevens 
van voorzaten, nazaten en hun verbanden; belangstellenden voor 
genealogie enthousiast maken; uitwisselen stamboomgegevens; 
genealogische gegevens verzamelen en digitaliseren; cursussen geven op 
het gebied van archiefonderzoek, stamboomonderzoek, het lezen van oud 
schrift en het begrijpen van Latijnse teksten; bidprentjes opslaan in 
digitaal archiefsysteem; gebruik van genealogische programma’s 
ondersteunen. 

Marcel Vosters 
Jan Adams 
Martin Borgmans 
Jo Hendrikx 
Elly Lavrijsen 
Henk van der Put 
Peer Tijssen 
Thijs van der Zanden 
        (werkend lid) 

e-mailadres: wggenealogie@heemkundereusel.nl 

Heemkamer 
Expositieruimte 
HWR-kantoor 

Wisseltentoonstellingen 
organiseren  en inrichting van 
de HWR-ruimtes. 

Tentoonstellingen organiseren, expositieruimte, heemkamer en in overleg 
met de archiefwerkgroep ook het HWR-kantoor inrichten. 

Gerrit van de Wouw 
Jo Hendrikx 
Johan van Overbeek 
Lies van der Put 
Peer Tijssen 
Theo van de Voort 

e-mailadres: wgheemkamer@heemkundereusel.nl 

Materiële  
Volkskunde 

Het verzamelen, ordenen en 
toegankelijk maken van 
materialen en informatie over 
die materialen, alsmede 
informeren over bestaande 
collecties binnen  en buiten de 
regio. 

Het verzamelen van voorwerpen, zoals huisraad, landbouwwerktuigen, 
grondbewerkingswerktuigen, gereedschappen, oude ambachten, medische 
werktuigen en industriële voorwerpen voor zover die te maken hebben 
met het Kempisch en Reusels heem; kennis hierover verzamelen en 
informatie doorgeven over de verzamelde voorwerpen door middel van 
publicaties. 
Kleding, huisraad en religieus erfgoed (devotionalia) 

Jan Kokken 
Wim van Gompel 
Jo Hendrikx 
Lies van der Put 

e-mailadres: wgmaterielevolkskunde@heemkundereusel.nl 

Comité 
Huisvesting 

Goed en constructief overleg 
met het gemeentebestuur en 
daaraan gerelateerde 
instanties 

Definitieve huisvesting, zinvol medegebruik van elkaars ruimtes, evt 
subsidiemogelijkheden, advisering en het bereiken van een vaste en 
gewaardeerde plaats binnen  de Reuselse gemeenschap met vaste 
gesprekspartner voor het gemeentebestuur als adviseur en constructieve 
“mededenker” over beleidsplannen voor zover het behoud van Reusels 
heem betreft. 

Thijs van der Zanden 
Elly Lavrijsen 
Gerrit van de Wouw 
Marcel Vosters 

e-mailadres: comitehuisvesting@heemkundereusel.nl 



Naam werkgroep Doelstelling Werkterrein Deelnemers 

De Schééper 
Redactie 

Elke drie maanden een 
periodiek uitbrengen, waarin 
de kennis van het Reusels 
heem uitgedragen wordt. 

Nadenken over opzet; interessante onderwerpen zoeken; opstellen van 
een redactiestatuut; bewaken van de kwaliteit van de publicaties. 

Nanny ’t Hart 
Bernard Fleerakkers 
Jos Lavrijsen 
Hans Loonen 
Thijs van der Zanden 

e-mailadres: redactiescheeper@heemkundereusel.nl 

De Schééper 
Administratie  
en bezorging 

Bijhouden van 
adressenbestand van 
abonnees, incasso van gelden 
en bezorgen van de Schééper 

Bezorging van de Schééper wordt gedaan door een vaste groep bezorgers. 
Een gedeelte wordt via Post NL bezorgd. 

Lies van der Put 
Bernard Fleerakkers 
Johan van Overbeek 

e-mailadres: adminscheeper@heemkundereusel.nl 

Toponymie 
en Erfgoed 

Zorgdragen voor ons materieel 
en immaterieel erfgoed; zowel 
het bestaande als het verloren 
gegane. 

Hierbij valt te denken aan monumenten en oude historische gebouwen, 
maar ook aan de ontwikkeling van het landschap. Door studie en 
veldverkenning proberen te achterhalen hoe die ontwikkeling van wegen, 
gehuchten, bossen, vennen, akkers en weilanden heeft plaatsgevonden. 
Door bestudering van diverse kaarten en door vergelijking daarvan in 
samenhang met grondige bestudering van archiefbronnen en verkenning 
in het veld kan een betrouwbaar beeld ontstaan van bewoningspatronen, 
wegen-structuren, waterlopen, bodemgebruik enz. Hebben we in ons 
heem waardevolle kunstuitingen van plaatselijke kunstenaars, zoals 
schilderijen, muziekstukken, literaire uitingen e.d. Ondersteunend werken 
voor het gemeentebestuur bij het voeren van een goed monumenten- 
beleid, zodat het karakteristieke van Reusel en het cultuurhistorisch 
erfgoed voor het nageslacht bewaard zal blijven, of het adviseren bij 
straatnaamgeving, de schrijfwijze en de betekenis daarvan 

Gerrit van de Wouw 
Jo Hendrikx 
Thijs van der Zanden 

e-mailadres: wgtoponymieenerfgoed@heemkundereusel.nl 
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