
Informatieboekje voor leden 

van

Heemkunde Werkgroep Reusel

Zonder Heem Kunde Nie



 



1

INHOUD

Inleiding   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

Statuten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Kernactiviteiten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Beleidsplan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Huisregels/afsprakenlijst   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

Gerealiseerde projecten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

Uitgebrachte publicaties   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Heemkunde Werkgroep Reusel
Kerkplein 3
5541 KB Reusel
Secr: Emmaplein 39
5531 HL Bladel
Tel . Secretariaat: 0497- 382223
E-mail: heemkundereusel@upcmail .nl
Internet: www .heemkundereusel .nl
Kamer van Koophandel: reg .nr . 40236031
Bankrekeningnr . Algemeen: NL15 RABO 0139 4269 06
Bankrekeningnr . De Schééper: NL92 RABO 0143 4500 50
Incassant ID: NL49ZZZ402360310000



2

INLEIDING

Heemkunde Werkgroep Reusel is opgericht op 16-03-1971 met als doel “het bevorderen van de 
belangstelling voor en de kennis van eigen omgeving, volk en gebruiken en heemkundig waardevolle 
overblijfselen” .

Het initiatief tot oprichting werd genomen door Graort Janssen, Hein Horsting en Wim van Gompel . 
Na het plaatsen van een advertentie meldde zich direct een aantal geïnteresseerden en de oprichting 
was een feit . De werkgroep sloot zich aan bij de Heemkundige Studiekring “De Acht Zaligheden” te 
Eersel . De werkgroepleden gingen zich bezig houden met diverse zaken zoals genealogie, materiële 
volkskunde, straatnaamgeving, dialect, enz . Elk lid had zo zijn eigen interesse en specialiteit .

De gezelligheid werd zeker niet vergeten . Men “vergaderde” graag tot in de kleine uurtjes . Heemkundige/
culturele excursies/uitstapjes waren ook in trek, waarbij men dikwijls de meet over ging naar ons 
buurland België .
Vanuit de doelstelling van HWR wilde men zich ook aan de buitenwereld laten zien en het eerste 
project dat werd gerealiseerd was in september 1972 de tentoonstelling “Roselo” in de Kei . Hierop 
volgden nog vele uitgaven, tentoonstellingen, lezingen en andere activiteiten (Zie gerealiseerde 
projecten) .
 
In de beginjaren werd er vergaderd in diverse horecagelegenheden in Reusel . In 1976 kreeg men 
de beschikking over een ruimte in het pand Wilhelminalaan 28 en werd met de gemeente een 
huurovereenkomst getekend . Na de bouw van het nieuwe gemeentehuis werd dit pand door de 
gemeente verkocht . HWR kreeg toen de beschikking over een ruimte in het oude gemeentehuis aan 
de Groeneweg in afwachting van een blijvende ruimte .
Na jaren van vergaderen en overleg is ons in 2007 permanente ruimte toegezegd (toen een 
gedeelte van de oude St . Josephschool) . Vanwege de crisis is het gemeentelijk centrumplan danig 
gewijzigd . Derhalve blijft de huisvesting van HWR een moeilijke zaak . Begin 2011 is met de gemeente 
een overeenkomst gesloten dat we voorlopig in het oude gemeentehuis blijven . Wel komen de 
energiekosten van het gebouw voor rekening van HWR . 
In januari 1988 werd ploegenmuseum “De Schob”geopend bij de Fa . Imants aan de Turnhoutseweg . 
10 Jaar later werd het museum weer gesloten omdat de Fa . Imants de ruimte nodig had . 

In april 1989 is HWR begonnen met het uitgeven van een kwartaalblad: De Schééper . Een redactieteam 
zorgt er iedere keer weer voor dat het blad er goed uitziet en de moeite waard is om te lezen .
Ook heeft HWR een eigen website: www .heemkundereusel .com . Via deze site komen wereldwijd 
reacties binnen en worden er vragen gesteld . 
Sinds maart 2006 is het heemgebouw op dinsdagochtend van 10 .00 uur tot 12 .00 uur opengesteld voor 
publiek . Men kan hier dan terecht voor informatie en alle andere zaken betreffende de heemkunde . 
Hier wordt goed gebruik van gemaakt . Ook de reuselse scholen en andere groepen/verenigingen 
doen steeds meer een beroep op HWR voor het geven van informatie/rondleidingen en excursies . 

Inmiddels heeft HWR het 40-jarig jubileum gevierd en zijn de leden aardig aan het vergrijzen . Er zijn 
voorzichtige pogingen ondernomen om tot samenwerking te komen met Heemkunde De Mierden . 
Om het voortbestaan van HWR te waarborgen hebben het bestuur en de leden nog belangrijke 
taken te verrichten, o .a . op het gebied van werving van nieuwe leden, huisvesting, educatie en het 
waarmaken van de doelstellingen . 
In december 2014 is door de Gemeente het huurcontract van Groeneweg 1A beëindigd per 1-4-2015 . 
Ze willen dit dan omzetten in een bruikleencontract . Naar aanleiding hiervan is er intensief contact 
met de Gemeente over de huisvesting wat een vervolg heeft in 2015 .
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In 2015 werd als ondersteuning van het bestuur en speciaal voor de huisvesting een “petit comité” 
opgericht, bestaande uit een afvaardiging uit de leden en het bestuur . Per 01-04-2017 is de huur 
opgezegd van het pand Groeneweg 1A en kregen we de beschikking over een ruimte van ± 40 m²
in het nieuwe gemeentehuis (naast de bibliotheek) . Dit is ook weer tijdelijk . De ruimte is vele malen 
kleiner dan eerst waardoor we veel van ons materiaal hebben moeten ruimen e/o elders opslaan . 
Voordeel van de nieuwe locatie is dat we meer zichtbaar en daardoor toegankelijker zijn en meer 
bezoek op onze inloopochtenden krijgen . Ook hebben we het afgelopen jaar diverse nieuwe 
werkgroepleden gekregen . 
Bij herhaling en nog in 2018 is ons toegezegd dat we definitieve huisvesting krijgen in de gerenoveerde 
Kei . We houden de vinger aan de pols . 
Begin 2018 werd het nieuwe beleidsplan gepresenteerd met hieraan gekoppeld het oprichten en 
invullen van de verschillende werkgroepen . 
Ook in 2018 is een begin gemaakt met de verdere digitalisering ( naast de foto’s) van ons archief, o .a . 
bidprentjes, bibliotheek, toponiemen en documenten . 
Een zeer ambitieus project werd opgestart, nl: de viering van “75 Bevrijding van Reusel” . Met 
o .a . opvoering van een revue in de manege, herdenking in en buiten de kerk, memorietoer met 
legervoertuigen en vrachtwagens, flypast en nog meer . Dit alles zal plaatsvinden eind september/
begin oktober 2019 . 
Bedoeling is dat alle inwoners van alle kernen van de Gemeente Reusel-de Mierden hier aan deelnemen .
De start van dit project is hoopgevend .
Ook de andere heemkundige bezigheden lopen gewoon door . Begin 2019 kunnen we stellen dat 
Heemkunde Werkgroep Reusel een actieve en levendige vereniging is . 

Januari 2019 . 
Het bestuur .
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STATUTEN

De statuten van HWR zijn opgemaakt op 26 juli 1978 door Notaris Claessen te Bladel en herzien op 16 
februari 1994 door Notaris Peeters te Bladel . 

Hierin is bij artikel 2 vermeld als doel:
1 . De vereniging heeft ten doel:

a . het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van eigen omgeving, volk , gebruiken 
en heemkundig waardevolle overblijfselen;

b . het behartigen van heemkundige belangen in de meest ruime zin van het woord .
2 . De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a . studie en onderzoek;
b . organisatie van lezingen, excursies en tentoonstellingen, al dan niet in samenwerking met 

verenigingen en/of organisaties met een gelijksoortig doel;
c . het geven van adviezen op heemkundig gebied;

3 . Het werkgebied der vereniging bestrijkt in hoofdzaak de Gemeente Reusel en aangrenzende 
gemeenten . 

De volledige statuten liggen ter inzage bij het secretariaat . 
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KERNACTIVITEITEN

1 Schèèper
 Deelactiviteiten:

o Redactievergadering
o Coördinatie 
o Interviews houden
o Schrijven artikelen 
o Lay-out en drukwerk
o Administratie en verzending
o Bezorging en distributie 

2 Genealogie
 Deelactiviteiten:

o Archiefbezoek
o Up daten genealogische bestanden
o Presentaties
o Educatie (scholen)
o Deelnemen genealogische dagen
o Hulp aan onderzoekers
o Verstrekken van informatie

3 Erfgoed
 Deelactiviteiten:

o Zelfstudie (boeken, internet, archief, veldwerk) 
o Gidsen  thema’s cultuurhistorie en natuur
o Cultuurhistorie  kennis van vorming van de gehuchten, wegenstructuur, landschap, bewoning, 

leefomstandigheden e .d .
o Archiefbezoek
o Presentaties
o Educatie (scholen, toeristen en andere)
o Fotografie
o Projecten, zoals bijvoorbeeld het project erfgoedkaarten en bordenproject
o Opkomen voor heemkundige belangen  behoud St .Jozefschool, fratershuis, waardevolle 

bomen, monumenten, dorpsgezichten
o Maquettebouw 

4 Materiële Volkskunde
 Deelactiviteiten:
o Onderhoud en opslag
o Toegankelijk maken/presentatie
o Verbeteren/vernieuwen
o Administratie

5 Projecten
 Deelactiviteiten:

o Tentoonstellingen
•	 Coördinatie/organisatie
•	 Indeling	thema’s
•	 inrichten
•	 publicatie	in	weekbladen
•	 opening	en	openstelling
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o Uitgifte HWR boeken
•	 Coördinatie/organisatie	
•	 Info	verzamelen
•	 Interviews
•	 Schrijven
•	 Lay-out	en	drukwerk

o Monumentjes zoals Stenen der Zaligheden, Januskop, Draadproject
•	 Informatie	verzamelen
•	 Goedkeuring	gemeente	en	subsidie
•	 Budget	en	materialen	aanschaffen
•	 Uitvoeren/veldwerk
•	 Openstelling	en	presentatie
•	 Onderhoud	monument

6 Bibliotheek
 Deelactiviteiten:

o Uitleenadministratie
o Aankoop
o Beheer
o Opstelling, presentatie en indeling

7 Archeologie
 Deelactiviteiten:

o Voorbereiding en studie
o Assisteren tijdens opgravingen/uitvoer
o Publicatie resultaten

8 Bestuur
 Deelactiviteiten:

o Bestuursfuncties, voorzitter, secretaris, penningmeester
o Bestuursvergaderingen
o Voorbereiding ledenvergadering
o Activiteiten  coördineren/initiëren/activeren
o Overleg met derden; gemeente, heemverenigingen en anderen
o Heemkunde vertegenwoordigen
o Huisvesting inclusief onderhoud

9 Heemkundig archief
 Deelactiviteiten:

o Verzamelen
o Archivering fysiek en digitaal
o Foto’s fysieke opslag en digitaal
o Knipselkrant

10 Website
 Deelactiviteiten:

o Actueel houden
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AANBIEDINGSBRIEF
(bij het voorgestelde beleidsplan)

Beste leden van HWR,

Zoals veel heemkundige verenigingen zoekt ook de Heemkundige Werkgroep Reusel naar 
mogelijkheden om haar ledenaantal uit te breiden, naar middelen om meer (ook jonge) mensen 
te interesseren voor de heemkunde en naar een werkwijze om meer mensen daadwerkelijk in het 
heemkundig werk te betrekken .

Om deze problematiek aan te pakken heeft het bestuur besloten om een werkgroep in te stellen, die 
als opdracht kreeg te onderzoeken op welke manier HWR deze mogelijkheden zou kunnen realiseren .

De werkgroep bestond uit: Thijs van der Zanden, Elly Lavrijsen, Huub van Beek, Bernard Fleerakkers en 
Martin Borgmans . 

Na studie, gesprekken met andere heemkundige verenigingen en intensief overleg met haar 
groepsleden heeft de werkgroep haar eindrapport aangeboden aan het bestuur . Het bestuur heeft 
het rapport overgenomen en legt het nu voor aan de ledenvergadering ter bespreking en instemming .

In bijgaand voorstel is de visie, de missie en de doelstelling van HWR geformuleerd en is verder 
aangegeven hoe zij een aantal gestelde doelen probeert te bereiken .
Vervolgens is in het kort de huidige situatie geschetst en is aangegeven hoe de gewenste situatie er 
uit zou kunnen zien .

Een middel om te komen tot die gewenste situatie zou, op basis van een aantal uitgangspunten, het 
instellen van werkgroepen kunnen zijn .

Het bestuur stelt de ledenvergadering voor het rapport te bestuderen, eventuele veranderingen en /
of aanvullingen voor te stellen en tenslotte akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze .

Het bestuur denkt met deze herstructurering een revitalisering te bereiken, die het heemkundig werk 
in Reusel ten goede zal komen .

Het bestuur van HWR,

De voorzitter, De secretaris,

Th . v .an der Zanden J . Hendrikx-van Herk

Reusel, 22 januari 2018
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BELEIDSPLAN HEEMKUNDE WERKGROEP REUSEL

VISIE

Het vastleggen, ordenen, ontsluiten en toegankelijk maken van het Reusels heem in de breedste zin 
van het woord, vanuit de kerngedachte, dat het verleden van de Reuselse leefomgeving de huidige 
heeft gevormd en voor een groot gedeelte bepalend is voor de toekomst ervan . 

MISSIE

Een onafgebroken bijdrage leveren aan het onderzoeken, vergroten, ontsluiten en uitdragen van 
de kennis van het immaterieel en materieel cultureel erfgoed van de Reuselse leefomgeving; een 
bijdrage die mede gericht is op archeologie, geografie, toponymie, ecologie, demografie, genealogie, 
dialectologie, economie, biologie, geschiedenis, sociologie en hun kruisverbanden . 

DOELSTELLING

Het verzamelen, documenteren en bevorderen van kennis van de eigen leefomgeving en het 
doorgeven daarvan aan anderen, teneinde een zo breed mogelijke belangstelling te wekken voor de 
lokale en regionale woonomgeving in al haar facetten, nu en in het verleden . Immers onze geschiedenis 
bepaalt wat en wie we zijn en worden; kennis daarvan kan zelfbewustheid vergroten en het “maaiveld-
idee” afbreken .

De vereniging tracht de volgende doelen te bereiken door:

1 . Bestuderen, documenteren en vastleggen van kennis van de eigen leefomgeving:
a . Het op schrift vastleggen en aan de gemeenschap ter beschikking stellen van onderzoekingen 

en studies in de vorm van publicaties en foto’s, teneinde de opbrengsten daarvan te kunnen 
doorgeven aan volgende generaties .

b . Het documenteren en digitaal toegankelijk maken van verzamelde kennis ten behoeve van 
geïnteresseerden in en buiten de heemkunde .

c . Het vastleggen van beeldmateriaal, functie en situering van waardevolle, beeldbepalende 
monumenten en historische gebouwen uit het heden en het verleden van het Reusels heem .

d . Elk kwartaal een uitgave verzorgen van een eigen periodiek “de Schèèper”, waarin over 
heemkundige onderwerpen, studies en onderzoekingen gepubliceerd zal worden; daarnaast 
een digitale nieuwsbrief uitgeven .

e . Het uitgeven van publicaties over (lokale) cultuur-historische en heemkundig waardevolle 
voorwerpen .   

2 . Het  aanleggen en tentoonstellen van immateriële en materiele collecties:
a . Bibliotheek met streekgebonden boeken en documenten
b . Het archiveren en digitaliseren  van boek-, foto- en filmcollecties .
c . Verzamelen en tentoonstellen van gebruiksvoorwerpen

3 . Het bevorderen van de interesse voor cultuurhistorie:
a . Het bieden van facilitaire mogelijkheden aan leden van werkgroepen die zich met onderzoek op 

heemkundig terrein bezighouden .
b . Het onderhouden van een interactieve website en pagina’s op sociale media, waarin geprobeerd 

wordt HWR te profileren en anderen in de gelegenheid te stellen informatie te geven en te 
verkrijgen .

c . Het verzorgen van lessen en excursies over kennis van de eigen woon- en leefomgeving voor de 
jeugd .
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d . Geven van cursussen voor leden en geïnteresseerden .
e . Organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen voor leden en   buitenstaanders, 

alsmede tezamen met verwante instanties werken aan het         meer toegankelijk maken van het 
Reusels heem .

4 . Het communiceren en verstrekken van adviezen aan gemeente en andere belanghebbenden over:
a . Heemkundige en archeologische aspecten op het terrein van landschaps- en cultuurbehoud en 

het bodemarchief  binnen de gemeente en de regio .
b . Behoud en bescherming van waardevolle historische, monumentale en cultuurhistorische 

panden en objecten die beeldbepalend zijn in onze gemeente .
c . Het onderhouden van contacten met omliggende heemkundekringen en verwante instanties, 

zoals Brabants Heem en Brabants Erfgoed .
 Afstemmen van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden met omliggende heemkundekringen 

en verwante instanties . 

HUIDIGE SITUATIE

De Heemkunde Werkgroep Reusel kent momenteel ongeveer 35 leden .
In het verleden heeft HWR een groot aantal belangwekkende publicaties verzorgd, belangrijke 
onderzoeken en studies verricht, heemkundige verzamelingen van belang aangelegd, tot de 
verbeelding sprekende lezingen  georganiseerd, veel aandacht besteed aan cultuurhistorische en 
natuurhistorische wandelingen en diverse educatieve activiteiten ontplooid . Door  deze activiteiten  
heeft zij de belangstelling voor ons heem levendig gehouden . 
Alhoewel de laatste tijd zich enkele nieuwe leden aangemeld hebben, blijft dit aantal toch te laag 
om het grote aantal taken kwalitatief op niveau te kunnen uitvoeren en de geschetste activiteiten 
te kunnen voortzetten . Zeker als daarbij in ogenschouw genomen wordt, dat de betrokkenheid en 
inzetbaarheid van de leden door allerlei omstandigheden, waaronder leeftijd, daalt . Uitbreiding van 
het ledenaantal dient een blijvende bron van zorg te zijn voor HWR .

GEWENSTE SITUATIE

Om de doelstellingen van HWR te kunnen blijven realiseren zijn  dus enkele zaken noodzakelijk:
- Uitbreiden van het aantal leden van HWR
- Uitbreiden van het aantal abonnees van de Schèèper 
- Vergroten van de betrokkenheid/deelname van de leden aan de activiteiten van HWR .
- Vanuit een positieve grondhouding de doelstellingen en activiteiten van HWR breed uitdragen .

WERKGROEPEN

Om het groot aantal taken van de Heemkunde Werkgroep Reusel goed uit te kunnen voeren zijn er, 
zoals gezegd, veel (actieve) leden nodig, die hun specialisme in praktijk brengen . 

Een aantal leden van HWR lijkt zoekende te zijn naar activiteiten, waaraan zij vanuit hun deskundigheid 
een bijdrage kunnen en willen leveren . 

De deskundigheid, het talent, de wijsheid, de betrokkenheid en de ervaringskennis van de leden 
van HWR is aanzienlijk hoog . Deze zou  ten volle benut moeten worden . Door de doelstelling en het 
werkterrein van de werkgroepen duidelijk te formuleren en die groepen op te nemen in een duidelijke 
structuur kan hieraan al een eerste aanzet gegeven worden .

Uitgangspunten:

- Elk lid van HWR kan zich aansluiten bij een of meerdere werkgroepen . 
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- Elke werkgroep heeft zijn eigen contactpersoon . 
- Elke werkgroep werkt onder supervisie van het bestuur .
- Aan elke werkgroep is een bestuurslid als aanspreekpunt verbonden, waardoor een soepele 

communicatie tussen bestuur en werkgroep gewaarborgd wordt . 
- De genoemde werkgroepen zijn mogelijkheden . Natuurlijk is het aantal uit te breiden of in te 

korten . 
- Het beleidsplan kan beter gerealiseerd worden met behulp van actieve werkgroepen, waardoor 

iedereen bezig is met een bepaald deel van het heem en de geschiedenis van Reusel .
- Voor elke werkgroep gelden als eerste belangrijke opdrachten: het opstellen van een eigen werkplan 

in overeenstemming met de doelstelling en nagaan wat er op haar werkterrein al voorradig is in het 
archief van HWR, deze gegevens ordenen, ontsluiten en toegankelijk maken .

- Elke geïnstalleerde werkgroep gaat binnen de geformuleerde kaders een eigen weg, maakt daarin 
haar eigen keuzes en legt die vast in een werkplan met bijbehorende begroting . Dit plan en deze 
begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur . Na afloop van een begrotingsjaar 
legt de werkgroep verantwoording af .

- Voor aparte projecten worden ad hoc werkgroepen ingesteld . Met aparte projecten worden 
activiteiten met een projectmatig karakter bedoeld, die niet vallen onder de doelstelling of 
werkgebieden van de bestaande werkgroepen . 

 Het bestuur of bestaande werkgroepen kunnen voorstellen hiertoe indienen .

Voorgestelde werkgroepen:

1. Communicatie

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

Werkterreinen:
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 .

2. Genealogie

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

Werkterreinen: 
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 . 
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3. Materiële volkskunde

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

Werkterrein:
Het verzamelen van voorwerpen  zoals huisraad, landbouwwerktuigen,  grondbewerkings-
werktuigen, gereedschappen, oude ambachten, medische werktuigen en industriële voorwerpen 
voor zover die te maken hebben met het Kempische en Reuselse heem; kennis hierover verzamelen 
en informatie doorgeven over de verzamelde voorwerpen door middel van publicaties en het 
verzorgen van tentoonstellingen . 

4 . Archeologie

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

Werkterrein:
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, .

5. Bibliotheek

Doelstelling: 
samenstellen van een evenwichtige actuele collectie van boeken, tijdschriften, publicaties  en 
andere materialen

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

6. Erfgoed

Doelstelling: 
Zorg dragen voor ons materieel en immaterieel erfgoed; zowel het bestaande als het verloren 
gegane .

Werkterrein:
Hierbij valt te denken aan monumenten en  oude historische gebouwen . Waar stonden ze; hoe 
zagen ze eruit; zijn er nog foto’s of tekeningen van, wat betekenden ze voor ons heem?  
Maar je zou ook kunnen denken aan de ontwikkeling van het landschap: een landschap is in de 
loop van de tijd gevormd tot wat het nu is, met kenmerken uit alle eeuwen . Zowel de mens als 
de natuur hebben daar hun bijdrage aan geleverd . Door studie en veldverkenning zou je kunnen 
proberen te achterhalen hoe die ontwikkeling van wegen, gehuchten, bossen, vennen, akkers en 
weilanden heeft plaatsgevonden . Waarom liggen de wegen waar ze nu liggen, Uit welke gehuchten 
bestond Reusel in de loop der tijden e .d . Door bestudering van diverse kaarten (topografische, 
hoogte-, geologische , bodemkaarten, kadaster- e .d .) en door vergelijking daarvan in samenhang 
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met grondige bestudering van archiefbronnen en verkenning in het veld kan een betrouwbaar 
beeld ontstaan van bewoningspatronen, wegenstructuren, waterlopen, bodemgebruik enz…
Hebben wij in ons heem waardevolle kunstuitingen van plaatselijke kunstenaars, zoals schilderijen, 
muziekstukken, literaire uitingen e .d .
Deze werkgroep zou o .a . ook ondersteunend kunnen werken voor het gemeentebestuur bij het 
voeren van een goed monumentenbeleid, zodat het karakteristieke van Reusel en het cultuur-
historisch erfgoed voor het nageslacht bewaard zal blijven, of het adviseren bij straatnaamgeving, 
de schrijfwijze en de betekenis ervan .

7. Archief 
 

Doelstelling: 
Verzamelen en ordenen van gepubliceerde informatie .

Werkterrein: 
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 Heemkunde 
werkgroep Reusel,  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 . 

8. Beeld en Geluid

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

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

9. Educatie

Doelstelling:  
Bij kinderen (klassikaal of individueel) en volwassenen belangstelling wekken voor de eigen 
omgeving en vooral voor het cultuurhistorisch erfgoed, dat zich daarin bevindt om ze zodoende 
te betrekken bij het eigen heem  .

Werkterrein: 
Schoolklassen in het heemhuis ontvangen n .a .v . bijvoorbeeld tentoonstellingen; lesbrieven maken 
n .a .v . actuele onderwerpen, zoals bijv . herdenking WO-I/WOII .; natuur- en cultuurhistorische 
excursies organiseren; ondersteuning bieden aan studenten bij het schrijven van werkstukken 
over een heemkundig  onderwerp; contact met basisscholenscholen en scholen voor voortgezet 
en hoger onderwijs .
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10. Petit Comité

Doelstelling: 
Goed en constructief  overleg met het gemeentebestuur en daaraan gerelateerde instanties 

Werkterrein: 
Definitieve huisvesting, zinvol medegebruik van elkaars ruimtes, eventuele subsidiemogelijkheden, 
adviseringen 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 .

11. De Schèèper

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

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

Reusel, 22 januari 2018
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HUISREGELS van Heemkunde Werkgroep Reusel

1 . Personen van 18 jaar en ouder kunnen lid worden van HWR . Het bestuur beslist of iemand als lid 
wordt toegelaten . Men is een halfjaar aspirant-lid . Daarna lid en betaalt men contributie . 

 De contributie bedraagt € 17,50 per kalenderjaar . Dit kan apart betaald worden of via incasso 
samen met het abonnementsgeld van De Schééper . 

2 . Het abonnementsgeld van De Schééper bedraagt € 12,00 per jaargang . Voor abonnees buiten 
Reusel komen hier nog portokosten bij . De juiste bedragen hiervoor staan in de colofon van De 
Schééper . Een jaargang loopt van 1 juni t/m 31 mei . De Schééper verschijnt 4x per jaar en wel in 
de maanden juni, september, december en maart . 

 Bezorgers van De Schééper, die geen lid zijn van HWR, ontvangen een gratis abonnement .
 Losse nummers van De Schééper kosten € 5,00 . 

3 . HWR houdt regelmatig (zo mogelijk per 2 mnd .) een leden e/o werkvergadering . 
 Het bestuur van HWR houdt maandelijks een bestuursvergadering . 
 Zowel de leden als het bestuur kunnen tussentijds een vergadering bijeenroepen . 

4 .  Tijdens de vergaderingen en andere bijeenkomsten is de koffie/thee gratis . Wil men nog een 
ander drankje nuttigen dan is dit voor eigen rekening .(Zelf afrekenen in het drankenpotje) Prijslijst 
hangt op het prikbord . 

5 .  Er zijn een beperkt aantal sleutels beschikbaar van de heemkamer . Het beheer hiervan berust bij 
de voorzitter . 

6 .  Onkostenregeling: Bedragen onder € 75,-- melden bij de penningmeester . Over onkosten groter 
dan € 75,-- beslist het bestuur . 

7 .  De kilometervergoeding voor het rijden t .b .v . HWR bedraagt € 0,20 . Eventuele processen-verbaal 
worden niet vergoed . 

8 .  De bijdrage van HWR aan het (jaarlijkse) heemkundig/cultureel uitstapje bedraagt maximaal 
€  17,50 per deelnemer met een maximum van € 500,--, tenzij anders beslist door het bestuur, 
Overige kosten worden betaald via eigen bijdrage van de leden . Onder deelnemers wordt 
verstaan: HWR-lid en partner . Overige introducees betalen de werkelijke kosten . 

9 .  Bij ziekten en jubilea zorgt het bestuur voor een attentie . Het bestuur moet hiervan dan wel op 
de hoogte zijn . 
- Bij 25, 40 en 50-jarig huwelijk:  kaart of bij uitnodiging € 25,-- .
- Bij overige jubilea:  kaart of bij uitnodiging € 25,-- .
- Bij ernstige of langdurige ziekte:  kaart e/o bloemen – fruitschaal € 15,-- .
- Overlijden lid of partner:  een graftoef € 25,-- en namens HWR wordt, in overleg met  

 de familie een advertentie geplaatst in het E .D .

10 . Bij 25, 40 en 50 jaar lidmaatschap van HWR ontvangt men een attentie á € 25,-- . 

11 . Bij receptie of jubilea van derden, waarvoor het bestuur is uitgenodigd, een enveloppe met € 25,--

12 . Attentie’s aan derden voor bewezen diensten altijd in overleg met het bestuur . 
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13 . Uitleen boeken. Dit is alleen toegestaan voor HWR-leden en aan studenten voor studie-
doeleinden . Neemt men een boek mee dan vult men het kaartje, dat voor in het boek zit, in en 
legt dit in het daarvoor bestemde plastic bakje . 

 Neemt men een boek uit het rek om even in te kijken dan graag op dezelfde plaats terugzetten .

14 . Op de dinsdagmorgen (behalve in juli/augustus) is de heemkamer geopend voor publiek . Ook de 
heemleden zijn dan welkom voor de contacten, gezelligheid of eventuele klusjes . 

15 . Van de heemleden wordt verwacht dat zij na gebruik de heemkamer netjes achterlaten . 
 Alles opgeruimd, de afwas gedaan, computers uit, verwarming omlaag, lichten uit en de deuren 

op slot .

16 . Wil men materiaal, gereedschap of anderszins van HWR gebruiken of in bruikleen dan kan dit 
alleen in overleg met een bestuurslid . Zo nodig wordt een bruikleencontract opgesteld . 

17 . Als een bestuurslid aftreed na een periode van 3 jaar wordt op passende wijze afscheid genomen 
met een etentje voor het gehele bestuur en hun partner op kosten van HWR . (Dit is goedgekeurd 
in de ledenvergadering van 06-05-2016) .  

18 . In situaties waarover de statuten, het huishoudelijk reglement of de huisregels geen uitsluitsel 
geven, beslist het bestuur . 

Opgemaakt door het voltallige bestuur te Reusel, dd . 19 november 2012 .

De voorzitter, w .g . L . Vosters

De secretaris, w .g . J . Hendrikx-van Herk

Besproken en goedgekeurd door de ledenvergadering op 7 december 2012 . 
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GEREALISEERDE PROJECTEN

Vaste Taken: 
Collecties: Foto’s
 Bidprentjes
 Materiele Volkskunde
Straatnaamgeving Reusel
Onderhoud website
Beantwoorden vragen en verstrekken informatie aan belangstellenden . 
Meewerken aan diverse projecten: o .a . Bordenproject Reusel - De Mierden . Uitwerken 
erfgoedkaarten . 
Rondleidingen in Reusel . 
Bijwonen externe vergadering van o .a . Regio en Brabants Heem . 
Meewerken aan thema-Schéépers, o .a . voor Bijenbond, K .B .O . en Voetbalclub .
Bijhouden Genealogisch Bestand . 

1971
06 april  Lezing Hr . Kakebeke . Prehistorie en Geschiedenis . 
07 november Rondleiding door Reusel o .l .v . Hr . Kakebeke . 

1972
07 januari  Lezing door K . Vermeeren in “Klein Amsterdam” over het Gildewezen . 
25 maart  Deelname aan afgraving van heuvelrug in De Moeren te Reusel .
September  Tentoonstelling “Roselo” in De Kei . 

1973
19 en
20 mei  Deelname aan Vlaamse Kermis met St . Jorisgilde .

1974

1975
18 januari  Feestavond en eten bij chinees “De Goede Vriend”
21 februari Diavoorstelling over Kempisch Landschap door J . van der Heyden, Netersel .
17-18-19
mei  Gildefeesten i .s .m . St . Jorisgilde . En Historische Optocht . 

1976  1e lustrum
 Buurtonderzoek
27 en 
28 maart Tentoonstelling in de Kei over 5 jaar HWR met presentatie van 

boek “Reusel ligt midden in ’t vérken” als deel 1 van “Bijdrage 
tot kennis van het Reusels Heem” .
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1977
11 september  Vanwege Reusel Kermis een Kéék en Sjachelmert op de Groeneweg met een 

tentoonstelling in het Heemgebouw, Wilhelminalaan 28, Reusel van eigen spullen en 
een expositie van Reuselse kunstenaars . 

1978
26 juli Opmaken van Notariële Akte van oprichting en vastleggen statuten . 
10 september Kéék en Sjachelmert op de Groeneweg en tentoonstelling Heemgebouw met 

Reuselse Kunst (Textiele handwerken) .

1979
22 april Optreden van Üt Muziek”uit Bergeyk in De Kei met Oude Kempische Volksliederen . 
19 t .m
27 mei Tentoonstelling ïn Heemkundegebouw en presentatie boek deel 3
 “Plant en Mens in Reusel” . 
September Presentatie deel 2 “Van Gummigalgen”en kleine expositie in bank ABN-Amro te 

Reusel .
September Donateursaktie “De Grote Hoop” .
09 september Kéék en Sjachelmert op de Groeneweg . 20% van de opbrengst gaat naar de 

bootvluchtelingen . 
 Voorwerpen uitgeleend voor tentoonstelling in Het Vennenbos .

1980
06 juni  Diavoorstelling over vogels door Hr . Venema .
14 september Kéék en Sjachelmert aan de Groeneweg . Van de opbrengst gaat fl . 350,-- naar het 

Koningin Wilhelmina Fonds en fl . 350,-- naar het Nederlands Rode Kruis . 
19 december Diavoorstelling over geneeskrachtige kruiden en feestavond in ’t Centrum . 

1981
15 mei  Onthulling beeld “Witheer”in de Lensheuvel . Presentatie deel 4 “Volksvermaak in 

Reusel”en tentoonstelling in Heemkundegebouw . 
17 mei  Deelname aan Durpsfist en Historische Optocht . 
13 september  Kéék en Sjachelmert . Tentoonstelling met thema “Reusel ligt midden in ’t vérken” . 

Expositie fotoserie over varken slachten . Fl . 700,-- geschonken aan Jongerenkoor t .b .v . 
hun musical .
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1982
26 en
27 februari Fototentoonstelling in Rabobank i .v .m . hun jubileumjaar . 

1983
29 januari Presentatie deel 5 . “Reusel aon de meet” . Op ludieke wijze door Schorefons aan de 

grens aangeboden aan de burgemeesters van Arendonk en Reusel . 
19 februari Feestavond in ’t Grenshuis . 
22 t/m 
26 april Medewerking aan Middenstandstentoonstelling in voormalige Willem II fabriek . 
14 en 
15 mei Medewerking aan fietszoektocht met opdrachten van Jong Nederland met kleine 

tentoonstelling in Heemkundegebouw . 
27 augustus Uitstapje naar Openluchtmuseum van Bokrijk . 
11 september Kéék en Sjachelmert aan de Groeneweg met tentoonstelling over het rijke roomsche 

leven getiteld: Liever as den heiligen olie” . 
05 november Bezoek aan Heemkundekring ”Als icke can” te Arendonk . 

1984
22 april Medewerking aan vrije markt van Buurtvereniging “De Zeventak”
1 t/m 25
mei 1984 Tentoonstelling in de Bibliotheek . 
25 augustus Uitstapje naar Leuven (stadhuis,brouwerijmuseum,groot begijnhof en kruidtuin) en 

Hoegaarden (heemkunde taveerne, museum en dorpswandeling) .
26 augustus Medewerking aan Markt Vlassert . Verkoop boeken en jaarkalender 1985 .
September  Tentoonstelling 100-jaar Fraters in Reusel in de Kei en presentatie van boek “Fraters 

100 jaar in Reusel “1884-1984” . Vanwege het 75-jarig bestaan van de Rabobank krijgen 
alle Reuselse gezinnen een gratis exemplaar . 

17 november Bezoek aan Oud-Turnhout . 
 Openstelling Heemgebouw voor leerlingen van S .K .O . de Vrije Akademie te Arendonk . 

In 1985 stopt dit weer . 

1985
Uitgave jaarkalender 1985
15 februari Feestavond in ’t Grenshuis . 
05 mei Tentoonstelling WO II “Reusel veertig jaar bevrijd” in Den Horst . + boek . 
12 oktober Uitstapje naar Turnhout, o .a . St . Pieterskerk, Kasteel en Begijnhof en Corsendonck . 
06 oktober Verkoop kalenders op Welfare-tentoonstelling in Huize Kempenland . 
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1986
 Uitgave Jaarkalender 1986 .
27 september Bezoek aan Pijp-en Tabakmuseum in Harelbeke en Vlasmuseum Kortrijk . 

1987
02 oktober Presentatie door Peter Blankers over bouw van Brabantse schob en paraplu . 

1988
08 april  Gourmetavond . 
15 januari  Opening ploegenmuseum “De Schob” bij de Fa . Imants aan de Turnhoutseweg . 

September Kermistentoonstelling met werken van Will Jansen (Post) en Graort Jansen . 

1989
21 januari  Bezoek aan de Abdij van Postel .
April 1e exemplaar van De Schééper .
27 mei  Uitstapje naar Gent . 
Juli Bezoek aan Arendonk . 
September Kermistentoonstelling “Aanzichten van Reusel” . 
11 november Presentatie boek “Dorp en Dessa” .
12 november Opening tentoonstelling .

1990
28 april Uitstapje naar Mechelen . Stadswandeling, Stadhuis, kerk en volkskundig Museum .
06 mei  Kraam in Veldhoven van het Anjerfonds .
September Kermistentoonstelling “paddestoelen” . Ook bezocht door scholen . 
18 oktober Lezing door Mevr . Vaessen over gebouwen in Reusel met historische waarde .
16 november Presentatie boek “Veertien-Achttien” geschreven door Dré van de Voort . 



20

1991  20-jarig bestaan
11 november  Oud-kempische koffietafel in ’t Centrum voor HWR-leden met partner .
  Oktober wordt “HWR-maand” .
 Uitgave van puzzelkrant voor alle inwoners van Reusel . 
05 oktober  Uitgave “Aren uit 
12 oktober Optreden duo Hermans-Janssen in De Kei . 
15 oktober Lezing door Hr . Hoppenbrouwers . 
19 oktober Optreden duo Hermans-Janssen . 
22 oktober Lezing “Smokkelen in de Kempen” door Paul Spapens . 
26 oktober Oude films en optreden Dörpsslenters . 

1992
14 maart Feestavond in “De Blaalse Hoeve”te Bladel met optreden van Hanna en Drieka voor de 

heemleden met partner . 
24 april Onthulling muurplaquette (van Constant Grooten) aan Marktgebouw West met  als 

onderwerp “St . Cornelisgesticht anno 1884” . 
Oktober  Tentoonstelling “113 jaar zusters in Reusel” in de aula van de Mavo te Reusel 

gedurende drie weekenden . 10-11 / 17-18 en 24-25 oktober .
 2 thema-avonden . 

Reunie van de zusters met Nanny “Donders”, een joods meisje, ondergedoken geweest in het 
zusterklooster . 

1993
April Thijs van der Zanden en Willem Verhoeven starten met de opzet van het Reusels 

Genealogisch Bestand . 
Mei Fotofietstocht door Reusel door HWR-leden . 
Oktober Tentoonstelling met thema ’t Reusels Dialect . 
 Uitgave Puzzelkrant . 
 2 Thema-avonden . 
09 november  Bezoek aan Bibliotheek van de KUB-Tilburg . 
13 november Uitstapje naar Antwerpen . 
 De Mariaschool schenkt HWR hun Mariabeeld . Dit wordt geplaatst bij het Mariahof 

maar blijft eigendom van HWR . Plaatsing in 1994 . 

1994
 In Israël wordt door Nanny “Donders”een boom geplant namens HWR . 
 Wijziging statuten .
07 februari Kennismakingsbezoek aan nieuwe heemvereniging in Hooge Mierde . 
April Deelname aan de hobby-en verzameltentoonstelling van buurtvereniging d”Ekker . 
11 juni Fotofietstocht door Reusel . (door HWR-leden) . 
09 juli Fietstocht met picknick naar de Heilige Eik in Oirschot met gezellig avondje in de 

schob bij Jos Lavrijsen . 
Sept ./Okt . Tentoonstelling “In de oorlog… ., toen… . . Hoe de oorlog doorgekomen . 
25 november Heemkundefeest bij Gerda en Jan Lavrijsen, Weyerend 3 te Reusel . 
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1995
Maart  Tentoonstelling “Genealogie”in de Bibliotheek . 
Maart Onthulling maquette Koos Venema “Reusel anno 1932” .
20 mei  Uitstapje naar Lier . 
Juli  Lidmaatschap Brabants Heem . 
Augustus Archeologische opgraving van “de oude kerk” onder leiding van I .P .P . (Manuela 

Seijnen) . 

06 oktober Presentatie boek “Acht eeuwen kerken in Reusel” in De Kei met tentoonstelling . 
Oktober Verzoek aan Gemeente om klokkentorentje van voormalig zusterklooster te plaatsen 

in centrum van Reusel . 
November Koos Venema heeft de maquette “Reusel anno 1993” klaar . 
November 5 HWR-leden gaan naar de cursus Genealogie voor beginners . 
 Willem Verhoeven en Thijs van de Zanden beginnen met de opbouw van het 

genealogisch bestand van Reusel . 
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1996
Maart Deelname aan lentebeurs in Reusel . 
10 mei  Bezoek van Heemkunde Arendonk . 
16 juni Deelname met de Fam . Lavrijsen aan Historische Optocht in Reusel ter gelegenheid 

van 100 jaar kerk in Reusel . Onderwerp: Breugel komt van Reusel . 

21 september  Festiviteiten 25 jaar HWR .
 Puzzelkrant voor alle inwoners van Reusel . 
 Uitstapje naar Maastricht met wijnproeverij .
 Feestavond bij de Arend in Arendonk . 
12 oktober Opening tentoonstelling “Van Roselo tot Reusel” . 
 Eerst jubileumbijeenkomst in De Kei . 
15 oktober Lezing Gerard Rooijakkers in De Kei .
22 oktober Lezing Frans Teuws (IPP) in de Kei over opgravingen . ???
November Bezoek aan Heemkunde Arendonk . 
December  Medewerking aan verjaardagskalender, door Gemeente Reusel aangeboden aan alle 

Inwoners i .v .m . de opheffing van de zelfstandige gemeente Reusel . 

1997
 Museum “De Schob”wordt opgeheven . Fa . Imants heeft ruimte nodig . Materialen 

worden opgeslagen in Karel I fabriek . 
Maart Bij het nieuwe schoolgebouw van basisschool “De Klimop”wordt namens HWR een 

boom geplant door Aad Martens en Lies van der Put .
Maart  Archeologische opgraving o .l .v . Paul van Kempen . 
April Uitgave boek “100 jaar Boerenbond” deel 12 van onze reeks . Dit boek wordt door de 

N .C .B . aan 800 gezinnen gratis beschikbaar gesteld . 
Juli Fietstocht naar Heemkundekring Poppel en Ravels met tussenstop bij heemlid Nel 

van den Berk . 
14 oktober Lezing door Paul van Kempen (opgravingen) en Herman Strijbos (bouwgeschiedenis 

Kempische Kerken) in De Kei . 
Oktober  Paddenstoelenwandeling o .l .v . Louis Vosters op landgoed Ten Vorsel in Bladel voor 

heemleden en aanhang . 
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1998
27 januari  Bezoek aan Heemkundekring Neerpelt . 
Februari Henk van der Put wordt sommelier . 
23 mei  Uitstapje naar Middelburg .
11 oktober Bestuur HWR op bezoek bij Heemkunde Arendonk .
19 t/m 31 okt . Genealogiedagen in de bibliotheek . 
November Het klokkentorentje van het zusterklooster wordt geplaatst bij d’n Achterum in de 

Korenbocht .
??  Lezing door Pieter Wouters over de opgravingen . 
19 december Etentje voor medewerkers De Schééper in Tramhalte te Duizel . 

1999
19 februari  Bosuilenexcursie in “De Utrecht”o .l .v . Pieter Wouters . 
05 juni Uitstapje naar “De Groote Peel” en Beiaard-Natuurmuseum in Asten . 
 Eigen bijdrage van de leden Fl . 80,-- p .p .
09 oktober Millenium tentoonstelling “Uit Gouden Korenaren… “ in Den Horst . 
9 en 10/10/ Verg . “Öuderwets Boeren” bij Den Horst i .v .m . . Tentoonstelling . 
12 oktober Dialezing in Den Horst door Ton Cruisen . “Van Boerendorp tot Burgerdorp . 
12 november Film in De Kei: Reusel . De Kerk en haar invloed in de 20e Eeuw . 

2000
Augustus Hulp bij tentoonstelling “110-jaar Rabobank” . 
05 september  Terugplaatsing van “De Reuselse Kei” naar de cirkel bij gelegenheid van het 50-jarig 

huwelijksfeest van Joan en Griet Jansen-Horsting . 
23 september Verhuizing van Wilhelminalaan 28 naar Groeneweg 1A .
18 november Fotofietstocht “Kapellen en Kaoie” door 5 heemleden . 

2001
16 maart 30 jaar H .W .R . 
17/3 en 18/3 Open Dagen in HWR-gebouw . 
17 maart Presentatie fotoboek ”t Reusels leven in beeld” . In HWR-gebouw .
24 maart Jubileumfeest voor leden en aanhang in HWR-gebouw . 
11 mei Voorjaarswandeling in Beleven voor leden en introducees . Gids: Joep Verspaandonk . 
07 september Bezoek aan Heemkunde Arendonk . 
17 november Onthulling “Stenen der Zaligheden”bij de Grote Cirkel . 
24 en 25/11 Genealogische Dagen in HWR-gebouw . 

2002
Februari Tentoonstelling in De Kei . 
Februari Dialectwedstrijd voor de Reuselse Bevolking in D’n Uitkijk . 
01 maart “Reuselse Avond” in de Kei . Ter gelegenheid van de presentatie van Deel I van de 

Reuselse Dialectboeken . Met muziek in dialect . 
  Tevens finale van de dialectwedstrijd . 
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2003
15 januari Bezoek aan Heemverg . Platella Villa + Muziekcafe Reusel . 
07 maart Presentatie 2e Dialectboek met dialectquiz .
28 maart Tentoonstelling “Opgediept en Herschapen”over archeologie i .s .m . Jan Vosters 

(Schilderijen) . 
Mei  Bezoek aan Heemverg . en museum Balen . 
01 mei  Opslag materiële volkskunde bij boerenbond Poppel . 
29 augustus . Onthulling Januskop . 
20 september Bezoek aan Breendonk en Heemverg . De Vlierbes in Beerse . 
Oktober Tentoonstelling “Nuttige Handwerken”in heemgebouw . 
November .  Presentatie over geluidsklanken door Jan Kokken . 

2004
10 oktober  Paddenstoelenwandeling . 
05 maart Presentatie derde woordenboek .
16 oktober Uitstapje naar Openluchtmuseum Arnhem . 
26 september Stille tocht van Kerk Reusel naar Hooge Mierde . Kranslegging Engelse graven en 

Veldhospitaal Duitsers in Hooge Mierde . Verhalen van Joan Jansen en Lord Davies . 

2005
29 en 30/1 Genealogisch weekend .
04 maart Presentatie van C .D . van Joan Jansen tijdens Reuselse Avond in De Kei . 
 Met Dialectwedstrijd
27 augustus Uitstapje naar Den Bosch . 
22 oktober Medewerking aan een concert van Harmonie Concordia met een kleine 

tentoonstelling . 
26 en 27/11 Open Dagen HWR in heemgebouw . 
09 december Bijeenkomst “Redactie De Brug” in heemgebouw met bestuur HWR en enkele 

schrijvers van De Schééper . 
 Redactie De Brug: J . Imants, C . Loonen, H . Horsting, J . Jansen, J . Tielemans en 

P . Huijbregts .
29 december Bezoek van de Fraters van Tilburg in het heemgebouw voor een gezellig avondje . 

2006
02 januari Wim van Gompel ontvangt de cultuurprijs van de Gem . Reusel-de Mierden vanwege 

het schrijven van de vier dialectboeken . 
10 maart Presentatie deel 4 van dialectboek met dialectavond . 
14 maart Vanaf 14/3 is het Heemgebouw op dinsdagmorgen van 10 .00 – 12 .00 uur geopend 

voor belangstellenden . M .u .v . juli en augustus . 
7 september Tentoonstelling in de bibliotheek over de jaren 50 i .s .m . K .B .O . 
30 september  Uitstapje naar Geel . 
7 oktober Gastheer voor congres: ”De Kempen in WO I” .
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2007
09 maart Heemavond in De Kei met presentatie van DVD .
Mei Bezoek aan het Heemgebouw door gasten van de Zonnebloem . 
25 augustus Uitstapje naar Ravenstein . 
 Oktober Tentoonstelling in oude St . Jozefschool over Reuselse scholen . 
 “Houdoe St . Joseph” .
16 oktober: In kader van de Boekenweek en in samenwerking met de bibliotheek lezing door 

Magda Smorenberg over Theo Thijssen “De gelukkige Klas” . 
Okt . / Nov .  Medewerking aan Tentoonstelling “In Oorsprong verbonden” . 
01 december  Gezellige mosselavond voor alle heemleden met aanhang . 

2008
14 maart Bezoek aan ’t Kaske in Poppel .
7 maart Stand op cultuurmarkt in de Bibliotheek . 
 Medewerking aan project “Gluren bij de Buren” van div . kempische gemeenten . 
Juni Fietstocht naar doktersmuseum Hilvarenbeek .
24 augustus Afscheid Fraters . Brunch in H .W .R .-gebouw aangeboden door buurtverg . Lokbossen . 
30 augustus Uitstapje naar Kalmthout en Essen . 
September  Boerenovertrek Annie en Louis Vosters i .v .m . . verhuizing van  Wilhelminalaan naar de 

Beukenlaan . 
November Tentoonstelling “Langs ‘s Heren wegen” met uitgave van fietsroute en lesbrief voor 

leerlingen van de basisscholen . 

14 november Lezing door Jaon Jansen bij het Mols Pierement . 
December Thijs van de Zanden en Peter Tijssen nemen (op persoonlijke titel) deel aan het DNA-

onderzoek van het Hertogdom Brabant o .l .v . de Universiteit van Leuven . 
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2009
 Medewerking aan onderwijsproject “Jet en Jan, jong in 1910” voor leerlingen van 

groep 3 van de basisscholen . 
 Beeld Kindje Jezus gaat naar Kerkhof . 
21 febr .  Gourmetavond voor alle heemleden met aanhang . 
25 maart Deelname aan Cultuurmarkt van de Gemeente in Bibliotheek . 
18 april Bezoek aan de Reuselse Fraters in Tilburg en hun museum . 
Augustus Ontvangst nieuwe burgervader met fietstocht door Reusel en lunch in Heemgebouw 

door voorzitter en penningmeester van HWR . 
6 november Uitgave Fotoboek scholen . Deel II: ”Reuselse scholen in beeld .”
 Met tentoonstelling in heemgebouw .
4 december Lezing door Leo van den Berk over Apostel Paulus . 

2010
Januari Powerpoint-presentatie door Thijs van der Zanden en Louis Vosters over 

paddenstoelen in HWR-gebouw en later in ’t Torentje . 
26 maart Stand op cultuurmarkt in Bibliotheek . 
Mei  Lezing door Leo van den Berk over de bijbel . 
Juni Afronding project erfgoedkaarten . 
Mei/juni Medewerking aan tentoonstelling en presentatie boek van 125 jaar Fa . Imants . 
Oktober Excursie in heemgebouw en presentatie geneaologie voor buurtverg . dÉkker . 
 Presentatie op Mariaschool door Louis Vosters en Thijs van der Zanden over HWR en 

Cultuurhistorie van Reusel . 
Augustus Uitstapje naar Turnhout . 
03 oktober Paddenstoelenwandeling voor HWR-leden e .a . verzorgd door Louis Vosters . 
Oktober Tentoonstelling door Jan Radersma van zijn schilderijen . 
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2011
 Vanaf april zelf energiekosten heemgebouw betalen . 
April Vitrines in De Kei worden ingericht door Jo Hendrikx en Lies van der Put . 
19 maart Jubileumfeest (40 jaar HWR) in De Valk . Met Heemkundequiz voor de leden . 
25 maart Deelname aan Cultuurmarkt in De Kei . 
Juni Alle inwoners van Reusel krijgen een gratis Schééper i .v .m . jubileum . 
 Dit levert jammer genoeg niet veel nieuwe abonnees op . 
27 juni Historische wandeling met leerlingen van groep 5 van De Leilinde . 
Juni Afsluiting invullen Erfgoedkaarten . 
25 september Met stand op camping “Het Plankenbrugske” om Reusel te promoten . 
14 oktober Viering 40 jarig-jubileum met 
 Tentoonstelling in Heemgebouw .
 Uitgave kermisboek ”Urst inne van men”
 

 Feest in de Spiegeltent: Vrijdag = presentatie boek . 
  Zaterdag = fancy-fair voor de kinderen en dansavond . 
  Zondag= muziekmiddag . 
18 oktober Lezing door Paul Spapens over kermisvieren . 
26 november Deelname aan tentoonstelling in De Beiaard in Postel van de “Molse Tijdingen” . 
22 oktober Jubileum-uitstapje naar Hopmuseum in Poperinge en Vlasmuseum Kortrijk . Daarna 

diner in De Wekker . 
25 november  Opening “De Draadversperring” in de Reuselse bossen . 
10 november Deelname aan lezing in Zondereigen door Prof . Vaneste over draadversperring in 

WO I . 
18 november Lezing Brenda Cijffers . Over Norbertijnse pastorieën in het oude Hertogdom Brabant . 
25 november Presentatie van de film: De Gloeiige .
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2012 
 Ger Heesters maakt start met scannen van foto’s . 
06 februari Bestuursoverleg met Heemkundevereniging De Mierden . I .v .m . plaatsgebrek worden 

materialen van Heemkunde Mierden opgeslagen in oude gemeentehuis . 
April Materiële Volkskunde gaat van opslag bij de Boerenbond in Poppel naar een 

particulier in bruikleen .
April Een studente uit Mol heeft een engelse ballade geschreven voor Jaon Janssen en 

komt deze zingen in het heemgebouw . E .e .a . is opgenomen door Dhr . Lepelaars uit 
Hapert . 

01 mei  Opening Ommetjes in Reusel-De Mierden . 
18 juni  Historische wandeling met leerlingen van groep 6 van de Leilinde . 
September Met Reusel Kermis is de tentoonstelling in het Heemgebouw open voor bezoekers . 
Najaar Bezoek aan smokkelaarsmuseum in café van Jules van Steenbergen . 
24 november Bezoek met leden aan sigarenfabriek in Arendonk en Heemmuseum Arendonk en 

daarna eten in De Klok . 

2013
04 januari Presentatie door Thijs van der Zanden “Hoe goed ken je Reusel” .
Februari HWR wordt lid van de Rabobank .
Mei HWR doet mee aan de Grote Clubactie van de Rabobank . 
Mei-juni-juli Behalve op dinsdagmorgen is het heemgebouw ook open op vrijdagmiddag . 
Juni Historische wandeling leerlingen van groep 6 van de Leilinde .
Juni Thema-Schééper over Reusel Sport
05 juli  Opening van kunstwerk bij de bushalte van Trudy van Loon . Met receptie in het 

heemgebouw . 
Juli De Groep “Weidevogels” neemt haar intrek op de bovenverdieping van het 

heemgebouw . 
10 oktober Lezing door Pieter Peijs van de Weidevogels . 
24 oktober Lezing doort schaapherder Stijn Hilgers uit Goirle . 
02 november Bezoek aan Schoen- en Ledermuseum in Waalwijk en diner bij de Klok . 
09 november Deelname van 3 heemleden aan Dag van de Brabantsche Volkscultuur in Hoogstraten 

met presentatie van boek over WOI “Met ons gaat alles goed” . 
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2014
Maart Realisatie van de 100ste Schééper . 
05 april Uitstapje voor alle HWR-leden, schrijvers en bezorgers van de Schééper vanwege de 

100ste Schééper naar het Heemerf in Goirle en de Vondhoeve in Poppel . 
April Voorbereiding op de dodenherdenking van de groepen 7 van de Reuselse 

Basisscholen op het thema “Vrede geef je door” in de Mariahof .
04 mei Deelname aan de dodenherdenking in Reusel . 
24-25 mei Genealogisch weekend . Schoolklas 1912 . 

Juni Cultuur-Historische wandeling in Reusel voor de leerlingen van groep 5 van de 
basisschool “De Leilinde” . 

12 juni Lezing door Leo van de Berk over zijn boek “Oorsprong van het Christendom” . 
6 september Uitstapje naar Geertruidenberg en eten in “De Klok” . 
September  50 jaar weekmarkt Reusel .  Het HWR-gebouw is op 7 vrijdagen open met een kleine 

 fototentoonstelling voor de marktbezoekers .
2 oktober Lezing over Wereldoorlog I door Erik Claessen uit Arendonk .  
8 oktober Lezing over Wereldoorlog I (speciaal Dodendraad) door Herman Janssen en Frans van 

Gils van Heemkunderverg . Amalia van Solms uit Baarle Nassau . 
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2015  
Voorjaar  Aanstelling “Petit Comité”
 Crea-middag voor groep 7 en 8 van de “Leilinde”
 Wandeling bij de Grote Cirkel
15 maart Kunst-en Curiosamarkt “Wa is ’t Wert” door 2 taxateurs van kunsthandel Art Dumay uit 

Nuenen . Druk bezochte middag . 
Maart Jan Dirkx heeft DVD gemaakt met foto’s van oud Reusel voor seniorendag . 
10 april  Wandeling voor leerlingen van groep 5 van de “Leilinde” in Reusel . 
Mei Grote Clubactie van de Rabobank .
Juni Cultuurhistorische wandeling voor leden van Heemkundevereniging De Hooge 

Dorpen uit Vessem .
Augustus Uitstapje van leden met introducee naar familiemuseum in Eysden (L) . 
 23 deelnemers, waarna eten in Heemgebouw . 
September  Thijs toont na de ledenvergadering zijn vlinderpresentatie . 
 
Oktober  Lezing door prof . dr . Jan Bijsterveld over het belang van het vastleggen van verhalen 

van “gewone” mensen . 55 bezoekers . 
November  Inbraak in heemgebouw waarbij beamer werd gestolen . 

2016
24 januari   Verkoop van overtollige boeken en schoolplaten . 
19 maart  Presentatie van het Reusels kookbuukske “Wa eten We?” . Met lezing van Ineke 

Stroucken en aanbieding van 1e exemplaar aan de 100-jarige Mientje van Gompel- 
de Crom . 

19 maart Etentje in De Kei voor leden en partners n .a .v . 45 jaar H .W .R . 
Februari Bezoek aan ”Amalia van Solms” in Baarle-Nassau i .v .m . lezing over  “Grote Liefdes in de 

Groote Oorlog” .
April Cultuurhistorische wandeling voor besturen ouderenbonden Reusel-De Mierden . 
April “Kiek op Muziek” samen met Harmonie Concordia . Met tentoonstelling en prijsvraag . 
April Grote clubactie van de Rabobank . 
Augustus Uitstapje voor leden en introducee naar Dordrecht met bezoek aan 

Onderwijsmuseum en rondvaart . Daarna eten in heemgebouw . 
11 oktober Lezing over grote gezinnen door Ad Rooms .
4 november Diverse HWR-leden en enkele genodigden doen mee aan de Reuselse Huiskamerquiz . 
December Laatste ledenvergadering in Heemgebouw, Groenweg 1a . 
December Tijdens de Winterfeesten ontvangt HWR de Cultuurprijs van de gemeente Reusel- 

De Mierden 2016 . 
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2017
Januari 1e vergadering in de heemkamer in het gemeentehuis . 
26 maart Cultuurhistorische wandeling in buitengebied met redelijk veel belangstelling .
8 april Open Dag in de nieuwe “Heemkamer” in het gemeentehuis . 
Mei Bezoek uit Amerika (Wisconsin) van Barbara en John van Gorp, die hun roots hebben 

in Reusel . 
Augustus Wandeling en lezing voor Parkinson-patiënten . 
Augustus Uitstapje leden met introducee naar Zierikzee en Watersnoodmuseum .
 Daarna eten bij “De Klok” . 
September Bezoek en lezing aan Sigaren- en Boekdrukkunstmuseum in Valkenswaard . 
8 oktober Lezing door René Bastiaanse over “Rijke Roomsche Leven” . Voor het eerst 

toegangskaartjes uitgegeven vanwege grote belangstelling . 
3 november Deelname aan de Reuselse Huiskamerquiz . 
25/26 Presentatie van hapjes uit kookbuukske bij “Only for Men” in Reusel . 
november
November  Archeologische wandeling verzorgd door Thijs van derZanden en Bernard Fleerakkers 

met 20 deelnemers . 

2018
April Demonstratie van computerprogramma Memorix Maior .
 Begonnen met benoemen en digitaliseren van toponiemen en andere objecten in de 

gemeente Reusel-De Mierden met vastlegging van GPS-coördinaten . 
24 april Lezing over “Pilotenlijn” door Ad van Rijswijk uit Esbeek . 
Juni Aanpassing abonnementsprijs De Scheeper naar € 12,00 .
Augustus Gestart met digitalisering bidprentjes . 
Augustus Bezoek van leden en introducee aan Heemvereniging Den Dungen en Brabants 

Museum . Daarna eten bij “De Klok” . 
Oktober Plaatsen van informatiebord met gedicht ‘In Flanders Fields” en planten van klaprozen 

bij monument van de Dodendraad in de Reuselse bossen . 
26 oktober  Krokussen planten bij de grens Hooge Mierde en 

Ravels in het teken van 100 jaar bevrijding WO I 
door schoolkinderen uit Hooge Mierde en Ravels . 

November  HWR is lid geworden van Club van 100 van 
museum “Bewogen Jaren” in Hooge Mierde . 

3 november  Deelname aan Reuselse Huiskamerquiz .

In 2018 hebben diverse leerlingen van Pius-X, 
Scholengemeenschap in Bladel, informatie gevraagd om 
werkstukken te maken over WO II . 
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Maart  Voor 74 leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de basisschool in Lage Mierde 
is een natuurwandeling verzorgd op het Landgoed Welleseind. 
Pius-X-leerlingen hebben een begeleid bezoek gebracht aan de HWR-
monumentjes in Reusel. 
32 Leden van de buurtverg. “De Haoverekkers” bezochten de heemkamer en 
maakten o.l.v. Thijs v.d. Zanden een wandeling in de Moeren. 
Cultuurwandeling voor leerlingen van groep 5 van de Leilinde uit Reusel. 

Mei  Op 2 mei verzorgden Eric en Lily Kolen een lezing over de Mariaverering in 
Brabant. Deze lezing was in d’n Achterum en een samenwerking van de KBO 
en de HWR. 

Oktober De troffel, die gebruikt is bij de bouw van de Reuselse Kerk, is terug in Reusel 
en is aan de HWR geschonken. De troffel heeft een plaats gekregen in de 
Reuselse parochiekerk. (maar blijft eigendom van HWR).  

1 november Deelname van de HWR-leden met aanhang aan de Reuselse Quiz. 
5 november Lezing door historicus Cor van der Heijden uit Hulsel over de fotograaf 
  Anton Schellens. 
 

September/oktober. 
Viering 75 jaar bevrijding Reusel-de Mierden.  
Met ontvangst van de nabestaanden van de Britse 
en Reuselse oorlogsslachtoffers.  
26, 27, 28, 29 september en 2, 6 en 9 oktober: 
Revue: En we duiken nie mèr onder. In manege 
de Meulenhaoi.  
4 oktober: Concert: The Armed Man – A Mass for 
Peace : 1x publieke try-out en uitvoering in de 
parochiekerk van Reusel.  
5 oktober: Officiële dodenherdenking in de kerk, 
op het kerkplein en de begraafplaats.  
5 oktober: Opening van het “53rd  Welch Division-
pad” 
5 oktober: Opening tentoonstelling “De slag om 
Reusel”. 
5 oktober: Memorial Tour. 
 
12 november: Lezing door John Meulenbroeks 
over de bevrijding. 
 
 

Oktober en november. Leerlingen van de basisscholen uit Reusel-de Mierden bezochten 
de tentoonstelling in het gemeentehuis. 

21 okt. Groep 5/8 (11 leerlingen) van de Clemensschool Hulsel. 
25 okt. Groep 8a en 8b (28 en 26 leerlingen) van de Leilinde Reusel. 
28 okt. Groep 6 en 7 (29 en 30 leerlingen) van de Klimop Reusel. 
19 nov. Groep 6a en 6b (26 en 21 leerlingen) van de Leilinde Reusel. 
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Uitgebrachte Publicaties 
 
Sinds de oprichting van de Heemkunde Werkgroep Reusel in 1971 zijn diverse heemkundige items 
onderwerp geweest van uitgebreid onderzoek . Sommige van die onderzoeken hebben geleid tot een 
eenvoudige publicatie of een uitvoerig boek .
De oogst bevat op dit moment 19 boeken/ publicaties en een CD en een DVD die uitgebracht werden 
onder de gezamenlijke noemer “Bijdragen tot de kennis van het Reusels Heem” .

De titels van de “Bijdragen tot de kennis van het Reusels Heem” zijn:

1. Reusel ligt midden in ‘t vèèreke (1976 / 100 pagina’s); uitverkocht 

Uitgegeven naar aanleiding van het eerste lustrum van Heemkunde Werkgroep Reusel. 
In deze publicatie wordt een breed scala van heemkundige onderwerpen beschreven 
zoals straatnaamgeving, meigebruiken, voornamen van mannelijke personen in 
Reusel, het dorpsbestuur in 1811, charter van 1173, plaatsnaambeschrijving van Reusel, 
enz.

2. Van Gummigallegen (1979 / 145 pagina’s); uitverkocht 

De eenheidscheppende factor van dit boekje is het feit dat alle gegevens betrekking 
hebben op Reusel. Een greep uit de inhoudsopgave: vrijetijdsmodel van een 
opgroeiende jongen in een buurtschap van Reusel in 1935, enkele volksremedies tegen 
wratten, liederen uit Reusel, archeologisch overzicht van Reusel, een merkwaardig stuk 
speelgoed.

3. Plant en mens in Reusel (1979 / 81 pagina’s); € 2,00 

Thematisch boek over de relatie tussen plant en mens zoals die in het begin van de 20e 
eeuw bestond.

4. Volksvermaak in Reusel (1981 / 114 pagina’s); € 3,00 
 

Thematisch boek dat een overzicht geeft van de manieren waarop de Reuselse 
bevolking zich in het verleden vermaakte met sport en spel, waaronder kinderspelen 
en spelen voor volwassenen; volksfeesten, waaronder volksfeesten in de jaar- en de 
levenscyclus
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5. Reusel àòn de meet (1983 / 101 pagina’s); € 4,00 

Het motto van deze publicatie is Reusel en de landsgrens. Het bevat artikelen over 
o.a.: Reusel als grensgemeente; grensincidenten; de smokkelaar; stropen; de Gloeiige; 
de Franse taal in het Reusels dialect; meisjesnamen in Reusel; volksgeneeskunde en 
volksremedies en een Reusels volkssprookje

6. Reusel tijdens de Tweede Wereldoorlog (1985 / 203 pagina’s); € 10,00 

Thematisch boek dat ingaat op de situatie in Reusel tijdens de oorlogsjaren 
1940-1945. Het boek geeft een uitgebreide beschrijving van het wel en wee van de 
Reuselse bevolking vanaf de mobilisatieperiode in 1939 tot en met de bevrijding 
en de wederopbouw in 1947.

7. Aanvulling op WO II (1994 / 89 pagina’s); € 8,00 

Dit boek is uitgebracht in het kader van “Nederland 50 jaar bevrijd” . 
Deze uitgave is een supplement op het eerder uitgegeven boek “Reusel tijdens 
de Tweede Wereldoorlog”. De inhoud bestaat uit aanvullingen die verzameld 
zijn in de periode 1985 - 1994. Daarbij is gebruik gemaakt van drie dagboeken, 
de ervaringen van een Joods meisje dat in Reusel ondergedoken was en van 
correspondentie van twee Engelse en twee Duitse militairen die in het najaar van 
1944 deelnamen aan de zware gevechten in en om Reusel.

8. Honderd jaar fraters in Reusel 1884-1984 (1984 / 190 pagina’s); € 6,00 

Thematisch boek dat een uitvoerige beschrijving geeft van de betekenis en 
invloed van 100 jaar Fraters van Tilburg op de Reuselse gemeenschap.
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9. Grondbewerkingswerktuigen en -gereedschappen (1987 / 89 pagina’s); € 4,00 

De publicatie kwam tot stand naar aanleiding van de opening van de tentoon-
stelling over dit gelijknamige onderwerp in de bovenzaal van de fa. J. Imants. 
Deze tentoonstellingsbrochure beschrijft de geschiedenis en de ontwikkelingen 
van de ploeg, ploegenfabriek Imants en geeft verder een beschrijving van diverse 
grondbewerkingsgereedschappen.

10. Dorp en Dessa (1989 / 351 pagina’s); € 13,00 

Verhaal van een dorp in Brabant en zijn jongens-soldaten in de vrijheidsstrijd van 
Indonesië 1945-1951.
De auteur Graard Jansen, zelf oud-Indiëganger constateert: “Werd de jongen van het 
DORP uitgezonden naar Indië om de ziel van de inlander te veranderen, de inlander uit 
de DESSA heeft de ziel van de dorpsjongen veranderd”.

11. Veertien - Achttien (1990 /101 pagina’s); € 5,00 

De geschiedenis van het grensdorp Reusel in een neutraal land tijdens de 1e 
Wereldoorlog. Dit boek gaat nader in op onderwerpen als de neutraliteitspolitiek, 
de mobilisatie, de Belgische vluchtelingen, de gezondheidszorg van die tijd, de 
oorlogswinstmakers, de gemeentepolitiek tijdens de mobilisatieperiode en de 
Franse vluchtelingen.

12. Acht eeuwen kerken in Reusel (1995 / 315 pagina’s); € 12,00 

Dit uitgebreide boek over acht eeuwen kerkgeschiedenis in Reusel bestaat uit twee 
delen. In deel I behandelt Jan Hagen de periode vanaf de twaalfde eeuw tot de bouw 
van de nieuwe kerk in 1895. In deel II beschrijft Graard Janssen de periode vanaf 1895 
tot 1995 oftewel de stichting van de nieuwe kerk door deken Van der Wee tot het 
100-jarig jubileum van de kerk in 1895. 
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13. 100 Jaar Boerenbond in Reusel 1897-1997 (1997 / 93 pagina’s; uitverkocht 

Het boek kreeg als subtitel “Van boeren aan de grens tot boeren met grenzen” en 
beschrijft de ontwikkelingsgeschiedenis van honderd jaar Boerenbond in Reusel. 
Daarnaast bevat het boek nog een serie artikelen over o.a.: van leenbank tot Rabobank; 
drie generaties Reuselse boeren; Adriana Larmit, een Reuselse boerin; de Jonge boeren; 
de R.K. Boerinnenbond en rijvereniging Jeanne d’Arc.

14. Het Reuselse leven in beeld (2001 / ± 160 pagina’s); € 12,00

Dit is het eerste fotoboek dat door de Heemkunde Werkgroep Reusel is 
uitgegeven.
Het is een fotoboek van Reuselse mensen vanaf het begin van de 20e eeuw en 
is ingedeeld in de rubrieken: families, alledaagse dingen, communie, school, 
huwelijksfeesten en portretten.

15. Reusels Woordenboek Deel 1-De Mens (2002 / ± 450 pagina’s); € 19,00

Dit is het eerste dialectboek in een serie van vier dat door de Heemkunde Werkgroep 
Reusel is uitgegeven.
In dit deel 1 staat ‘De Mens’ centraal.

16. Reusels Woordenboek Deel 2-De Wereld (2003 / ± 320 pagina’s); € 19,00

Dit is het tweede dialectboek in een serie van vier dat door de Heemkunde Werkgroep 
Reusel is uitgegeven.
In dit deel 2 staat ‘De Wereld’ centraal.
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17. Reusels Woordenboek Deel 3-Beroepen en Andere Bezigheden (2004 / 268 pagina’s); € 19,00

Dit is het derde dialectboek in een serie van vier dat door de Heemkunde Werkgroep 
Reusel is uitgegeven.
In dit deel 3 staan ‘Beroepen en Andere Bezigheden’ centraal.

18. Reusels Woordenboek Deel 4-Inleiding, Schets van het dialect, Aanvullingen, Registers 
(2006 / 670 pagina’s); € 22,00

Dit is het vierde dialectboek in een serie van vier dat door de Heemkunde Werkgroep 
Reusel is uitgegeven.
In dit deel 4, wordt een inleiding van de serie dialectboeken gegeven, vindt u een schets 
van het dialect, zijn een aantal aanvullingen uitgewerkt en tenslotte treft u het register 
met alle dialectwoorden uit de hele serie. 

19. Urst inne van mén. Reusel kermis zonder weerga. ( 2011 / 288 pagina’s); € 15,00

Boek over alle aspecten rondom het fenomeen “Reusel Kermis”. 

 

20. Reusels Kookbuukske Wa eten we? (2016 136 pagina’s); € 17,50

Recepten en verhalen van vroeger en nu.
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Uitgebrachte Cd en DVD’s 

Verhalen en gedichten van Jaon Jansen. (3 cd’s in een casette); € 10,00

Prachtige, unieke verhalen en gedichten van Jaon Jansen over Reusel en het 
vroegere Kempenland, door hemzelf in het Reuselse dialect voorgedragen. 

Een dorpsportret van Reusel anno 1968 (1 DVD); € 8,50

De twee 8 mm films die Johannes Willem Lambertus Adolfs in 1968 gemaakt 
heeft is op een DVD gezet. de films zijn een dorpsportret van jonge en oude 
‘filmsterren’ van het katholieke Reusel. Een aantal dorpsfiguren waarvan de 
meeste ondertussen het tijdelijke voor het eeuwige leven verwisseld hebben 
passeren de revue. 

Buiten de serie “Bijdragen tot het Reusels heem” werd ook nog uitgegeven:

Aren uit Reusels korenschoof. (1991 / 56 pagina’s) 

Verzameling gedichtjes en verhaaltjes van Reuselse mensen uitgegeven bij gevolg van 
het 20-jarig bestaan van de Heemkunde Werkgroep Reusel. 

Fietsen langs monumenten(tjes ) van geloof in de gemeente Reusel-de Mierden . 
(2008 / 10 pagina’s)

Er is in dit boekje een fietstocht uitgezet die gaat langs kerken, kapelletjes en andere 
uitingen van het geloof. Voor een natje en een droogje zijn er onderweg voldoende 
“kapelletjes” aanwezig. 
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Jaarkalender 1985

Jaarkalender 1986

 

Verjaardagskalender op verzoek van gemeente Reusel, aangeboden aan alle inwoners i .v .m . opheffen 
van zelfstandige gemeente Reusel . 




