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De drie
slimsten
van Reusel
Prijsuitreiking Heemspel
Reusel; ontknoping
van maandenlang
opgebouwde spanning

V.l.n.r. El Hermans, Ivonne Gijbels, Elly Sanders en Gerrit van de Wouw. De vragen van de Heemkundequiz waren gevarieerd in
onderwerpen en moeilijkheid. Gerrit: “We hebben al onze leden gevraagd om mee te helpen met het bedenken van de vragen; De
vragen konden overal over gaan. Over voorwerpen die je vroeger bij je oma in huis zag tot de laatste nieuwe spelcomputer waar de
jeugd zich mee bezighoudt. Ons streven was om mensen samen aan de vragenlijsten te laten werken. Dat is gelukt.”

Door Renate Pijnenburg

jubileum. Groots moest het gevierd worden,
heel Reusel moest ervan kunnen genieten
REUSEL - Op zaterdag 30 oktober weren de activiteiten zouden talrijk zijn. “Daar
den de drie slimste mensen van Reusel
kwam even iets tussen”, vertelt Gerrit, de
in het zonnetje gezet. Zij deden mee aan
vicevoorzitter. “Het ene na het andere idee
het Heemspel, dat Heemkunde Werkgroep
viel af want we moesten de maatregeReusel (HWR) zes maanden lang publiceerlen respecteren. De moed zakte ons in de
de in deze krant. Heel veel Reuselnaren deschoenen, zó hadden wij ons het jubileum
den mee, vulden de quizvragen in en liepen
niet voorgesteld. Aan het eind van 2020
hun rondjes om tot goede antwoorden te
moesten we een beslissing nemen. Gaan
komen. Zoals vicevoorzitter Gerrit van de
we voor het risico dat we evenementen
Wouw het zo mooi formuleerde: ‘Wel of
moeten annuleren of richten we ons op iets
geen pandemie, zonder Heem kunde nie.’
dat altijd door kan gaan? We kozen voor het
laatste en zo ontstond de combinatie van de
Alternatief
quiz met de wandeling, het Heemspel was
In 2020 werd door de leden van HWR hard
geboren! We namen contact op met PC55
5 november
nagedacht over invulling van
of die 2021
een aankondiging in de krant wilde
3 het 50-jarig

opnemen. Tot onze grote verrassing was de
uitgever bereid maandelijks de vragenlijst af
te drukken. Daar waren we heel blij mee.”
Variatie
De vragen van de Heemkundequiz waren
gevarieerd in onderwerpen en moeilijkheid.
Gerrit: “We hebben al onze leden gevraagd
om mee te helpen met het bedenken van
de vragen; uit al die inzendingen hebben
we een mooie selectie gemaakt. De vragen
konden overal over gaan. Over voorwerpen die je vroeger bij je oma in huis zag tot
de laatste nieuwe spelcomputer waar de
jeugd zich mee bezighoudt.

om enkele goede antwoorden te hebben
gevraagd. Niet gekregen natuurlijk, dus
op eigen kracht met behulp van een aantal gezinsleden de quiz tot een goed einde
gebracht. De eerste prijs ging naar Ivonne
Gijbels, die zonder discussie de meeste vragen goed had en ook niet slecht scoorde bij
de benaderingsvragen. Bij haar kwam zelfs
tijdens verjaardagen de vragenlijst op tafel.
“De ouderen wisten de vragen over vroeger,
de jeugd over nu en ik zelf vond het heerlijk
om te gaan wandelen.” Voor haar was de
oorkonde en de eeuwige roem.

De Scheepers

Lees de folder
die in deze krant
Lees
de folder
is bijgesloten!
die in deze krant
is bijgesloten!

Over wat er dit jaar aan attracties op Reusel kermis stond tot welke monumentale
panden ons dorp kent. Ons streven was
om mensen samen aan de vragenlijsten te
laten werken. Dat is gelukt want we hebben veel reacties gehad. We hebben geen
exacte cijfers maar we denken dat we vele
honderden mensen een plezier hebben gedaan met de quiz.”
Gouden korenaren
Per maand konden 26 punten – vertaald
naar ‘gouden korenaren’ - behaald worden
en waren er benaderingsvragen om het
verschil te kunnen maken. Gerrit: “Er bleken een paar inwoners bijzonder goed te
zijn in raden. De lengte van het touw werd
op 1 centimeter na geraden, de vloeistof
in de flessen op 0,3 centiliter. Super knap
natuurlijk en dat heeft ook echt het verschil
gemaakt. De winnares van de derde plaats
had bij de vragen evenveel punten als de
nummer twee; die laatste zat nét iets dichter bij de juiste aantallen van de benade-

ringsvragen. Al met al was het ontzettend
spannend en tegelijk ook ontspannend.
Per maand was er een maandwinnaar en
vandaag reiken we de hoofdprijzen uit. Bescheiden prijzen, moet ik erbij zeggen. Het
is niet zo dat je van de hoofdprijs je voortuin opnieuw kunt laten aanleggen maar
daar gaat het ook niet om. Wel om eeuwige
roem en een oorkonde.”
Prijswinnaars
Tijdens de prijsuitreiking was er regelmatig
een muzikale onderbreking van muziekgezelschap ‘Anderszum’, voor de gelegenheid
omgedoopt tot ‘De Scheepers’. Met grappige teksten op bestaande wijsjes, kregen
ze de lachers op hun hand. Na een woordje
van wethouder Maarten Maas, die aangaf
dat deze activiteit prima in deze tijd paste
en voldeed aan het motto van de gemeente
‘Eén tegen eenzaamheid’, was het tijd voor
de prijsuitreiking. Elly Sanders werd derde,
zij deed de quiz en de wandelingen met
haar zus, terwijl er soms vanaf de bank een
goed antwoord geroepen werd door de
echtgenoten. El Hermans werd tweede. Zij
bekende op de valreep bij de vicevoorzitter

Slimste van Reusel
Lid Org. Ned.
Wie inzage wil hebben in de exacte
Tandprotheticidigitale puntentelling, is elke dinsdagochtend
welkom bij HWR op het gemeentehuis. Bij
voorkeur op afspraak zodat de koﬃe op tijd
klaarstaat. Gerrit: “We gaan graag in discussie over de vragen. Dat hebben we al
eens gedaan. We kregen de opmerking van
een aantal deelnemers dat een bepaalde
vraag te vaag gesteld was. Men had gelijk
en daarom komen wij als organisatie niet in
aanmerking voor ‘de slimste van Reusel’.
We hebben ervan geleerd en we hopen dat
het spel ooit een vervolg zal krijgen. We
weten in ieder geval zeker dat we er veel
mensen een plezier mee hebben gedaan.
We kregen zelfs te horen dat mensen die
al héél lang in Reusel wonen, toch nog op
plaatsen zijn geweest waar ze eerder niet
kwamen. En zoals wij bij ’t Heem zeggen:
niet het hele dorp is mooi maar wel het hele
dorp is heem.”
Dankbaar
De organisatie is tevreden. “Ons doel is bereikt”, zegt Gerrit. “We hebben de inwoners
van Reusel – en ook van daarbuiten – een
beetje afleiding geboden. Men trok erop
uit, al dan niet alleen, kreeg lichaamsbeweging en daagde het brein uit om de goede
antwoorden te verzinnen. We hebben geen
groot feest georganiseerd maar voor wat
paste binnen de maatregelen, hebben wij
iets moois gerealiseerd. We zijn blij met de
deelnemers, trots op onze vrijwilligers die
hand- en spandiensten hebben verleend
en dankbaar dat onze activiteit in goede
aarde is gevallen.”

