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Beste leden en relaties, 

Hierbij alweer de derde nieuwsbrief van de 

Heemkunde Werkgroep Reusel. We hebben voor 

jullie, voordat we met vakantie gaan, weer de 

nodige nieuwtjes en wetenswaardigheden bij 

elkaar gesprokkeld. Veel informatief leesplezier. 

Bestuur en Werkgroep Communicatie. 

 

Cultureel Centrum De Kei 

Ons Cultureel Centrum de 

Kei zal in 2022 gesloopt 

worden om plaats te maken 

voor een nieuwe Multifunctionele Accommodatie 

op dezelfde locatie. 

Het pand heeft altijd een belangrijke rol gespeeld 

als cultureel hart van Reusel en veel verenigingen 

en artiesten, maar ook alle inwoners van Reusel 

hebben een connectie met de Kei. 

 

De HWR is uitgenodigd om mee te denken bij het 

opzetten van een plan over het vastleggen van de 

historie van het gebouw en de relatie met haar 

gebruikers. We zien hierin een serieuze 

mogelijkheid om er een leuk heemkundig project 

van te maken waar we voor onze vereniging een 

zeer positieve activiteit mee kunnen opzetten. 

Wordt vervolgd. 

 

 

Heemspel 

Reusels Heemspel op stoom met 3e aflevering. 

Lekker actief meedoen is het motto voor de 

deelnemers van het maandelijkse heemspel in 

Reusel. Je kunt per maand individueel 

deelnemen, maar ook als gezin, team of ander 

groepsverband en op een leuke manier kennis 

vergaren over het heden en verleden van het 

dorp. Door de pandemie kwam het jubilerende 

HWR, enigszins gedwongen, tot het organiseren 

van een activiteit die volledig corona-proof was. 

 

Dit resulteerde in het Heemspel 2021 “Op zoek 

naar gouden korenaren”. Vragen beantwoorden, 

puzzels en plaatjes ontleden, speurtocht en 

raadspel zijn de ingrediënten die de smaak 

bepalen van het spel. Gezien het aantal 

deelnemers en positieve reacties is het 

samengestelde menu een goede keuze. 

Heemkunde Werkgroep Reusel bestaat 50 jaar en 

trakteert zes maanden lang telkens drie prijsjes 

voor de hoogst scorenden. Doe je ook mee voor 

de eindzege dan ding je tevens mee naar de 

trofee Eén der Slimste Reuselnaren.  

De antwoorden worden na afloop van elk spel 

bekend gemaakt op de website waar ook het 

spelformulier gedownload kan worden 

www.heemkundereusel.nl 

Desgewenst kan een deelnameformulier 

afgehaald worden bij TIP Reusel, Bibliotheek en 

Hollandershoeve in Reusel. Het staat ook 

maandelijks in uw weekblad PC55. Deelname is 

gratis, dus doe mee! 

Let wel: Wel of geen pandemie: Zonder Heem 

Kunde Nie 

http://www.heemkundereusel.nl/
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Privacy 

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming) in werking, 

eenheid in de Europese privacywetgeving. 

 

Onze vereniging conformeert zich aan die 

wetgeving om de persoonsgegevens van onze 

leden en bezoekers goed te beveiligen en 

beschermen. De gegevens van de leden die in ons 

bezit zijn worden uitsluitend gebruikt om hen te 

informeren over onze activiteiten zoals 

vergaderingen, nieuwsbrieven, lezingen, 

tentoonstellingen en wat verder van belang is 

voor onze leden. De gegevens worden niet met 

derden gedeeld. 

Gegevens die we niet meer nodig hebben worden 

uit de administratie verwijderd. 

De gegevens van deelnemers aan het Heemspel 

worden geadministreerd, opgeslagen en na 

afloop vernietigd. 

Meer informatie over het privacybeleid is te lezen 

op onze website. 

 

De Werkgroepen 

Toponymie & Erfgoed 

In het Nederlands woordenboek is het woord 

toponiem opgenomen en vertaald als 

plaatsnaam. 

Op onze website staat een drietal teksten die 

informatie geven over plaatsnaam Reusel maar 

ook over straat- en waternamen. 

Binnen onze gemeente liggen talloze “plaatsen” 

die voor veel inwoners totaal onbekend zijn. Om 

een beeld te schetsen, deze variëren van 

terreinen met bestemming (bedrijven, sport), 

monumenten en natuurgebieden tot locaties van 

bijzondere gebeurtenissen (oorlog). 

 

Onze Werkgroep Toponymie heeft een waarlijk 

groots werk verricht en alle objecten in Reusel 

met naam en locatie geïnventariseerd en met een 

code toegankelijk gemaakt met behulp van gps-

coördinaten. 

Zo kunnen al onze inwoners, maar ook ome Piet 

in Canada elke locatie in Reusel op het scherm 

toveren en vaak ook nog met de foto van het 

object. 

In een later stadium zal deze informatie op onze 

website verschijnen maar voor nu kun je altijd 

contact opnemen met de werkgroep.  
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Communicatie en Digitalisering 

De HWR Collectie gaat digitaal!! 

 

Een groot gedeelte van de HWR collectie zal 

binnenkort digitaal te bewonderen zijn. We zijn 

begonnen met het publiceren van de Schééper 

artikelen over de echte Reuselnaar. Ook wordt 

deze online collectie momenteel aangevuld met 

een aantal voorbeeld bestanden. 

Verder komen hier in de toekomst nog bij: 
• onze uitgebreide bidprentjescollectie, 
• onze complete fotocollectie, 
• onze eigen boekencatalogus, en 
• enkele video en audio bestanden. 
 

Kijk maar eens op: 

https://www.heemkundereusel.nl/diw-hwr 

 

Beeld & Geluid / Oproep 

Heemkunde Werkgroep Reusel bestudeert, 

verzamelt en documenteert het verleden van 

Reusel en wil die kennis doorgeven aan volgende 

generaties en op die manier brede belangstelling 

krijgen voor de geschiedenis van Reusel. 

Eén van onze Werkgroepen is Beeld & Geluid, 

waaronder onze geweldige collectie foto’s en 

geluidmateriaal vallen. Zij beheren deze schat aan 

materiaal die zij permanent op een hoger niveau 

willen brengen. 

Toch leeft het vermoeden dat er binnen de 

gemeenschap nog veel documenten zijn die van 

waarde zijn voor de heemkunde en wij willen alle 

geïnteresseerden oproepen hun oude foto’s met 

ons te delen, maar ook andere documenten zijn 

welkom. 

 

Te denken valt aan familieportretten, 

groepsfoto’s of foto’s van bekende of minder 

bekende Reuselnaren. 

 

 

 

Kijk eens in die oude schoenendoos met foto’s, 

bidprentjes en rouwbrieven en neem even 

contact met ons op om dit met ons te delen. Wij 

kunnen u behulpzaam zijn bij het digitaliseren 

van de documenten. Mogelijk zijn er ook nog 

familieleden of vrienden die waardevolle 

documenten voor ons in bezit hebben. 

Alles is welkom. 

 

Handige Handjes 

Onze Heemkunde Werkgroep staat voor een 

geweldige uitdaging en voor enige ondersteuning 

zijn we op zoek naar jouw hulp. 

 

Wij willen graag in contact komen met actieve en 

enthousiaste inwoners die met ons het Reusels 

erfgoed voor de toekomst willen veiligstellen 

want ook de uitdrukking “Geen toekomst zonder 

verleden” zal wel bij jou bekend zijn. 

Er wordt op diverse fronten al heel hard gewerkt 

maar we kunnen nog wel aanvulling gebruiken in 

de Werkgroepen Archief, Beeld & Geluid, 

Educatie, Heemkamer (tentoonstellingen) en 

Materiële Volkskunde. 
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In het bijzonder zoeken we personen die digitale 

vaardigheden bezitten, maar ook voor andere 

“bijdragen” zijn we zeer erkentelijk. 

 

Brabanders en hun Taal 

Stichting Brabants en Erfgoed Brabant 

informeren jullie graag over de nieuwe online 

gemeenschap “Brabanders en hun Taal”. De 

gemeenschap is van en voor iedereen met 

belangstelling voor de Brabantse streektalen. 

 

Liefhebbers van het Brabants ontmoeten elkaar 

bij dialect-werkgroepen en evenementen zoals 

het Brabants Dialectenfestival in Lieshout, de 

West-Brabantse Dialectcafés of de Brabantse 

Kerstgedichtenwedstrijd in Lith. 

Maar tegenwoordig ontmoeten liefhebbers van 

het Brabants elkaar natuurlijk ook online. 

Bijvoorbeeld op social media wordt al veel in en 

over het Brabants gesproken. 

De gemeenschap Brabanders en hun Taal haakt in 

op deze online trend. 

 

Brabanders en hun Taal is te vinden op Facebook 

en Twitter, er is een nieuwsbrief, en er worden 

online bijeenkomsten rondom de Brabantse taal 

en cultuur georganiseerd. Sluit ook aan! 

Bezoek de website van Erfgoed Brabant voor 

meer informatie: 

https://www.erfgoedbrabant.nl/  

 

 

Canon van Reusel 

Maak een uitstapje in het verleden van Reusel. 

Met deze canon sta je oog in oog met de 

geschiedenis van ons dorp. 

 

Veel dorpen en steden beschikken inmiddels over 

een canon. Een canon is een overzicht met 

teksten en beelden in chronologische volgorde 

waarmee de belangrijkste gebeurtenissen van 

een dorp, stad of land worden weergegeven. 

Reusel met zijn rijke historie kan daar natuurlijk 

niet bij achterblijven. Daarom heeft de 

Heemkunde Werkgroep Reusel (mede in het 

kader van een gezamenlijke Kempencanon) het 

initiatief heeft genomen een canon over Reusel 

samen te stellen. Hierbij publiceren we de eerste 

versie van deze canon van Reusel. Het is nu een 

overzicht van een twintigtal gebeurtenissen die te 

maken hebben met de geschiedenis van ons 

dorp; van de ijstijd tot en met de huidige periode. 

 

De verhalen die hierbij horen zijn nog niet af en 

ook het aantal gebeurtenissen staat nog niet vast. 

Zo'n canon is eigenlijk nooit klaar. Er wordt aan 

verbeterd, er wordt geschrapt en er wordt 

toegevoegd. Vele wijzigingen zijn nog mogelijk.  

De canon is op onze website te bekijken: 

https://www.heemkundereusel.nl/canon-van-

reusel.html  

Voor opmerkingen of aanvullingen nodigen wij je 

uit om contact op te nemen met on via 

info@heemkundereusel.nl. 

 

 

https://www.erfgoedbrabant.nl/
https://www.heemkundereusel.nl/canon-van-reusel.html
https://www.heemkundereusel.nl/canon-van-reusel.html
mailto:info@heemkundereusel.nl
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Nieuwsbrieven  

Deze maand ontving het HWR secretariaat 

diverse nieuwsbrieven van collega verenigingen. 

Deze zijn hier te lezen: 

 

Nieuwsbrief  Museum “De Bewogen Jaren” 

Het coronavirus veroorlooft de cultuursector 

weer iets meer ruimte. Zo opent het Museum 

“De Bewogen Jaren 1939 – 1950” in Hooge 

Mierde op 5 juni weer haar deuren voor 

bezoekers. Een mooie collectie om eens te 

bezichtigen met het hele gezin en een indruk te 

krijgen van de gruwelijkheden van een oorlog. 

Voor openingstijden zie de website: 

www.museumdebewogenjaren.nl 

 

Nieuwsbrief Heemkunde de Heerlijkheid Oirschot 

- juni 2021: https://bit.ly/3pNTVbn  

Nieuwsbrief Erfgoed Brabant - mei 2021: 

https://bit.ly/3cCx9hr  

Nieuwsbrief Brabants Heem – juni 2021: 

https://bit.ly/3wwS3WY 

Nieuwsbrief heemkundekring Amalia van Solms 

Baarle-Nassau/Hertog juni 2121: 

https://bit.ly/3vkgvtw  

Nieuwsbrief BHIC - mei 2021: 

https://bit.ly/2ToLmIb  

Mededelingenblad Heemkundekring 

Weerderheem Valkenswaard - juni 2021: 

https://bit.ly/33fwYU8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie 

In verband met de zomervakantie zal in de 

maanden juli en augustus geen Nieuwsbrief 

verschijnen. 

 

Wij wensen iedereen een zonnige en coronavrije 

vakantie! 

 

 

Wil jij onze Nieuwsbrief ook regelmatig 

ontvangen stuur dan een email naar 

secretaris@heemkundereusel.nl 

Ook voor afmeldingen mailen naar 

secretaris@heemkundereusel.nl   

Deze HWR nieuwsbrief en oudere afleveringen 

zijn terug te lezen op onze website: 

https://heemkundereusel.nl/nieuwsbrief.html  

  

http://www.museumdebewogenjaren.nl/
https://bit.ly/3pNTVbn
https://bit.ly/3cCx9hr
https://bit.ly/3wwS3WY
https://bit.ly/3vkgvtw
https://bit.ly/2ToLmIb
https://bit.ly/33fwYU8
mailto:secretaris@heemkundereusel.nl
https://heemkundereusel.nl/nieuwsbrief.html
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Iets met de Franse slag doen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we iets met de Franse slag doen, maken we ons er wat makkelijk van af. Een klus wordt haastig en 

slordig afgeraffeld. Vanwege deze uitdrukking vermoedt men vaak dat Fransen hun klussen dus vaak niet 

erg netjes afronden. Wellicht is dat zo, maar de uitdrukking heeft er geen betrekking op. Die komt namelijk 

uit het paardrijden … 

 

Met de Franse slag werd vroeger een bepaalde zweepslag bedoeld, die vooral door Fransen toegepast 

werd. De bekende taalkundige F.A. Stoett meldt dat de uitdrukking al in de zeventiende eeuw voorkwam. 

De Franse slag werd volgens hem uitgevoerd met een lange zweep en de beweging was waarschijnlijk los 

en zwierig. 

Later kreeg de Franse slag hierdoor de figuurlijke betekenis van ‘losjes, niet degelijk en slordig’. 

 

Bron: Historiek 

 




