
Binnenkant

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn de Heemkunde Werkgroep Reusel (de 
HWR). Wij zijn een actieve vereniging voor jong en
oud, met als doel: het bevorderen en in stand 
houden van de kennis van de eigen omgeving in 
het algemeen en van Reusel in het bijzonder.

Met respect voor (en een knipoog naar) het verle-
den van Reusel, staan wij als HWR in het heden en
werken ideeën uit voor de toekomst. De HWR staat 
midden in de samenleving en grijpt elke kans aan
om aandacht te geven aan belangrijke Reuselse 
gebeurtenissen. Denk dan aan bijvoorbeeld de
herdenking van WOII: de slag om Reusel en Reusel 
75 jaar bevrijd. Aan tentoonstellingen zoals van de
Chau�eurs Vereniging Reusel. Aan het opstellen 
van de Canon van Reusel. Daarom zijn we er voor
jong en oud. Jongeren weten ons te vinden voor 
spreekbeurten, scripties en afstudeerprojecten.
Ouderen willen meedoen met onze activiteiten in 
werk- en studiegroepen. Allemaal zijn ze welkom
als leden van de HWR. Kom en verwonder je met 
ons over hoe boeiend Reusel was en is.
‘Zonder heem kunde nie’, zo eenvoudig is het.

•  Kijk jij ook met verbazing naar een straatnaam    
   bordje met de naam Pardax?
•  Weet je waarom er zoveel bijnamen in Reusel zijn?
•  Waarom het dialect in Reusel veel beter bewaard 
   is gebleven dan in Bladel?
•  Kun je in Reusel nog ergens zien, dat er ooit een 
   tramlijn door het dorp liep?
•  Waarom heet Cultuureel Centrum De Kei “De Kei”? 
•  Hoe oud zou Reusel zijn?
•  Waarom loopt de landgrens tussen Reusel en 
   Arendonk en niet tussen Reusel en Bladel?
•  Waarom is de Reuselse kerktoren zo stomp?
•  Wat heeft ons busstation met de vroegere kerk te  
   maken?
•  Wie is mijn overoverovergrootvader?

De Heemkunde Werkgroep Reusel heeft hierop de 
antwoorden en, trouwens, op nog heel veel meer.
Probeer het maar eens. Vraag maar raak.

Wij doen teveel om op te noemen, daarom hier niet 
meer dan een kleine bloemlezing. Hierin herken
je onze doelstelling.

Genealogie
Verzamelen van de stamboomgegevens van de 
Reuselse bevolking, grofweg van het begin van de
17 de eeuw. Bijna alle inwoners die in Reusel zijn 
geboren, getrouwd of overleden, zijn in uitgebreide
overzichten en bestanden opgenomen.

Materiële Volkskunde
Verzamelen van voorwerpen uit de vroegere Reusel-
se samenleving. Zoals speci�eke agrarische en
ambachtelijke werktuigen en gereedschappen; 
volkskundige voorwerpen. Het documenteren en
tentoonstellen van deze voorwerpen.

IETS VOOR JOU? WAT DOEN WIJ



Buitenkant

Secretaris Heemkunde Werkgroep Reusel
secretaris@heemkundereusel.nl

 
 
 
 
 

Neem eens een kijkje op onze website of 
Facebook pagina, daar vind je nog veel 
meer onderwerpen waarmee wij bezig zijn.

Website:
www.heemkundereusel.nl

Facebook:
www.facebook.com/heemkundereusel

Website Facebook

Voel je iets voor deze leuke vrijetijdsbesteding? 
Speci�eke kennis is geen noodzaak, het sociaal
maatschappelijk doel staat voorop.
Denk je, dat de HWR ook iets voor jou is?
Neem dan contact met ons op.

Toponymie
Plaatsnaamkunde (toponymie): opsporing en verkla-
ring van de herkomst van plaatsnamen, maar in
brede zin ook van veldnamen en namen van buurt-
schappen en gebouwen. Wist je dat de naam
Reusel voor het eerst werd vermeld in 1173 en dan 
wordt geschreven als Rosolo?

Archeologie
Overblijfselen in en rondom Reusel bestuderen om 
het verleden te reconstrueren en begrijpen, deze
zo mogelijk te conserveren en restaureren.

De Schééper
Schrijven, maken en uitgeven van ons driemaande-
lijks tijdschrift.

-100.000 De Reuselse Kei                   1450-1898 Gotische kerk              1785 Reusel bij Nederland

1873-1998 Sigarenindustrie        1895 Nieuwe neogotische kerk                    1897-1937 Tramlijn

1915 Imants Ploegenfabriek     1944 Bevrijding - Slag om Reusel              2010 Reusel kermis




