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Beste leden en relaties,

Heemspel 2021

Hierbij – in ons jubileumjaar – de eerste
nieuwsbrief van de Heemkunde Werkgroep
Reusel. Niet dat we 50 jaar gewacht hebben met
het delen van nieuws, maar op deze moderne
manier is het een unicum voor ons.

Op verschillende manieren heeft het bestuur
onze leden attent gemaakt op ons jubileum met
daaraan gekoppeld het Jubileum-Heemspel 2021.
Het is nog erg vroeg om iets te kunnen vertellen
over de deelname maar algemeen is het oordeel
dat het spel een erg leuk initiatief is om toch met
alle bewoners in contact te blijven en te laten
merken dat HWR leeft!

Veel informatief leesplezier.
Bestuur en Werkgroep Communicatie.

Onze corona maatregelen

De corona maatregelen voor alle landgenoten zijn
nog altijd van toepassing, zo ook voor onze
vereniging. Alle activiteiten zijn voorlopig
opgeschort en in de heemkamer is men welkom
voor individueel bezoek, rekening houdend met
het dragen van een gezichtsmasker en bij
binnenkomst de handen desinfecteren.
Groepsvorming binnen het gemeentehuis is niet
toegestaan.

Algemene Ledenvergadering
Eerder meldden wij al dat de Algemene
Ledenvergadering verplaatst moest worden naar
de maand mei maar zoals het er nu uitziet zal ook
in die maand onze vergadering niet kunnen
doorgaan.
Het bestuur heeft dan ook moeten besluiten de
Algemene Ledenvergadering wederom te
verplaatsen en wel naar de periode na de
zomervakantie, zoals het er nu uitziet zal de
datum worden dinsdag 28 september, dit alles
onder voorbehoud van wijzigingen in het beleid
van onze overheid.

We willen dan nog eens de oproep doen om mee
te spelen en het spelformulier zoveel mogelijk te
verspreiden onder familie, vrienden en
kennissen.

Jaarprogramma
Het jaarprogramma van onze vereniging wordt
vanaf dit jaar op onze website gepubliceerd; we
doen ons best dit programma steeds actueel te
houden.
Alle suggesties, mededelingen of adviezen vanuit
onze leden of ons publiek zijn van harte welkom
en wij houden ons daarvoor aanbevolen.

De Vurstelling
Zoals ongetwijfeld reeds opgemerkt zal zijn door
veel bezoekers van de Heemkamer wordt een
klein gedeelte van de ruimte wisselend ingericht
met een kleine expositie van een bevriende
vereniging of organisatie. Dit initiatief wordt
gerealiseerd met als doel de onderlinge band
tussen de verenigingen te bevorderen en ons
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publiek vaker te laten zien wat er binnen hun
gemeente allemaal te zien en te doen is.

De Werkgroepen

We hebben volledige medewerking van de
gemeente die dit een lovenswaardig idee vindt;
De Vurstelling is te bezoeken tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis.

Historiek, wat is de betekenis of
achtergrond van deze uitdrukking?

Nieuws van het bestuur
Door de herdenking “Reusel - De Mierden 75 jaar
bevrijd” die veel energie en tijd heeft gekost en
daaraan praktisch aansluitend de corona
pandemie zijn veel activiteiten noodgedwongen
op een laag pitje gezet.
Maar we staan met onze vereniging wel voor een
geweldige uitdaging voor de toekomst: al onze
collecties dienen duurzaam gemaakt te worden
wat inhoudt dat alles, elk onderdeel,
geïnventariseerd, beschreven en gedigitaliseerd
moet gaan worden.
Al deze werkzaamheden vergen enorm veel tijd
en wij willen graag een beroep op onze leden
doen daarbij hun hulp aan te bieden; alle
werkgroepen kunnen wat steun gebruiken en zijn
er erg dankbaar voor.

Alle werkgroepen zijn op onze website
opgenomen maar indien niet (meer) bekend is
welke leden zich daarbij hebben aangesloten kan
altijd een beroep gedaan worden op het
secretariaat voor nadere informatie.

Het bestuur wil proberen elke nieuwsbrief af te
sluiten met een aardig stukje proza en heeft
daarvoor de keuze laten vallen op Historiek; het
zijn vaak stukjes uit het dagelijks leven met een
historische achtergrond en hoopt dat het in de
smaak valt.

De titel van het eerste stukje is “Tot sint-juttemis
wachten” maar wij spreken de hoop uit dat die
uitspraak niet zal gelden voor de uitgave van onze
tweede editie.

Tot slot
Wij hopen dat onze nieuwsbrief goed ontvangen
wordt en dat de lezers willen meedenken met
onze ideeën en daaraan ook willen bijdragen; uw
waardering, opmerkingen of kritiek kan te allen
tijde worden ingezonden aan het secretariaat,
met dank voor de moeite.

“Handjes gezocht”
Deze “kreet” zal voor iedereen duidelijk zijn; laat
de aanmelding voor steun niet te lang liggen!!

Wilt u onze Nieuwsbrief ook regelmatig
ontvangen stuur dan een email naar
secretaris@heemkundereusel.nl
Ook voor afmeldingen mailen naar
secretaris@heemkundereusel.nl
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Tot sint-juttemis wachten

Wie tot sint-juttemis kan wachten, kan beter ophouden met wachten ….Er bestaat namelijk helemaal geen
heilige met de naam Juttemis en de niet-bestaande heilige heeft dus ook geen feestdag. Tot sint-juttemis
wachten, betekent dan ook eindeloos wachten op iets wat nooit komen gaat.
Volgens het Genootschap Onze Taal komt de zegswijze “sint-juttemis” voor het eerst in het Nederlands
voor in de Kronieken van Roermond uit 1577: “Het sol hun comen op St. Judtmisse” (ze krijgen het met sintjuttemis)

Judith en Jutta
Waar de naam precies vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk.
Volgens een lezing kan sint-juttemis zijn afgeleid van het woord jut, een oude benaming voor vrouwen in
het algemeen. Zo werd wel eens gesproken van een domme jut een ‘dom vrouwspersoon’. Het is ook
mogelijk dat Jutte is afgeleid van de Judith uit de Bijbel. Zij heeft echter wel een naamdag (24 maart of 7
september).
Ook is wel eens verwezen naar de twaalfde-eeuwse Gudda van Arnstein. Omdat deze Duitse heilige ook wel
Jutta werd genoemd zou zij volgens sommigen een mogelijke kandidaat zijn voor ‘Sint Juttemis’.
Omdat haar naamdag 17 augustus is, zou die dag volgens deze lezing de échte dag van ‘Sint-Juttemis’ zijn.

Nooit en te nimmer
Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, werd enkele jaren geleden door
de Volkskrant benaderd met de vraag of zij wist op welke Sint-Juttemis precies gevierd moest worden.
Volgens Strouken zijn mensen jaren op zoek naar de herkomst en kwam men bij gebrek aan een heilige met
de naam Juttemis uit bij de heiligen Judith en Jutta. Er is volgens haar echter écht geen heilige verbonden
aan de eeuwenoude uitdrukking.
Bron: Historiek
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