
Beste deelnemer aan ons Heemspel, 
 
Heel fijn dat je in mei hebt deelgenomen aan ons Heemspel; wij hopen dat je het 
gezellig hebt gevonden om alle vragen te achterhalen en zijn van mening dat er 
binnen de gemeente nogal wat kennis aanwezig is. 
De wandeltochten door de wijk met de zoekopdrachten zijn door de deelnemers 
massaal bekeken en herkend hoewel het weer niet altijd meewerkte; wij hopen niet 
dat je met een “nat pak” bent thuisgekomen. 
De winnaars van het spel zijn bekend en inmiddels benaderd en wij hopen dat zij, 
maar ook alle niet-winnaars, volgende keren weer meespelen; hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd dus maak uw buren, ouders, kinderen, familie en vrienden enthousiast 
om deel te nemen. 
Iedereen wil toch weten wie “één der slimste Reuselnaren” zal worden??  
 
De juiste antwoorden van het spel in mei zijn: 
 
1.1 Schore Fons 
1.2 Winterswijk 
1.3 Grenspaal 
1.4 Medardus 
1.5 Rakkers 
1.6 Pastorie 
1.7 Brazilië 
1.8 Rosolo 
 

Het juiste woord: HEEMSPEL 
 

2 C – Pastoor 
3 B – Romeinen 
4 C – Pootstok 
5 B – Westrik 
6 A – De Toekomst 
7 A – Overgrootouders 
8 B – Fidget toy 
9 PIKHOUWEEL 
10 Het juiste lengte van het touw was 332 cm 

Dit keer was het wat eenvoudiger de lengte van het touw te raden dan 
in april het aantal erwten en de inzendingen van de gekozen lengten 
varieerden deze maand van 189 tot 475 cm. 

11                   B G N S 
 
Pluk het deelnameformulier voor juni van onze website; het is weer erg vermakelijk 
en leerzaam maar vergeet vooral ook niet het formulier tijdig in te leveren, via de 
brievenbus of het internet. Het deelnameformulier kan ook afgehaald worden bij TIP 
Reusel, de Bibliotheek en de Hollandershoeve maar staat ook elke maand afgedrukt 
in weekblad PC55. 
Nogmaals dank voor je deelname en veel plezier met de volgende uitgaven.  
Groeten, namens de hele “Heemspelgroep” 
Marcel Vosters 
Secretaris Heemkunde Werkgroep Reusel (HWR) 
 


