
                                                                                                                                 

Activiteitenverslag 2018 en 2019 Stichting Culturele Manifestaties 

Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel 

 
 
 

In  2018 en 2019 hebben wij een flink aantal activiteiten uitgevoerd. 
 
2018  
Hoogtepunt  van onze activiteiten in 2018 was zonder twijfel de grote internationale Reuzenoptocht 
die op 7 oktober 2018 door het centrum van Goirle trok. We hebben voldoende financiële middelen 
kunnen verwerven om aan de optocht 35 reuzen en reuzinnen uit Brabant, Limburg, Vlaanderen en 
Wallonië te laten deelnemen, begeleid door diverse muziekgroepen. Onze reus en reuzin waren 
daarbij gastvrouw en gastheer. Deze eerste Reuzenoptocht ooit in Goirle was een  groot succes en 
trok zo'n 10.000 toeschouwers. We hebben daardoor de reuzencultuur  breed in de publieke 
aandacht  kunnen  brengen. In de lokale en regionale media  is veel aandacht besteed aan de 
Goirlese Reuzenoptocht. Ruim 2 jaar voorbereiding zagen wij ruimschoots beloond . 
 
Verder nam Reuzengilde Goirle en Riel in met reus en reuzin deel aan de volgende evenementen: 
-  De Goirlese reuzin en de Rielse reus trokken zaterdagavond  7 juli rond in de grote Reuzenstoet  
   van Wenduine (West Vlaanderen). In deze kleurrijke optocht  van meer dan 50 giganten waren de  
   Goirlese reuzin en de Rielse reus de enige reuzin en reus uit Nederland;  
-  Op zondagmiddag 29 juli, de laatste zondag van de Tilburgse Kermis, namen wij evenals in 2017  
   deel aan een  Reuzenparade in het centrum van de stad. Deze kleinschalige optocht trok deels langs  
   de kermisattracties. Het was een plezierig Reuzenevenement; 
 - Reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia namen zondag 9 september deel aan een  
   grote historische optocht in Roermond. Prachtig uitgedoste vorsten met hun hofhouding, ruiters  
   met jachthonden, schutterijen, vendelzwaaiers, muziekgezelschappen en tientallen reuzen trokken  
   voorbij in het centrum van de stad. Naar schatting waren er meer dan 30.000 toeschouwers;  
 - Op zondag 16 september  maakten wij deel uit van de grote Brabant Stoet in Bergen op  Zoom. In  
   de grootste optocht ooit in Brabant trokken onder meer gilden, fanfares, reuzen,  straattheater,  
   carnavalswagens aan het talrijke publiek voorbij. Zo'n 2.500 mensen liepen mee in de stoet. Het  
   was  een schitterende  presentatie van de lopende cultuur in Noord- Brabant en Belgisch Brabant; 
-  We hebben onze reus en reuzin op 21 december opgesteld ter ondersteuning van Serious Request  
   bij de doorkomst in Riel. 
 
In 2018 hebben we gezorgd dat er in de media flink wat publiciteit geweest over  Reuzengilde Goirle 
en Riel, de reus van Riel en de reuzin van Goirle. De artikelen en persberichten in  de weekbladen 
Goirles Belang, Ons Weekblad, Hilverbode, Weekblad Gilze,  Stadsnieuws, Tilburgse Koerier gingen 
vooral over de Goirlese Reuzenoptocht. Ook artikelen in de Recreant en  in het Brabants Dagblad 
hebben  voor prima publiciteit gezorgd. Omroep Tilburg maakte een mooi videoverslag van de 
Goirlese Reuzenoptocht.  Omroep Brabant, goirlenet.nl en LOG TV gaven bekendheid aan de optocht. 
In het radioprogramma PodiumBreed van de Lokale Omroep Goirle hebben we op  27 september 
uitgebreid aandacht  aangegeven aan de optocht. In het Raboblad Dichterbij verscheen een grote 
foto van de Goirlese reuzin en de Rielse reus. In het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant 
hebben we op zaterdagmorgen 6 oktober live reclame gemaakt voor onze Reuzenoptocht. Ook via 
raamaffiches, flyers, met de aankondiging op bouwhekken en op de gemeentelijke digitale 
informatieborden is de Goirlese Reuzenoptocht goed onder de aandacht van het publiek gebracht. 



We hebben in 2018 drie ReuzenNieuwsbrieven uitgebracht over reus, reuzin en ons Reuzengilde. De 
maartuitgave had een oplage van 68, de juliuitgave een oplage van 71 en de uitgave van november 
had een oplage van 80. 
 
 In december 2018 organiseerden wij de jaarlijkse afsluiting voor onze vrijwilligers. 
 
Eind 2018 waren er 14 Vrienden van reuzin en reus. 
 
2019 
In 2019 nam Reuzengilde Goirle en Riel  met reus en reuzin deel aan de volgende (reuzen)optochten 
en evenementen: 
* Op 3 mei waren reus en reuzin opgesteld in het gemeentehuis van Goirle bij de opening van de  
   tentoonstelling van amateurkunstenaars; 
*Zondag 12 mei namen reus en reuzin deel aan de historische optocht in Venlo.  Met zo'n 60    
   schutterijen, gilden, reuzengroepen en muziek gezelschappen trokken zij in een kleurrijke optocht  
   door de stad; 
* Op donderdagavond 6 juni gingen reus en reuzin voorop in de stoet bij de intocht van de Goirlese  
   Wandel avondvierdaagse; 
* Op 10 juni verleenden reus en reuzin glans aan de streetrace door de Goirlese dorpskern; 
* Reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia luisterden op zaterdagmiddag 29 juni  de  
   opening van de Goirlese Kermis op; 
* Op zondag 7 juli trokken reus en reuzin rond in de Reuzenstoet van Nieuwpoort  (België),een grote  
   reuzenoptocht  met ruim  100 reuzen en  reuzinnen uit binnen- en buitenland. Nieuwpoort is  de  
   stad met de grootste gedragen reus van Europa, Jan Turijn met een lengte van meer dan 10 meter; 
 *Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke waren op zondag 18 augustus actief in de  
    Reuzenoptocht van Belsele (België). De folkloristische- en  reuzenvereniging De Kabaskes liet daar  
    een reuzenoptocht met 40 reuzen en reuzinnen rondtrekken;  
* Zaterdag 7 september namen wij met reuzin en reus deel aan de Reuzenstoet in Deurne  
    (Antwerpen). De Rielse reus en de Goirlese reuzin traden daar voor de derde  keer op. Ze  
   trokken met meer dan 100 giganten door de straten van Deurne;  
 
Op woensdagavond 23 oktober vond onder auspiciën van Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ 
Reuzengilde Goirle en Riel een goed bezochte presentatie plaats over "De geschiedenis van de 
Reuzentraditie in de Nederlanden". De presentatie werd verzorgd door de heer Marcel Dumon, 
afgevaardigde van Reuzen in Vlaanderen, de koepelvereniging van Vlaamse reuzenorganisaties. 
 
Na overleg met burgemeester en wethouder hebben wij op 23 oktober reus Toon mee `t vèèreke en 
reuzin Johanna Abcovia opgesteld in het gemeentehuis van Goirle. Er is een duidelijke uitleg 
bijgeplaatst zodat bezoekers van het gemeentehuis zich goed kunnen informeren over reus en 
reuzin. Reus en reuzin blijven daar tijdens hun rustperiode van oktober 2019 tot april 2020. 
 
We hebben 4 artikelen gepubliceerd in het weekblad Goirles Belang en dit jaar tot nu toe 2 
ReuzenNieuwsbrieven uitgebracht over het reilen en zeilen van reuzin Johanna Abcovia en reus Toon 
mee `t vèèreke. De maartuitgave en de juniuitgave hadden elk een oplage van 82. In november 2019 
wordt de 3e ReuzenNieuwsbrief van 2019 uitgebracht. 
 
Voor de viering  van het eerste lustrum van reus en reuzin op 23 mei 2020 hebben wij inmiddels een 
aanvraag in gediend bij het college van B&W van Goirle. 
 
Het aantal Vrienden van reus en reuzin hebben we kunnen uitbreiden tot 18. 
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