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De negende nieuwsbrief van ons Reuzengilde.

D

e ReuzenNieuwsbrief - in nieuwe vormgeving - verschijnt periodiek om u op
de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van de reuzin van Goirle en
de reus van Riel. In dit nummer van de ReuzenNieuwsbrief staat de
Goirlese Reuzenoptocht 2018 centraal. Reuze veel leesplezier!
Reuzen en reuzinnen behoren tot het immaterieel (cultureel) erfgoed. Reus Toon
mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia symboliseren de identiteit van de
Rielse en Goirlese gemeenschap.
Op 16 november jl. bereikte ons het trieste bericht dat Cor den Boer is overleden.
Cor verzorgde voor ons Reuzengilde onder andere het fotoboek van alle
evenementen waar de Goirlese reuzin en de Rielse reus aan deelnemen en was
de vormgever van de ReuzenNieuwsbrief. Met veel respect herinneren we hem.
Hennie Bertens hebben we bereid gevonden de vormgeving van de ReuzenNieuwsbrief op zich te nemen.
Terugblik op de eerste Goirlese Reuzenoptocht

N

aar onze ruwe schatting hebben meer dan 10.000
toeschouwers op 7oktober 2018 genoten van een
prachtige Reuzenoptocht. Het publiek stond rijen dik langs
de optochtroute. Met voorop de Sambaband Riel trokken 31
reuzen en reuzinnen uit Brabant, Limburg, Vlaanderen en
Wallonië met hun muziekgroepen door het centrum van
Goirle. Ze kregen veel enthousiaste reacties uit het publiek
en vaak volop applaus.
Voor de optocht begon, gaf de Goirlese Harmonie een mooi
miniconcert voor de bewoners van verpleeghuis Elisabeth
en talrijke andere belangstellenden.
Op het Kloosterplein waren er muzikale optredens van Memory Lane en Back in Time.
Veel kinderen deden mee aan de Reuzenspeurtocht en aan
reuzen tekenen.
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Na afloop van de optocht konden een aantal reuzen en reuzinnen er niet genoeg van
krijgen en bleven doorgaan met dansen. Reuzen die dansen, veel mensen keken er
vol bewondering naar. Daarna sloot Ogham het festijn af met een fantastisch optreden. De Reuzenoptocht was een reusachtige promotie van Goirle en Riel.
Reuzengilde Goirle en Riel heeft heel veel complimenten gekregen voor het organiseren van de Reuzenoptocht. We hebben ook vaak de vraag gekregen: "wanneer is
er weer zo'n schitterende Reuzenoptocht in Goirle?". Wij kunnen dan ook vol overtuiging zeggen dat de eerste Goirlese Reuzenoptocht een grandioos succes is geworden.
Het bestuur van Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel
heeft inmiddels de Goirlese Reuzenoptocht grondig geëvalueerd. Uit de evaluatie
hebben we onder meer de volgende conclusies getrokken:
•
de voorbereiding, de organisatie en de uitvoering van de Reuzenoptocht is
prima verlopen.
•
de kwaliteit van de uitgenodigde reuzen en muziekgroepen, het verloop van
de Reuzenoptocht, de opbouwruimte op het HAVEP terrein, de activiteiten en
optredens op het Kloosterplein hebben ruimschoots voldaan aan de verwachtingen.
•
de leerpunten, zoals efficiëntere verspreiding van de glossy, adequaat en
tijdig instrueren van vrijwilligers, voldoende ruimte creëren voor de Reuzendans bieden goede aanknopingspunten om een volgende Goirlese Reuzenoptocht te perfectioneren.
Er is dan ook alle reden om in 2023 opnieuw een Reuzenoptocht met veel reuzen,
reuzinnen, muziekgroepen en activiteiten er omheen te realiseren. Wij gaan daarmee aan de slag en hopen tegen die tijd een beroep op velen van u te kunnen doen
om ons daarbij behulpzaam te zijn.

Terugblik op het Reuzenseizoen 2018

N

u de optredens van Toon mee t`vèèreke en Johanna Abcovia er voor dit
jaar weer opzitten, kijken we in deze ReuzenNieuwsbrief nog even terug op
het afgelopen seizoen.
Naast het grote succes van de Goirlese Reuzenoptocht hebben we afgelopen jaar
met veel genoegen deelgenomen aan een aantal evenementen. We zetten ze op
een rij voor u.
De Goirlese reuzin en de Rielse reus trokken zaterdagavond 7 juli rond in de grote
Reuzenstoet van Wenduine (West Vlaanderen). Meer dan 50 giganten met hun begeleiders en muziekgezelschappen hadden veel bekijks in deze Belgische kustplaats. In deze kleurrijke optocht van circa 3 kilometer 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, werd evenals
vorig jaar een Reuzenparade in het centrum van de stad gehouden. Deze kleinschalige optocht trok deels langs de kermisattracties. Het was evenals in 2017 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. Rijen dik stonden de toeschouwers langs de route, naar schatting meer dan 30.000.
Op zondag 16 september 2018 vond de grote Brabant Stoet plaats 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. Alle deelnemers achter elkaar opgesteld had de
stoet een lengte van 3 kilometer. Het was een schitterende presentatie van de lopende cultuur in Noord- Brabant en Belgisch Brabant.
Met de deelname aan al deze evenementen hebben Johana Abcovia en Toon mee
t`vèèreke ook in 2018 gezorgd voor reusachtige promotie van Goirle en Riel.
We kijken met veel plezier terug op een geslaagd seizoen 2018.
Publiciteit in 2018

D

it jaar is 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 uiteraard 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 kunnen maken voor de 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.

Nieuwe reuzen in Nederland

O

p zondag 15 juli 2018 werd onder grote publieke belangstelling in Sluis
(Zeeland) een derde stadsreus onthuld. De nieuwe reus is ongeveer vier
meter hoog. Hij symboliseert Philips de Goede, een bekend persoon die voor Sluis
van grote betekenis is geweest.
In de Brabant Stoet liep voor het eerst Peer Pap mee. De Wouwse papboer draagt
aan zijn juk twee melkbussen. De reus is een herinnering aan de bijnaam Wouwse
papboeren, die op zeer vruchtbare grond boerden en zo hun buik lekker rond konden eten. Spottend werd gezegd: "De boeren in Wouw koken hun pap zo dik dat de
lepel zijn nek erin brikt".
Met deze twee nieuwe reuzen zijn er nu 34 reuzen en reuzinnen in Nederland. In de
regio Midden Brabant bevindt zich de grootste concentratie met 13 reuzen, reuzinnen en reusjes.
Een nieuwe reus in Alphen?

I

n ReuzenNieuwsbrief 08 van juli 2018 schreven wij dat de Alphense reus een
Tempelier wordt.
De Tempeliers was een machtige en rijke kruisridderorde die bijna 200 jaar in Europa heeft bestaan. In 1314 werd de orde van de Tempeliers opgeheven. In Alphen
heeft de enige Commanderij der Tempeliers in Nederland gestaan. Inmiddels is er
een gesprek geweest met een ontwerper. Het streven is het ontwerp van de Alphense reus op 26 januari 2019 gereed te hebben. Wij zijn reuze benieuwd! Zodra er
een concreet ontwerp is, wil men een werkbezoek brengen aan de Goirlese reuzin
en de Rielse reus om zich op de hoogte te stellen van constructie, materialen enz.
Reuzegilde Goirle en Riel zal Alphen graag ontvangen en met genoegen van informatie voorzien.
Vriend van de reus en de reuzin

R

euzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke hebben op 7 oktober
aan heel veel mensen laten zien wat een Reuzenoptocht met reuzen, reuzinnen en muziekgroepen inhoudt.
De Goirlese reuzin en de Rielse reus hebben ook graag veel vrienden om zich
heen. Het zou reuze fijn zijn als iedereen die de reuzin en de reus een warm hart
toedraagt, Vriend wordt van Johanna Abcovia en Toon mee `t vèèreke. Voor € 2,50
per maand bent u Vriend. U kunt u aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail
m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl of door te bellen naar 013 5346700.
Kijk voor informatie eens op de Facebookpagina van onze website:
www.reuzengildegoirle-riel.nl
Hebt u een (leuk) bericht voor de ReuzenNieuwsbrief? Ik zie dat dan graag
binnenkomen op mijn e-mailadres: m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl

