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D e ReuzenNieuwsbrief  verschijnt periodiek om u op de hoogte te brengen van het reilen 
en zeilen van de reuzin van Goirle en de reus van Riel.  

Ook in deze buitengewone tijd 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. 

O ok Reuzengilde Goirle en Riel is geconfronteerd met de maatregelen vanwege het  
C-virus. We vinden het reuze jammer dat onze deelname aan evenementen en  

(reuzen)optochten dit jaar geen doorgang kan vinden. 
De volgende activiteiten stonden op het programma van 2020: 

• zondag 17 mei:  foodfestival/jubileum camping Breehees, Goirle; 

• zondag 31 mei:  Reuzenommegang in Zottegem (België); 

• zondag 2 augustus: Kattenstoet van Zelzate (België); 

• zaterdag 15 augustus:  folkloristische stoet Outremeuse, Luik (België); 

• zondag 30 augustus: Oldtimers evenement, Kloosterplein Goirle; 

• zondag 20 september: 3e internationale Reuzenoptocht Oisterwijk. 
 
 

Wij gaan ervan uit dat deze 
voor 2020 geplande activiteiten  
in veilige omstandigheden 
alsnog in 2021 kunnen  
plaatsvinden.  
Wij houden u daarvan via onze  
ReuzenNieuwsbrief uiteraard 
op de hoogte. 
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D e viering van het eerste lustrum van reus en reuzin is helaas eveneens geannuleerd. In de 
afgelopen maanden zijn wij intensief bezig geweest om op gepaste wijze stil te staan bij 

hun vijfde verjaardag. In samenwerking met de gemeente Goirle en met inzet van verschillende  
medewerkers zou er op zaterdagmorgen 23 mei een feestelijke receptie plaatsvinden in de hal van 
het Goirlese gemeentehuis.  
Moment suprème van de bijeenkomst: het aansnijden van een reuzentaart door burgemeester Mark 
van Stappershoef, waarna voor iedere bezoeker - jong en oud -  een stukje van de taart.  
 
Tevens zou dan de fototentoonstelling 5 jaar Goirlese reuzin en Rielse reus in het gemeentehuis  
officieel geopend worden. Daarnaast hadden we de leerlingen van de basisscholen in Goirle en Riel 
uitgenodigd voor een gratis filmvoorstelling van de Grote Vriendelijke Reus. Ruim 400 leerlingen  
waren hiervoor aangemeld. 
Wij hebben onlangs besloten de viering noodgedwongen naar 2021 door te schuiven in de verwach-
ting dat de Coronamaatregelen dan voorbij zijn. Het wordt dan een viering 5 (+) jaar Johanna Abcovia 
en Toon mee `t vèèreke .  
 

O ver enkele dagen is het zover. Op zaterdag 23 mei 2020 bereiken 
Goirlese reuzin en Rielse reus hun eerste lustrum. 

We gaan even terug naar 23 mei 2015. Op die zaterdagmorgen  
presenteerde Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en 
Riel met trots reus Toon mee`t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia. Vanaf 
2013 was door een enthousiaste groep vrijwilligers hard gewerkt aan het tot 
stand brengen van een prachtige reuzin en prachtige reus. Zij symboliseren 
de identiteit van de Rielse en Goirlese  gemeenschap. Tijdens de feestelijke  
bijeenkomst in het gemeentehuis van Goirle schreef toenmalig burgemees-
ter Machteld Rijsdorp reuzin en reus symbolisch in het bevolkingsregister in. 
Daarmee werden zij officieel  nieuwe inwoners van Goirle en Riel.   
Bij die bijzondere gebeurtenis waren de Tilburgse reus Fraans Krèùk en de 
Hilvarenbeekse reuzin Hildewaris de getuigen van Johanna Abcovia. Reus 
Peer Paorel van Oisterwijk en reuzin Gullemoei  van Gilze waren de  
getuigen van Toon mee`t vèèreke. Daarnaast waren vertegenwoordigers 
van de Reuzengenootschappen in Nederland en andere genodigden  
aanwezig. Onder het genot van een drankje en een passend geboortehapje 
in de vorm van chocoladeflikken met roze en blauwe muisjes konden de 
aanwezigen de nieuwe reus en de reuzin bewonderen. 
 
Reus en reuzin en hun activiteiten 
 

S inds 23 mei 2015 is Reuzengilde Goirle en Riel met reus en reuzin 
zeer actief geweest. In de afgelopen jaren hebben wij deelgenomen 

aan 20 reuzenoptochten en historische optochten, waarvan 11 in België. 
Daarnaast waren reus en reuzin aanwezig bij 10 evenementen in Goirle-Riel 
en omgeving. Het hoogtepunt van onze activiteiten is ongetwijfeld  de orga-
nisatie van de zeer geslaagde eerste internationale Reuzenoptocht in Goirle 
op zondag 7 oktober 2018. De reuzin van Goirle en de reus van Riel waren 
daarbij gastvrouw en gastheer. 
Naar ruwe schatting waren er ruim 10.000 toeschouwers naar de schitteren-

de Reuzenoptocht gekomen. Het publiek stond rijen dik langs de optochtroute. Met voorop de Samba-
band 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.  
Op het Kloosterplein waren er muzikale optredens van Memory Lane en Back in Time. Veel kinderen 
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deden mee aan de reuzenspeurtocht en aan reuzen tekenen. 
Na afloop van de optocht konden een aantal reuzen en reuzinnen er niet genoeg van krijgen en  
bleven dansen. Met een fantastisch optreden sloot Ogham het festijn af. De Reuzenoptocht was een 
grandioos succes en een reusachtige promotie van Goirle en Riel.  
Met deze activiteiten hebben reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke laten zien dat zij: 

• ambassadeurs zijn van Goirle en Riel en daarmee een belangrijke rol spelen bij het wijd en 
zijd op de kaart zetten van Goirle en Riel; 

• het DNA van de Goirlese en Rielse gemeenschap vertegenwoordigen en een verbindende 
factor zijn voor beide gemeenschappen; 

• midden in de Goirlese en Rielse samenleving staan; 

• met hun prominente aanwezigheid bij activiteiten het belang onderstrepen van het samen-
brengen van de Rielse en Goirlese inwoners, jong en oud; 

• met hun deelname aan evenementen in binnen- en buitenland de reuzencultuur onder de 
aandacht brengen van jongeren en ouderen.  

 

U it Aarle-Rixtel  hebben we vernomen dat er nog steeds wordt gewerkt aan het bouwen van 
de reuzen Boel en Nolle.  De koppen, gemodelleerd naar een vermaard Aarles zangduo, 

zijn inmiddels gereed. Wel is er enige vertraging in het bouwproces opgetreden. We blijven de ont-
wikkelingen volgen.  

R euzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke hebben 
op 7 oktober 2018 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  
secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl 
 
U kunt ook bellen naar 013 5346700. 
 
Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina en onze website:  
www.reuzengildegoirle-riel.nl 
 
 
 

 

Vriend van de reus en de reuzin 

Nieuwe reuzen in Aarle-Rixtel 


