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De twaalfde nieuwsbrief van ons Reuzengilde.

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. Reuze veel leesplezier!

Terugblik op het Reuzenseizoen 2019

N
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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.
We hebben afgelopen jaar met veel genoegen deelgenomen aan een
groot aantal evenementen. We zetten ze nog even op een rijtje voor u.

Jaarafsluiting
Reuzenseizoen 2019

•

5 jaar Johanna Abcovia en Toon
mee `t vèèreke

•

•
•
•
•

•
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Op vrijdag 3 mei stonden reus en reuzin opgesteld in het gemeentehuis van Goirle bij de opening van de tentoonstelling van
amateurkunstenaars;
Zondag 12 mei nam Reuzengilde Goirle en Riel met reus en
reuzin deel aan de historische optocht in Venlo. Met zo'n 60
schutterijen, gilden, reuzengroepen en muziekgezelschappen trokken zij in een kleurrijke
optocht door de stad;
Op donderdag 6 juni gingen reus en reuzin voorop in de stoet bij de intocht van de
Goirlese Wandel avondvierdaagse;
Op 2e pinksterdag 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;

Met de deelname aan al deze evenementen hebben Johana Abcovia en Toon mee t`vèèreke ook
in 2019 gezorgd voor reusachtige promotie van Goirle en Riel.
We kijken met veel plezier terug op een geslaagd seizoen 2019.

Nieuwe reuzen in Aarle-Rixtel

Oproep

Vriend van de reus en de reuzin
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Presentatie over de Reuzentraditie in de Nederlanden

O

p woensdagavond 23 oktober jl. werd er onder auspiciën van Stichting Culturele
Manifestaties Goirle/ Reuzengilde Goirle en Riel een presentatie gehouden over
"De geschiedenis van de Reuzentraditie in de Nederlanden". De boeiende presentatie vond plaats in
CC Jan van Besouw in Goirle en werd verzorgd door de heer Marcel Dumon, afgevaardigde van de
provincie Limburg van Reuzen in Vlaanderen. Reuzen in Vlaanderen is de koepelvereniging van
Vlaamse reuzenorganisaties. Op een leuke, enthousiaste wijze werd de eeuwenoude reuzentraditie
voor het voetlicht gebracht.

Goirlese reuzin en Rielse reus in gemeentehuis Goirle

D

e reus van Riel en de reuzin van Goirle zijn op 23 oktober jl. opgesteld in het Goirlese
gemeentehuis. Er is een duidelijke uitleg bijgeplaatst zodat bezoekers zich goed kunnen
informeren over reus en reuzin. Afgezien van enkele onderbrekingen blijven ze daar gedurende hun
rustperiode tot april 2020 staan.

Jaarafsluiting Reuzenseizoen 2019

O

p woensdagavond 11 december a.s. sluiten wij met onze helpers het
Reuzenseizoen 2019 af. We kijken dan met een drankje en wat hapjes terug op weer een
succesvol reuzenjaar. Voor ons Reuzengilde weer een goede stimulans om enthousiast door te gaan.

Nieuwe reuzen in Aarle-Rixtel

Nolle

I

n Aarle-Rixtel wordt stevig doorgewerkt om de reuzen Boel en Nolle te bouwen. We ontvingen
bericht dat de koppen van klei gereed zijn en goed gelukt. Dit was niet makkelijk omdat de
koppen goed moeten lijken op de hoofden van Boel en Nolle, een vermaard Aarles zangduo dat de
inwoners daar al jarenlang op een mooie manier vermaakt met hun liederen. Binnenkort worden de
koppen in polyester gegoten. Daarna wordt het frame van de 2 reuzen gelast. De constructie wordt
gemaakt van dun betonijzer. U vindt hier een afbeelding van de kop in klei van reus Boel en een
weergave van de kop in klei van reus Nolle.
Wordt vervolgd.

5 jaar Johanna Abcovia en Toon mee `t vèèreke

O
Boel

p zaterdag 23 mei 2015 werden reuzin en reus gepresenteerd en ingeschreven in het
bevolkingsregister tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Goirle.
Volgend jaar op zaterdag 23 mei 2020 is dat 5 jaar geleden. Stichting Culturele Manifestaties
Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel wil dit zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Wij kunnen alvast melden dat Reuzengilde Goirle en Riel in ieder geval een receptie houdt in het
gemeentehuis van Goirle. We bekijken nu hoe we de receptie en andere activiteiten rond dit eerste
lustrum op een leuke wijze vorm kunnen geven. Hebt u hiervoor suggesties, dan vernemen wij die
graag. In volgende ReuzenNieuwsbrieven, op onze website: www.reuzengildegoirle-riel.nl en in het
Goirles Belang komen wij hier nog uitvoerig op terug.

Oproep

K

ent u evenementen in Goirle of Riel waarbij reuzin Johanna Abcovia en
reus Toon mee `t vèèreke voor een mooie opluistering kunnen zorgen? Wij horen dat
dan graag.
Ook zijn wij op zoek naar mensen die de Goirlese reuzin en de Rielse reus willen begeleiden in
Reuzenoptochten en bij evenementen. Het meelopen met reus en reuzin is niet alleen een reuzeleuke activiteit, maar zorgt ook voor een reuzeleuke dag. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend
contact opnemen met
Jozef van den Corput via
Via e-mail:
boerenschuur@planet.nl
of telefonisch 013 5181796.

Vriend van de reus en de reuzin

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 telefonisch: 013 5346700.
Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina en onze website:
www.reuzengildegoirle-riel.nl

