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Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel heeft in het eerste kwartaal  van 
2020 verschillende reuzenorganisaties in Nederland en België benaderd om te kunnen deelnemen 
aan reuzenoptochten. Dit resulteerde in een programma met de volgende optredens van reuzin en 
reus: 
- Foodfestival Breehees, Goirle 17 mei; 
- Reuzenommegang Zottegem (België), 31 mei; 
- Kattenstoet Zelzate (België), 2 augustus; 
- Folkloristische optocht Outre Meuse Luik (België), 15 augustus; 
- Old Timers evenement Goirle, 30 augustus; 
- Reuzenoptocht Oisterwijk, 20 september; 
- Reuzenoptocht Lokeren (België), 27 september 
 
Helaas werden vanwege het coronavirus al deze activiteiten geannuleerd. 
 
De viering 5 jarig bestaan van Johanna  Abcovia en  Toon mee `t vèèreke  op 23 mei kon daarom 
eveneens niet doorgaan. Bijzonder jammer. En onze gratis filmvoorstelling van de GVR voor 
leerlingen van de basisscholen in Goirle en Riel moesten we noodgedwongen ook afgelasten. 
 
In het najaar kregen we nog wel het verzoek om reus en reuzin te laten fungeren bij filmopnames. 
Op  maandag 5 oktober  hebben we reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke naar een 
filmstudio in Soesterberg gebracht. Nadat ze negatief op corona waren getest, werden reus en reuzin 
verwelkomd  en toegelaten op de filmset. Zij zijn daar ruim een week geweest voor een vierdelige tv-
serie over de IRA-aanslagen in 1988 en 1990 in Limburg. Naar verwachting wordt de dramaserie 
onder de naam  "The Spectacular" eind 2021 of begin 2022 door de VPRO uitgezonden. 
Plezierig voor ons Reuzengilde dat we dit jaar toch nog een evenement hebben  gehad met de Rielse 
reus en de Goirlese reuzin.  
 
We hebben 2 artikelen gepubliceerd in het weekblad Goirles Belang en 2 ReuzenNieuwsbrieven 
uitgebracht over het reilen en zeilen van reuzin en reus. 
De meiuitgave had een oplage van 84, de uitgave van november had een oplage van 85. 
 
Eind 2020 waren er 16 Vrienden van reuzin en reus.  
 
Het bestuur van Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel kwam  4 keer 
bijeen. 
 
Goirle, 22 maart 2021. Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel 
 
 


