
Gôolse Reuzenoptocht 2018, een grandioos succes 

Naar onze ruwe schatting hebben zo'n 15.000 toeschouwers  afgelopen zondag 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. 
Na afloop van de optocht konden een aantal reuzen en reuzinnen er niet genoeg van krijgen en 
bleven doordansen. 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.  
Stichting Culturele Manifestaties Goirle/ 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?".  
Graag bedanken wij iedereen die op een of andere wijze heeft bijgedragen aan de zeer geslaagde 
eerste Gôolse Reuzenoptocht. 
 
VRIEND VAN DE GOIRLESE REUZIN EN DE RIELSE REUS 
Veel lezers van het Goirles Belang hebben afgelopen zondag een prachtige Reuzenoptocht gezien. De 
Goirlese reuzin en de Rielse reus vinden het geweldig leuk als u Vriend van Johanna Abcovia en Toon 
mee `t vèèreke wordt. U bent al vriend voor € 2,50 per maand. Verschillende mensen zijn nu al 
voorgegaan! 
U kunt zich aanmelden via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl of door te bellen naar 013 5346700. 
 
Kijk ook eens op onze Facebook pagina en op onze geactualiseerde site www.reuzengildegoirle-riel.nl  
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