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Inhoud:

De zestiende 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!
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.

Kort Nieuws

F

raans Krèùk, Caecilia/Sint Willibrordus en de Udenhoutse Broeder, de
reuzen en reuzinnen van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout treden
(voorlopig) niet meer op. Er zijn te weinig vrijwilligers om met hen pad te gaan.
We hopen dat er zich in de komende tijd voldoende mensen melden om het
Reuzengenootschap weer nieuw leven in te blazen;
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Z

aterdag 6 november jl. werd in Tilburg de jaarvergadering gehouden van de
Federatie Nederlandse Reuzen en de daarbij aangesloten
reuzenorganisaties. Het merendeel van de Nederlandse Reuzengilden,
waaronder Reuzengilde Goirle en Riel, was daar vertegenwoordigd;

D

e vierdelige tv-serie The Spectacular wordt vanaf 2 januari 2022 uitgezonden
door de VPRO op NPO3. De dramaserie gaat over de IRA-aanslagen in
1988 en 1990 in Limburg (meer informatie hierover kunt u vinden op Wikipedia).
Voor deze dramaserie fungeren de Goirlese reuzin en de Rielse reus als
achtergrond in een aantal specifieke filmopnamen.

Boel en Nölle, de nieuwe reuzen van Aarle-Rixtel

O

p zondagmiddag 21 november jl. was het zover, de langverwachte onthulling van
de twee Aarlese reuzen. Boel en Nölle werden aan een vanwege de
coronamaatregelen select gezelschap gepresenteerd tijdens een informele bijeenkomst in
kasteel Croy. De middag werd opgeluisterd met veel muziek van de folkmuziekgroep
"Binderin”. Ook werd het speciaal gecomponeerde Boel&Nölle lied ten gehore gebracht.
Paul Spapens vertelde gepassioneerd zijn verhaal over de
reuzencultuur. Het Aarlese Reuzengilde in wording was present,
compleet met Boel&Nölle kielen en Brabantse sjaal.
Beide reuzen zijn gemodelleerd naar het vermaard Aarles zangduo
Boel en Nölle en staan ook symbool voor de Aarlese identiteit.
Folkloregroep Dikkemik nam het initiatief om de reuzen te bouwen
en heeft de afgelopen tijd met veel enthousiasme gewerkt aan het
tot stand komen van de prachtige reuzen. Bijgaande foto's laten reus
Boel en reus Nölle met hun versiersels en schitterende kleding zien.
Beide reuzen zijn ongeveer 3 meter en 80 centimeter hoog en rijden
op wieltjes. Ze zijn niet alleen een verrijking van de Aarlese
gemeenschap, maar zeker ook van de Nederlandse reuzencultuur.
De officiële presentatie, doop en inschrijving van Boel en Nölle in het
bevolkingsregister zal plaatsvinden op zondag 10 april 2022 in het
centrum van Aarle-Rixtel.

Reus en reuzin in reuzenoptocht Lokeren

O

p zondag 26 september jl. trokken reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke
rond in de Reuzenoptocht in Lokeren. Jaarlijks wordt in de wijk Koveken van deze stad in
Oost-Vlaanderen een grote Reuzenstoet gehouden. Dit jaar al voor de 51ste keer. De optocht met

muzikale begeleiding duurde ruim twee en een half uur. Daarbij moesten de giganten verschillende
keren onder (spoor)bruggen door. Een aantal
reuzen en reuzinnen waaronder de Goirlese reuzin
en de Rielse reus kon er maar net onderdoor.
Onder de 40 reuzen en reuzinnen waren onze reus
en reuzin de enigen uit Nederland. Met hun
prachtige koppen en pronte uitstraling oogstten zij
veel bewondering van de toeschouwers. Zij hebben
Goirle en Riel weer
reusachtig op de kaart
gezet.

Reuzin Kleine Amal

K

leine Amal van 3,5 meter hoog stelt een Syrisch vluchtelingenmeisje voor. In juli van dit
jaar vertrok de reuzin vanaf de Turks-Syrische grens voor een voettocht langs 65 steden
dwars door Europa. In haar eentje legde zij zo'n 8000 kilometer af. Zij was begin oktober in
Antwerpen en Brussel en daarna ook in Den Haag. Op 3 november kwam kleine Amal aan op haar
eindbestemming Manchester in het Verenigd Koninkrijk. Overal heeft zij aandacht gevraagd voor de
miljoenen vluchtelingenkinderen die op de vlucht zijn.

Terugblik op 2021

E

venals voor de andere reuzenorganisaties in ons land was ook voor Reuzengilde Goirle en
Riel 2021 een jaar met weinig activiteiten. Deelname aan de Reuzenommegang van
Zottegem en de Folkloristische stoet De Katte in Zelzate kon vanwege corona geen doorgang vinden.
Wel konden we gelukkig deelnemen aan de reuzenoptocht in Lokeren. Dit was onze enige
reuzenoptocht in 2021 en onze eerste optocht sinds september 2019.
Reuzin Johanna Abcovia is dit jaar voorzien van een nieuwe borstpartij. Ook werden er
herstelwerkzaamheden verricht aan haar kleding. De beschadigde hand van reus Toon mee `t
vèèreke is nog in reparatie.

Goirlese Reuzenoptocht 2023

D

irect na de zeer geslaagde eerste Reuzenoptocht van 7
oktober 2018 kondigden wij aan om in 2023 opnieuw een
Reuzenoptocht in Goirle te organiseren. Aan de Reuzenstoet 2018
namen 31 reuzen, reuzinnen en kleine reusjes deel, evenals 6
muziekgroepen. Kinderen konden deelnemen aan een
Reuzentekenwedstrijd en aan een Reuzenspeurtocht. De
Reuzenmiddag werd afgesloten met een spetterend optreden van
de band Ogham op het Kloosterplein. Meer dan 10.000
toeschouwers hebben toen genoten van een prachtige
Reuzenoptocht en een fantastische Reuzenmiddag.
Aangestoken door het grote succes van de Reuzenoptocht van
2018 willen wij aan ons voornemen van een tweede Reuzenoptocht
in Goirle graag uitvoering geven. Begin volgend jaar zullen wij
daarvoor plannen ontwikkelen en uitwerken. Wordt vervolgd!

Vriend van de reus en de reuzin

R

euzin en reus hebben inmiddels aan 21(reuzen)optochten in Nederland en België
deelgenomen. Daarnaast hebben zij 10 evenementen in onze gemeente opgeluisterd.
Reuzin en reus symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap. Zij hebben graag
veel vrienden om zich heen. Het zou reuzefijn zijn als iedereen die Johanna Abcovia en Toon mee `t
vèèreke een warm hart toedraagt, Vriend van hen wordt. Voor € 2,50 per maand bent u Vriend.
U kunt u aanmelden bij Mathieu van den Tillaart
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
Hebt u een (leuk) bericht voor de ReuzenNieuwsbrief? Ik zie dat dan graag binnenkomen op:
e-mail: m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl
of secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl.

