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De elfde nieuwsbrief van ons Reuzengilde.

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.
In de vorige ReuzenNieuwsbrief, nummer 10 vermelden wij dat we ervan kunnen uitgaan
dat er ongeveer 4500 reuzen en reuzinnen in Europa zijn. Marcel Dumon van het Reuzengilde van Bolderberg uit Heusden-Zolder (België ) maakte ons er attent op dat de
vermelde aantallen aan de lage kant zijn. Hij gaf aan dat er volgens het gerenommeerde
instituut La Maison des Géants (het Reuzenhuis) in de Belgische Reuzenstad Ath naar
recente schatting in Europa ruim 10.000 reuzen en reuzinnen zijn. In Catalonië zijn er
7000; in België: 2620 (waarvan in Vlaanderen: 1600; regio Brussel: 131; Wallonië: 889);
in Frankrijk (vooral Frans Vlaanderen): circa 550; in Engeland: 80. Nederland telt momenteel 35 reuzen, reuzinnen, reuzenkinderen en kleine reusjes.
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Goirlese reuzin en Rielse reus in Venlo

O

p zondag 12 mei jl. vierde het Akkermansgilde zijn 425 jarig bestaan
met een grote historische optocht. Een kleurrijke stoet van meer dan 60 gilden, schutterijen, reuzengroepen, muziekverenigingen uit
Nederland, België en Duitsland trok rond door
de binnenstad van Venlo. Het was een schitterende optocht met veel pracht en praal,
waarin onze reus en reuzin werden bewonderd door heel veel toeschouwers. Zij hebben
daar gezorgd voor reusachtige promotie van
Goirle en Riel. Ook een mooi begin van een
nieuw seizoen met veel optredens van de
Goirlese reuzin en de Rielse reus.
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Optredens in Goirle

D
•

•

e afgelopen weken was het een vol programma voor reus en reuzin.
•
in de late namiddag van donderdag 6 juni liepen zij voorop bij de intocht
van de deelnemers aan de Wandelavondvierdaagse. Het was een drukte van belang. We kijken met veel plezier terug op dit evenement waar reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke voor het eerst bij aanwezig waren;
op 2e Pinksterdag 10 juni vond voor de negende keer de Streetrace door de Goirlese
dorpskern plaats. Reus en reuzin luisterden dit spektakel op. Veel toeschouwers van
buiten Goirle hebben hen kunnen zien, mooi opgesteld in het gemeentehuis;
op zaterdagmiddag 29 juni zijn zij prominent aanwezig bij de opening van de Goirlese
kermis.

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel hecht er veel waarde aan
dat reus en reuzin present zijn bij evenementen in Goirle en Riel.

Deelname aan Reuzenoptochten en evenementen

D
•

•

•

e reus van Riel en de reuzin van Goirle nemen dit jaar nog deel aan de
volgende evenementen:

zondag 7 juli, Nieuwpoort (België). Hier vindt dan een heel grote Reuzenoptocht
plaats met ruim 100 reuzen en reuzinnen uit binnen- en buitenland. Nieuwpoort is
ook de stad met de grootste gedragen reus van Europa, Jan Turijn met een lengte
van meer dan 10 meter!;
zondag 18 augustus, Belsele (België). Om zijn 40-jarig bestaan te vieren laat de
folkloristische- en reuzenvereniging De Kabaskes een Reuzenoptocht rondtrekken.
De Kabaskes namen met 2 reuzen en 1 reuzin op 7 oktober 2018 deel de Goirlese
Reuzenoptocht;
zaterdag 7 september, Deurne (Antwerpen). Onze reus en reuzin treden daar dan
voor de derde keer op in de grote internationale Reuzenoptocht. Meer dan 100 reuzen en reuzinnen trekken door de straten van Deurne.

Vooraankondiging 5 jaar Johanna Abcovia en Toon mee `t vèèreke

O

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. Wij denken na hoe wij 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 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
door te bellen naar 013-5346700.
Kijk voor informatie eens op onze Facebookpagina en
onze website: www.reuzengildegoirle-riel.nl

