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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. 

• Met de nieuwe reuzen van Aarle-Rixtel  zijn er nu in Nederland 42 reuzen, 
reuzinnen en reusjes. De meeste reuzen telt Brabant: 27 reuzen, reuzinnen en 
reusjes. De reuzin van Hilvarenbeek, de reus van Hulst en de reus van Kimswerd 
zijn niet meer actief. De 3 reuzen en 2 reusjes van Tilburg zijn vooralsnog in rust; 

• Op zaterdag 26 maart jl. werd in Heerlen de jaarvergadering 2022 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 ankzij de inzet van onze vrijwilligers heeft de afgelopen maanden nodig 
onderhoud aan reus en reuzin plaats gevonden. Van reus Toon mee `t 

vèèreke zijn een hand en een voet gerepareerd. Van de onderjurk van reuzin Johanna 
Abcovia die uit twee delen bestond, is een geheel gemaakt. Ook heeft de reuzin een 
nieuw borstpartij, waardoor zij nu een betere vormgeving heeft. Van de onderstellen van 
reus en reuzin zijn de vaste wielen vervangen door zwenkwielen zodat ze gemakkelijker 
zijn voort te bewegen. 
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Onderhoud reus en reuzin 



Onder grote belangstelling van de inwoners van Aarle-Rixtel  vond op 
zondag 10 april jl de presentatie plaats van de Aarlese reuzen Boel en 
Nölle. Dat gebeurde in het gebouw van de voormalige Klokkengieterij Petit 
& Fritsen. De nieuwe reuzen werden uit het dorp opgehaald onder 
begeleiding van de Goez Hool band. Nadat ze in de grote hal van de 
Klokkengieterij waren gearriveerd, werden ze daar pontificaal in het midden 
opgesteld. Vervolgens namen de plechtigheden rond de inschrijving en de 
doop een aanvang.  Burgemeester Frank van der Meijden van de 
gemeente Laarbeek tekende een oorkonde en schreef Boel en Nölle 
daarmee officieel in het bevolkingsregister in. Daarna werden beide reuzen 
op ludieke wijze gedoopt door diaken Ton Scheepens. Hij vertelde dat  het 
doopwater bestond uit water uit de kapel, water uit de Aa en jenever. 

Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke waren peter en meter van 
reus Boel. Reuzin Ermelindis van Moergestel en de Oisterwijkse reus Peer 
Paorel  traden op als doopgetuigen van reus Nölle. Verder waren de Haarense 
reuzin Ariaoneke, reuzin Heukelomse Mie, reus Jas de Keistamper van Boxtel en 
de Liempdse reuzin Hanna mi de moor aanwezig bij het feestelijk gebeuren. 
Reuzengilde Goirle en Riel bood als doopgeschenk een doopkaars en een 
pakket met Rielse en Goirlese lekkernijen aan het Aarlese Reuzengilde aan. Na 
het officiële gedeelte werd de middag uitbundig voortgezet met een drankje en 
met muzikale optredens van de Boel Nölle band en Aarlese volksmuziekgroep 
Binderin. 
De gemeente Laarbeek en in 
het bijzonder Aarle-Rixtel 
zijn verrijkt met 2 prachtige 
giganten. Voor de 
Nederlandse reuzencultuur 
zijn Boel en Nölle een 
geweldige aanwinst. 
 
 

 
Op zaterdag 21 mei jl. luisterden reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke de  
huldiging op van Ireen Wüst in het centrum van Goirle. 
Verder nemen reus en reuzin dit jaar deel aan de volgende evenementen: 
• zondag 5 juni: onze giganten  trekken rond in de Reuzenommegang  van Zottegem 

(België);  
• maandag 6 juni: de Goirlese  reuzin en de Rielse reus zijn present bij de (her)opening 

van de historische vijfsprong in Gilze; 
• zondag 19 juni: reuzin en reus trekken rond in de internationale Reuzenoptocht van 

Bergen op Zoom;  
• zondag 3 juli: de reuzin van Goirle n de reus van Riel nemen deel aan de 

internationale Reuzenoptocht in Puurs (België);  
• zondag 7 augustus: reuzin en reus doen mee aan de Folkloristische optocht van 

Zelzate (België). 
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Aangestoken door het grote succes van de Reuzenoptocht van 2018 
is Reuzengilde Goirle en Riel  begonnen met de voorbereiding van de 
2e internationale Goirlese Reuzenoptocht. 
Na overleg met de gemeente Goirle is vastgelegd dat de optocht 
plaatsvindt op zondag 17 september 2023. Ook de route van de 
reuzenoptocht door het centrum is inmiddels bepaald.  
Het doorgaan van de reuzenoptocht is in belangrijke mate afhankelijk 
van het verkrijgen van voldoende financiële middelen. We zijn 
inmiddels dan ook gestart met het binnenhalen van geldmiddelen. Als 
het financieel haalbaar is willen wij meer reuzen laten rondrekken dan 
in 2018. 
We streven naar deelname van  30 - 40 reuzen, reuzinnen en reusjes, 
begeleid door diverse muziekgroepen. 
Ook willen wij voor kinderen  weer activiteiten organiseren waarbij 
reuzen een rol spelen. 
Net als in 2018 sluiten we de Reuzendag van 17 september 2023 natuurlijk af met een 
spetterend muzikaal optreden op het Kloosterplein  

• Op 23 mei 2022 is het zeven jaar geleden dat reuzin Johanna Abcovia en reus 
Toon mee `t vèèreke werden gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst 
in het  gemeentehuis van Goirle; 

• De Goirlese reuzin en de Rielse reus namen voor het eerst deel aan een 
Reuzenoptocht op zondag 20 september 2015: de internationale Reuzenoptocht 
van Oisterwijk; 

• Sinds hun ontstaan hebben de reus van Riel en de reuzin van Goirle 
rondgetrokken in 21 (Reuzen)optochten, waarvan 12 in België. Daarnaast 
namen ze deel  aan 11 evenementen in Goirle-Riel en daarbuiten. 

Reuzin en reus symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap.  Zij 
hebben graag veel vrienden om zich heen. Het zou reuze fijn 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 via 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-mailadres:  
m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl of  
secretariaatreuzengildegoirle-riel@kpnmail.nl. 
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