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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.  

Reuzeveel 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. 
 

E r staat een nieuwe tekst  van ons Reuzengilde op de vernieuwde website van de 
Federatie van Nederlandse Reuzen. Benieuwd naar de nieuwe tekst?  Ga dan 

naar: www.reuzenfederatie.nl , klik in de bovenbalk op: Onze leden en ga dan naar Goirle 
Reuzengilde Goirle - Riel. 
 

E lk jaar zijn er begin augustus in de wijk De 
Katte in het Belgische Zelzate de Katse 

Feesten. Er vinden gedurende vijf dagen diverse 
muzikale optredens, kermis, rommelmarkt  en andere 
activiteiten, zoals een folkloristische stoet plaats. De 
folkloristische stoet van zondag 7 augustus jl. werd 
voor de 61ste keer gehouden. Naast 23 Belgische 
reuzen en reuzinnen namen onze reus  en reuzin deel 
aan de optocht. Gedurende  ruim twee en een half uur 
trok de stoet door een aantal straten van de wijk. 
Vanwege het ontbreken van een geschikte plek om 
reus en reuzin op te bouwen en ook de afwezigheid  
van sanitaire voorzieningen is de optocht in Zelzate 
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ons reuzengilde maar matig bevallen. 
Op zondag 21 augustus stonden reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia reus 
opgesteld bij  restaurant de Hooikar in Gilze om daar de doorkomst van de Vuelta 
wielerkoers op te luisteren. In een leuke sfeer zagen zij de wielercoureurs voorbij flitsen. 
 
Op zondag 25 september jl. trokken reuzin en reus  rond in de Reuzenoptocht van Lokeren. 
Jaarlijks wordt in de wijk Koveken van deze stad in Oost-Vlaanderen een grote Reuzenstoet  
gehouden. Dit jaar al voor de 52ste keer. Het talrijke publiek zag 65 reuzen en reuzinnen 
aan zich voorbij trekken. De Reuzenoptocht, begeleid  door diverse muziekgroepen, duurde 
ruim twee  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. Ook de reus van Oisterwijk en de reuzinnen van Moergestel, 
Heukelom en Haaren namen aan de optocht deel. Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon 
mee `t vèèreke waren voor de 3e keer in Lokeren. Deze Reuzenoptocht was onze laatste 
optocht in het seizoen 2022.  

N u de optredens  van Toon mee t`vèèreke en Johanna Abcovia  er voor dit jaar 
weer opzitten, kijken we in deze ReuzenNieuwsbrief nog even terug op het 

afgelopen seizoen. 
Het afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan een groot aantal evenementen. We zetten 
ze nog even voor u op een rijtje. 
• zondag 10 april waren reus en reuzin in Aarle-Rixtel bij de doop en presentatie van 

de nieuwe Aarlese reuzen Boel en Nölle. Zij waren peter en meter van reus Boel. Na 
de inschrijving in het bevolkingsregister werden beide reuzen op ludieke wijze 
gedoopt. De middag werd uitbundig afgesloten met muzikale optredens van de Boel 
Nölle band en de Aarlese volksmuziek groep 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; 

• zaterdag 21 mei waren reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke 
aanwezig bij de huldiging van Ireen Wüst in het centrum van Goirle; 

• maandag 6 juni waren de Goirlese reuzin en de Rielse reus present bij de (her)
opening van het Bisschop de Vetplein in Gilze; 

• zondag 19 juni trokken reuzin en reus rond in de internationale Reuzenoptocht van 
Bergen op Zoom. Begeleid door verschillende muziekgezelschappen trokken 49 
prachtige reuzen en reuzinnen uit Nederland, België, Frankrijk en Spanje rond in de 
zonovergoten straten van de eeuwenoude stad. Rijen dik stonden de toeschouwers 
die een indrukwekkende, kleurrijke stoet 
voorbij zagen komen;  

• zondag 3 juli namen de reuzin van Goirle 
en de reus van Riel deel aan de 
Feestparade in Puurs (België). De 
Feestparade bestond uit een optocht, 
waarin belangrijke personen uit de 
historie van Puurs werden uitgebeeld én 
uit een Reuzenoptocht. Aan de 
internationale Reuzenstoet namen 59 
reuzen en reuzinnen deel uit België en 
Nederland. Feestparade en Reuzenstoet 
trokken veel bekijks, in vele straten stond 
het publiek rijen dik en er werd volop 
geapplaudisseerd;                             

• zondag 7 augustus deden reus en reuzin 
mee aan de Folkloristische optocht van 
Zelzate; 

• zondag 21 augustus waren de Goirlese  
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reuzin en de Rielse reus bij de doorkomst van de Vuelta wielerkoers in Gilze; 
• zondag 25 september namen reus en reuzin deel aan de Reuzenoptocht in 

Lokeren.Met de deelname aan al deze evenementen hebben Johana Abcovia en 
Toon mee t`vèèreke ook in 2022 gezorgd voor reusachtige promotie van Goirle en 
Riel. We kijken met veel plezier terug op een geslaagd seizoen 2022. 

A angestoken door het grote succes van de Reuzenoptocht van 2018 is 
Reuzengilde Goirle en Riel  druk bezig met de voorbereiding van de 2e 

internationale Goirlese Reuzenoptocht op zondag 17 september 2023.  
De route van de Reuzenoptocht is inmiddels vastgesteld. De route door het centrum 
is: Parallelweg, Bergstraat, Tilburgseweg, Dorpsstraat, Oude Kerkstraat, Th. van 
Diessenstraat, Kloosterstraat, Tilburgseweg, Kloosterplein. 
Het doorgaan van de Reuzenoptocht is in zeer belangrijke mate afhankelijk van het 
verkrijgen van voldoende financiële middelen. We zijn inmiddels dan ook gestart met 
het binnenhalen van geldmiddelen door werving van sponsors in Goirle en Riel en het 
aanvragen van subsidies. We streven naar deelname van minimaal 40 reuzen, 
reuzinnen en reusjes uit Nederland, België en zo mogelijk Frankrijk, begeleid door 
diverse muziekgroepen. Wij hebben daarvoor inmiddels contact gelegd met 
verschillende reuzenorganisaties. 
Voor kinderen willen wij op 17 september 2023 een reuzenspeurtocht  organiseren. 
Net als in 2018 sluiten we de Reuzendag natuurlijk af met een spetterend muziekaal 
optreden op het Kloosterplein. 
Als de Reuzenoptocht door kan gaan, is Stichting BIZ Centrum Goirle de hoofdsponsor 
van de optocht. Stichting BIZ Centrum Goirle, kortweg Centrum Goirle verbindt de vele 
aangesloten ondernemers (horeca en winkels) in het 
centrum van Goirle. Centrum Goirle stelt zich tot 
doel het centrum van Goirle nóg beter op de kaart te 
zetten door o.a. geregeld activiteiten en evenementen 
voor jong en oud te organiseren. Met als centrale 
slogan: Wees grenzeloos welkom in Goirle! 
 
 

 

R euzin 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  

 

Goirlese Reuzenoptocht 2023 

Vriend van de reus en de reuzin 

Hoofdsponsor Reuzenoptocht 2023  


