Nieuwsbrief januari 2017

Nieuws van de redactie.
Hierbij alweer een nieuwe aflevering van onze Reuzenpraot. Hierin het
idee van onze kersverse voorzitter van de Reuzenvrienden om een
stripboek te gaan uitgeven over de Reuzen in Brabant.
De aanvragen voor optredens komen ook weer binnen, zij het mondjesmaat. Maar er zitten in ieder geval weer uitstapjes aan te komen.
Ook in deze uitgave een bericht over het verjaardagsfeestje van onze
Reuzen.
U ziet het, het bestuur zit niet stil.
Met Reuzengroet: de redactie.

De redactie van de Reuzenpraot, het bestuur van de
Stichting Reuzen Oisterwijk en de Reuze(n)vrienden
wensen u allen een gezond en gelukkig 2017.
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Nederlandse Federatie dag in Gilze
Zaterdag 11 juni hadden we onze jaarlijkse Nederlandse federatie dag , en dit keer vlakbij in Gilze
waar we te gast waren bij Gullemoei. De dag werd geopend door de burgemeester waarna het gezelschap een leuke rondleiding kreeg door Gilze langs gedenkwaardige plekken waar een verhaal aan
vast zat. Dit jaar was er ook een Catalaanse delegatie te gast bij de vergadering, de voorzitter van de
Catalaanse federatie en drie andere leden waren een weekend over gekomen. Zij sloten halverwege
bij de wandeling aan. Een leuk moment was toen het spel “kaaie naaie” werd gespeeld . Hierbij gooi
je met een steen drie keer op een andere totdat deze in een berg zand verdwenen is. Sjef hield vol tot
de tweede plaats maar werd verslagen door een van de Spanjaarden. Dat was natuurlijk erg leuk dat
nu net deze man won. Was daarna nog wel even uitleggen dat dit een uniek spel alleen in Gilze is en
verder nergens anders. Bij de koffietafel was er alle gelegenheid om met de Spaanse delegatie kennis
te maken en te netwerken. We hadden geschenken mee genomen en natuurlijk ook PR materiaal.
Men was echt in onze reuzen geïnteresseerd. Vooral Hendrik vonden ze erg mooi.
Het idee is dat in 2018 een bezoek aan Barcelona en omgeving gedaan wordt door de Nederlandse
reuzen . De voorzitter van daar vertelde dat alleen al in Catalonië maar liefst 1000 reuzen zijn! Daarom waren ze het weekend op bezoek.
De ledenvergadering daarna woonden ze dan ook bij met een vertaling regelmatig in het Engels. In de
vergadering werd snel duidelijk dat meerdere reuzengroepen zonder optredens zitten dit jaar. Volgend jaar gaat het er weer beter uit zien, dan is in juni in ieder geval de stoet in Bergen Op Zoom,
waar we allen weer zijn uitgenodigd. Ook blijkt dat met name de nieuwe reuzen nog wel tochten weten te bemachtigen omdat organisaties dat wel willen, maar veel groepen hebben de middelen ook
niet om een tocht te organiseren. Beloofd is dat we elkaar attenderen als er zich wel iets voor doet.
Rond 16 uur ging de vergadering naar het plein om de wielerronde te aanschouwen onder het genot
van een drankje , waarna een hartelijk afscheid volgde van de Catalanen met de belofte elkaar weer
te gaan zien.
Cilia Stork.

Verklaring “Kaaie-Naaie”

Eeuwen oud al, het ‘kaaie-naaie’ spel. Door de eeuwen heen een door reuzen veel beoefend
spel. Met hele grote ‘kaaie’, dat dan weer wel. In Drenthe vind je tot op de dag van vandaag nog steeds stapels grote stenen die voor dit spel door de reuzen werden gebruikt. In
de volksmond heten deze keien ‘Hunnenbedden’. Wij weten inmiddels beter!
Zodat ook de meinzen (mensen) dit spel kunnen spelen zijn de regels naar meer menselijke maat
vertaald. De ‘kaaie’ zijn een stuk kleiner, maar het blijft moeilijk om de doelkaai onder de grond gegooid te krijgen. Tijdens de jaarlijkse reuzen BBQ van Gullemoei werd het spel geïntroduceerd. U
komt het in Gilze vast binnenkort nog wel een keer tegen.
Uit: Gilse reus Gullemoei.
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De Reuzen gaan op stripavontuur
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Beste Reuze(n)vrienden en Gilde,
De afgelopen maanden heeft het bestuur van de Reuze(n) vrienden ideeën besproken om een nieuwe
stimulans aan de funding te geven.
Het blijft moeilijk, nieuwe, mensen te vinden die 5 jaar sponseren voordat het evenment plaatsvindt.
In 2016 waren er ook nauwelijks mogelijkheden om met het Gilde mee te gaan en dat werkt tegen
een binding. Gelukkig zijn de vooruitzichten zonnig te noemen!
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een idee wat afgelopen vergadering ook met het Gilde is besproken.
Wij willen een spannend stripboek laten maken over de Reuzen en dit in een breder verband met alle
Reuzen in Noord-Brabant.
Dit verhoogt naar onze mening absoluut de samenwerking met de gildes waarvoor de Reuzen toch
vroeger zijn ontstaan en maakt ook de haalbaarheid beter door een grootschalig verspreidingsgebied.
Wellicht een bijzonder werk voor de Provincie Noord-Brabant!
De bedoeling is een denktank vanuit de Gildes te vormen en zo, onderleiding van een tekstschrijver,
een verhaal te maken wat tot ieders verbeelding gaat spreken en voor jong en oud prikkelend is.
Wij denken dit in het najaar van 2017 klaar te hebben zodat het een Sinterklaas enof Kerstgeschenk
kan zijn en wellicht voor Brabants bedrijven als relatie-geschenk bruikbaar is.
Wij houden jullie op de hoogte.
Namens ons allen, een goed 2017!
Het Reuzen(n)vrienden bestuur
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Subsidieverlening.
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Geachte heer Jonkers,

U heeft voor de uitvoering van een aantal activiteiten van de stichting Reuzengilde OisterwijkMoergestel-Heukelom een aanvraag om subsidie
ingediend. Wij hebben uw aanvraag om subsidie
in behandeling genomen. Uw aanvraag voldoet
aan de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Wij hebben besloten om aan u
een subsidie te verlenen.
In deze brief informeren wij u over de kenmerken
van de subsidieverlening. Verder informeren wij
u over de voorwaarden die aan de subsidieverlening zijn verbonden. Tenslotte informeren wij u
over de wijze waarop de verantwoording van de
subsidieverlening moet plaatsvinden.

Met bovenstaande tekst heeft onze penningmeester Jan Jonkers voor dit jaar weer een subsidie weten
te verkrijgen bij de gemeente. Het subsidiebedrag van 1500 Euro wordt door de gemeente in een keer
uitgekeerd.
Jan van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Bekende en onbekende reuzen.
Druon Antigoon
Druon Antigoon is een Antwerps folklorefiguur, verbonden aan de legende van Silvius Brabo.

Volgens de legende was Druon Antigoon een reus die in Brabant woonde. Hij terroriseerde de streek door alle schippers tol te laten betalen.
Als een schipper niet kon of wilde betalen, hakte de reus hem de hand
af en wierp die in de rivier. Een Romeinse soldaat, Silvius Brabo, zou
tegen Antigoon hebben gevochten. Hij doodde de reus, hakte vervolgens zijn hand af en wierp deze op zijn beurt in de Schelde. Vanwege
dit "hand werpen" zou Antwerpen aan haar naam zijn gekomen.

Pieter Coecke van Aelst ontwierp in 1534-1535 een stadsreus gebaseerd op Antigoon. De pop is gemaakt uit papier-maché, touw, metaal
en echte haren. Tijdens optochten wordt de reus door de straten van
Antwerpen gevoerd.

Hoofd van de stadsreus
De legende wordt ook verteld in het Suske en Wiske-album de 7 schaken. Druon Antigoon in het
Antwerpse Museum aan
de Stroom.
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De Reuzenverjaardag 2016

Op 27 december 2016 was het weer zover. Op die
dag werd de zeventiende verjaardag van onze
reuzen gevierd. Dit jaar was de afdeling Moergestel
aan de beurt om het feestje te organiseren.
Al ruim van tevoren werd de aankondiging
verstuurd door de organisatie zodat zij op die dag
een gezellige volle ruimte hadden in cafe
t Centrum op het Rootven in Moergestel.

Van heinde en verre waren de mensen
toegestroomd om, onder het genot van
een hapje en een drankje diverse ( al
dan niet sterke) verhalen uit te wisselen.

Ook aan diverse theekransjes
ontbrak het die avond niet.
De dames vermaakten zich
prima.
Zelfs de hoffotograaf, Carien
van de Pas ( 2e van rechts )
nam af en toe de tijd om zelf
mee op de foto te gaan.
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Na het openingswoord door onze voorzitter
(geholpen door een spiekbriefje, anders zou
hij misschien weer mensen vergeten) kon
het feest beginnen.
De organisatie had dit jaar voor een nieuwe
verrassing gezorgd. Dit naar aanleiding van
enkele opmerkingen vanuit het bestuur dat
de feestjes saai begonnen te worden.
Dus werd er een artiest aangetrokken. Kosten noch moeite werden gespaard om de
avond zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Deze artiest, in de vorm van goochelaar Leo Smetsers wist
het publiek drie uur lang te boeien door steeds van tafel
naar tafel te gaan en daar de mensen te verbazen met diverse goocheltoeren.
Zijn paradepaardje, balletje balletje, werd dan ook door diverse mensen met verwondering gevolgd.
Leo zit inmiddels al twintig jaar in het professionele circuit.
Als er mensen zijn die eventueel belangstelling hebben, dan
kunnen zij contact opnemen via onderstaande link.

http://www.leosmetsers.nl/

En zo bleef het nog lang onrustig in het anders zo stille Moergestel. Met nog als speciale attractie
een achtervolging inclusief wegafsluiting door de politie van Oisterwijk.
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De Reuzen op de jaarmarkt in Oisterwijk.

Zondag 31 juli stonden we met de drie reuzen en klein Hendrikje op de jaarmarkt van Oisterwijk. We
hadden het geluk dat we toch een plek en een kraam konden bemachtigen. Met een aantal doelen
stonden we er weer dit jaar. Namelijk voor het vinden van nieuwe dragers, het werven van reuzenvrienden en de PR. Vanaf 9 uur was om toerbeurt de kraam goed bezet en er kwamen dan ook veel
mensen even een praatje maken en een kijkje nemen in onze reuzen. Ook ging er zo af en toe iemand
even mee proef tillen, vooral Henk Berben lukte het steeds weer om eventuele kandidaat dragers te
enthousiasmeren.
Esmeralda heeft nog een rondje gelopen over de markt in klein reusje en naast het handen schudden
werden we vaak op de foto gezet en hebben folders uitgedeeld. De reacties waren allemaal positief,
ook kwamen mensen die vorig jaar de tocht hadden gezien op ons af en voor menige toerist was het
een attractie op zich, velen hadden nog nooit reuzen gezien.
De drie kernen hebben elkaar goed afgewisseld en we kregen ook bezoek van andere reuzenleden die
toch even kwamen buurten bij ons. De weergoden waren toch nog redelijk goed gezind zodat we het
aardig droog hielden.
We hopen dat we van deze dag een paar dragers, reuzenvrienden over houden en ook kwam een jonge
vrouw aan de kraam die graag kleding maakte en ontwierp. Een succes dat we volgend jaar moeten
herhalen.
Cilia Stork.

