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Op de valreep van het nieuwe jaar hierbij nog de 

laatste reuzenpraot van dit jaar. 

Baby nieuws! 
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Antoine en Esmeralda Verbruggen 

Optocht Roermond 

Historische stoet Roermond 2018               9-11-2018 

Vandaag zijn we uitgenodigd in het Limburgse Roermond. Hier 
wordt een Historische stoet gehouden met als thema Maria There-
sia Keizerin van Oostenrijk. Roermond heeft in de jaren 1717-
1780 onder haar heerschappij gevallen. In de stad zijn nog ver-
schillende herkenningspunten terug te voeren naar die tijd. De 
optocht is opgedeeld in verschillende tijdvakken waarbij de uithu-
welijking van de kinderen wordt uitgebeeld.  

De mensen van adel werden in een koets voortgetrokken door 
paarden. Zoals vaker in het verleden werden deze geflankeerd 
door groepen met valken en andere roofvogels net als een grote 
roedel met bloedhonden en ruiters. De reuzen zijn per tijdsbeeld 
ingedeeld. Daarnaast waren er div. aanspanningen met Belgische 
trekpaarden met historische wagens.  

Paarden spelen een belangrijke rol de historie. Voornamelijk in 
Duitsland en Limburg is dit nog goed terug te zien. In Roermond 
zijn ze het gewend dat er veel paarden meelopen in de optochten. 
Zo ook bijvoorbeel met carnaval. Dit tref je verder nergens als in 
Nederlands Limburg.  

Na afloop van de optocht was ook nog een dans gepland maar 
daar kwam niks van omdat diversen 
reuzen al aan het afbreken waren. 

Alom een dag die er zijn mag.  

Met dank aan: Sjef van Erp 
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Reuzen in Leeuwaarden 

18 aug 2018 
Kwart over zes, de wekker loopt af, op naar het station om 
met de trein naar Leeuwarden te gaan. Leeuwaarden is dit 
jaar de culturele hoofdstad van Europa. De stad biedt sinds 
vrijdag de reuzen van, Royal de Luxe, uit Frankrijk een on-
derkomen voor een spectaculaire show. 
 
Wat vooraf ging 
Tien maanden geleden zijn de voorbereidingen voor dit 
weekend al gestart, de confrair van Royal in de stad. Samen 
met de coördinator van het aankomende reuzenevenement 
werden de verschillende routes uitgezet. Bij het bekijken 
van de routes zien ze al gauw dat bijvoorbeeld vluchtheu-
vels obstakels waren. Deze moesten dus verwijderd worden. 
Voor andere obstakels zoals een brug zullen grote kranen 
geregeld moeten worden. Daarnaast wil de organisatie dat 
vrijwilligers de mogelijkheid krijgen om mee te werken bin-
nen de productie van Royal de Luxe. Na veel en lang overleg 
is er een akkoord. Royal de Luxe gaat naar leeuwaarden ko-
men. 17 tot en met 19 augustus nemen ze de stad over. 
Royal de luxe gaat een spectaculaire show schrijven  
 
Nog enkele weken……. 
Zeventien vrachtwagens met oplegger reizen af vanuit 
Frankrijk naar leeuwaarden. Deze zijn na een lange reis 
goed aangekomen. Bij het WTC terrein wordt een grote hal 
ingericht voor al het materiaal. De opbouw van de reuzen 
kan beginnen. In de weken die hierop volgen trainen de vele 
vrijwilligers samen met de mensen van Royal de luxe om 

een perfecte show neer te kunnen zetten. Langzaam wordt de stad veranderd in één groot podium. De 
reuzen krijgen een eigen slaapplek welke afgezet worden met dranghekken. Omdat de reuzen wel wat 
bang zijn in het donker is er een goede verlichting aanwezig.  
 
Het verhaal? 
Bij een boorplatform op de noordpool is een schaats gevonden. De afmetingen hiervan zijn gigantisch. 
Dit betekend dat de schaats van een reus is. Het verhaal van de schaats zal door de komst van het 
meisje niet langer onbekend blijven. Het meisje is de dochter van de duiker en zij is op zoek naar hem. 
Samen met haar hond zal ze naar haar vader op zoek gaan in de hoop hem te vinden…. 
 
Terug naar zaterdagmiddag 18 augustus.  
Wij gaan op pad met de routebeschrijving. Waar gaan we 
eerst naartoe? De zwarte hond Xolo komen we als eerste 
tegen. Zijn oren bewegen, en hij snuffeld  overal aan. Xolo 
loopt elegant rond in het is gewoon geweldig mooi om te 
zien.  
Dan zien we het meisje. Ze komt al steppend op ons af. Het 
meisje is ruim 5 meter hoog, het gezicht spreekt kinderlijk-
heid uit, fantastisch. Zij word voortbewogen door een kleine 
vijftiental dames. Het is bijna niet mogelijk om foto’s te ma-
ken, er zijn namelijk 160.000 mensen op de been die alle-
maal de route willen zien. Ze gaat naar het plein naast de 
scheve toren, om in een grote strandstoel te gaan slapen je 
hoort haar ademhaling en de mond gaat een beetje op en 
neer. Er word een grote parasol bij geplaatst tegen het zon-
netje. Een grote transistorradio speelt zachte muziek, Xolo 
de hond ligt vlak naast haar. 
De Duiker heeft ondertussen zijn eigen zoektocht afgelegd. 
Hij is even verderop neer gestreken in het centrum van de 
stad. Zittend op een container doet ook hij een dutje. Zijn 
helm heeft hij afgedaan en deze staat verderop, Geluiden 
van een ademhaling en de branding van de zee zijn hoor-
baar. Die middag gaan ze weer op pad. Vol verwachting zul-
len ze elkaar vinden? 
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De reuzen in leeuwaarden 

(deel 2) 

Tekst: Albert Nooren 

Foto’s: Esmeralda Verbruggen 

De zaterdagavond is gevallen als alle 
bezoekers aan leeuwaarden zich verza-
melen op het terrein naast het WTC. 
Ook wij staan hier tussen en we zien 
hoe het meisje herenigd wordt met haar 
vader, de Duiker. Het is een emotioneel 
gebeuren maar prachtig om te zien.  
 
Zondag worden vader en dochter door 
veel geluid gewekt. Samen gaan ze een 
laatste wandeling maken door de stad. 
Het eindpunt: het kanaal.  
Als eerste zien we Xolo de hond, ge-
volgd door auto’s met slagwerk. Nu het 
meisje langsloopt kunnen we wel duide-
lijke foto’s maken. Als laatste sluit de 
duiker de tocht af. Het is zo indrukwek-
kend om de ongeveer 30 mannen bezig 
te zien met trekken aan kabels, een 

aantal van hen springen om de beurt met tweeën 
aan een kabel naar beneden om de voet op te lich-
ten. De vrijwilligers die hiervoor opgeleid zijn laten 
machtig mooi maar zwaar werk zien. 
 
Bij het kanaal staan drie grote kranen. Deze zorgen 
er voor dat de reuzen elk in een boot komen te zit-
ten. Onder belangstelling van 170.000 mensen va-
ren Xolo, het meisje en de duiker langzaam de stad 
uit. Het leven gezamenlijk te gemoed. 
 
De reuzen in leeuwaarden: Een uniek evenement 
wat zijn weerga niet kent. De kosten om Royal de 
Luxe te laten komen zo rond de 3.2 miljoen euro. 
Maar voor ons was het “once in a life time”, 460.000 
bezoekers in 3 dagen. En denk je nu dat wij de eni-
ge van het reuzengilde waren?  Tussen al die bezoe-
kers komen wij op zaterdag Antoine, Esmeralda en 
de kinderen tegen en op zondag morgen Pim en 
Christy.  
We hebben waanzinnig genoten van dit spectacu-
laire weekend, en toen ik op zaterdag   
25 aug de tv uitzending op NPO 2 over Leeuwarden 
zag moest ik weer een traantje wegpinken. 
 

  
 
 Met een reuze groet, 
 Albert en Luus nooren         
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Brabantsestoet, Bergen op zoom – 2018 

Ook wij waren uitgenodigd in Bergen op zoom. Samen met veel Oisterwijkse groepen, zoals:  

Carbidschieten 

Brandwachter en Döllekeswachter 

Elckerlyc Speellieden 

Stadsomroeper 

Fanfare Meneertjes 

Mirlitonfanfare De Klomp 

Die Naemloose Speelers 

Na een gezamenlijke lunch met alle 

aanwezige groepen, begon de optocht. 

Wij stonden hierbij ver achterin en 

moesten wel anderhalf uur wachten 

voor we vertrokken. Tijdens de optocht 

kwam onze Burgemeester regelmatig 

kijken waar we bleven. Toen wij op het 

plein aankwamen stond hij ons vol 

trots op te wachten. Daarna bleef FC 

NOTT het liedje spelen dat voor de 

mensen in Bergen op zoom heel herkenbaar was, wat leed tot een daverend applaus en uiteraard 

weer vele foto’s. Na dat we met z’n allen de consumpties op hadden gemaakt had onze dagleider 

ervoor gezorgd dat de bus weer klaar stond op de Gedempte haven. Waarna we met z’n allen tevre-

den en voldaan huiswaarts keerde.  

Will Ruskus 
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Goirle – 2018 

Op bezoek bij Johanna Abcovia en Toon mee ’t Veereke in Gool. 

 

Op zondag 7 oktober jongstleden hebben onze reuzen, samen met nog 11 andere reuzengroepen, 

deelgenomen aan de 1e reuzenoptocht van Goirle. 

Deze keer niet gezellig met de bus maar met eigen auto’s, zonder koffie/thee of bier aan boord. 

Nadat ook Karel Verkerk was gearriveerd waren we compleet en konden we na het bakske koffie en 

een brooike, uitpakken en opstellen. 

Het weer was, ondanks de voorspellingen, gunstig gezind met veel zon. Dit wat zeer ten goede kwam 

voor het aantal toeschouwers langs de kant. 

Van begin tot eind volk langs de kant en op het kloosterplein waar alle festiviteiten plaats vonden 

stond het rijen dik. Er werd dus volop gedaanst door onze eigen Peer, Ermelindis en mie. 

Ons Hendrik zorgde weer voor veel vermaak door de achtervolging in te zetten op een paar jeugdige-

helden op sokken. Via de achtertuin, keuken en woonkamer wist hij zijn weg naar de optocht weer te-

rug te  vinden. 

 

Het vele dansen en het lekkere weer maakte onze reuzen en vooral de dragers erg dorstig en dus was 

er na afloop dringend behoefte aan een lekker koud …. 

Onder het (voor vele) genot van de band Oghem die bekend staat om hun Keltische folkmuziek was er 

na afloop nog genoeg tijd voor een natje en een droogje, en zijn de reuzen om 17:30 aangelopen om 

richting huis te gaan. Het was tenslotte maar een stukske naar Gool. 

 

Graag wil ik via deze weg iedereen nog bedanken voor hun inzet en gezelligheid! 

Antoine Verbruggen. 



Reuzenpraot                                                                                                     December 2018– P6 

Feestje 

 



Reuzenpraot                                                                                                     December 2018– P7 

Activiteitenplan reuzengilde 2019 

Activiteitenplan Reuzengilde Oisterwijk-Moergestel-Heukelom 2019 -2020  

Gedurende de komende twee kalenderjaren zal onze Stichting zich primair gaan bezig houden met 

de volgende activiteiten:  

1. Deelname aan Nationale en Internationale Reuzen festivals.   

Op basis van reeds ontvangen uitnodigingen kunnen we vaststellen dat zowel nationaal als interna-

tionaal gelukkig weer sprake is van een verhoogde belangstelling om Reuzen festivals/optochten te 

gaan organiseren. Het aantrekken van de economie en de daaraan gekoppelde financiële ruimte voor 

het beschikbaar stellen van sponsoring is onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. In onze beleidsuit-

gangspunten is geformuleerd dat onze Stichting jaarlijks aan 5 Reuzenfestivals zal deelnemen. De 

laatste achterliggende jaar is dat helaas niet gelukt maar op basis van onderstaand overzicht kan 

voorzichtig de conclusie getrokken worden dat er in 2019 sprake zal kunnen zijn van een positieve 

kentering.   

Op basis van het huidig inzicht staan in 2019 de volgende Reuzenoptochten gepland: 

Belsele Belgie, Nieuwpoort Frankrijk, Maastricht, Venlo en Tilburg 

 

2. Werven van jeugdige dragers.  

In een van onze drie kernen is er sprake van een lichte onderbezetting van dragers. Het unieke van 

onze Reuzen is dat deze niet zoals 95% van de deelnemende Reuzen op wieltjes worden voortbewo-

gen maar dat onze Reuzen zodanig gebouwd en geconstrueerd zijn dat zowel Peer, Ermelindus als 

Mie gedragen kunnen worden. Het vergt de nodige spierkrachten om de ruim 65 kilo wegende Reu-

zen te dragen laat staan om ze te laten dansen op de muzikale  klanken van het befaamde orkest FC 

Nott. In komend kalender jaren zal er derhalve wederom veel extra energie gestoken moeten gaan 

worden om, bij voorkeur, jongeren te interesseren voor het fenomeen Reuzen en zodoende hen te 

verlijden zich beschikbaar te stellen als drager van betreffende kern. Daarnaast is het ook voor de 

beide andere kernen gewenst de jeugd te blijven benaderen voor onze Stichting aangezien de tijd-

spanne van grijs haar naar kaal en oud snel, zeer snel gaat.   

   

3. Vernieuwing samenstelling huidig Bestuur.  

Komend kalenderjaar zal de huidige samenstelling wijzigen ten gevolge van ontstane vacatures en 

mutaties binnen de drie kernen. Leidend zijn uiteraard de in onze statuten genoemde uitgangspunten 

echter zullen we ook moeten roeien met de riemen die we hebben. Het huidig inzicht laat zien dat er 

binnen het zogenaamde Dagelijks Bestuur, voorzitter, secretaris en penningmeester, sprake zal zijn 

van meerdere wijzigingen. Mogelijk kan een onderlinge doorschuiven een oplossingsrichting zijn ech-

ter leidend is en blijft kwaliteit van elke functionaris.       

 

4. Voorbereiding 4e internationale Reuzenfestival in het weekend van september 2020  

We hebben inmiddels een formeel antwoord van de Gemeente Oisterwijk ontvangen dat het derde 

weekend van september 2020 op de gemeentelijke activiteiten kalender voor onze Stichting gereser-

veerd is. Dit is voor ons het signaal dat de voorbereidingen van voornoemd evenement in komend 

kalender jaar kunne gaan starten. Het vraag wederom veel energie en doorzettingsvermogen om de 

reeds behaalde doelstellingen van 2005, 2010 en 2015 te evenaren respectievelijk te verbeteren 

maar als je daar geen geloof in hebt moet je er ook n iet aan beginnen. In een van de komende be-

stuursvergaderingen zal de samenstelling van de werkgroepen geagendeerd worden.    
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Activiteitenplan reuzengilde 2019 

5. Koesteren van vrijwilligers.  

Onze Stichting heeft geen enkel recht van bestaan zonder al haar vrijwilligers. Het zijn deze vrijwil-

ligers die onze Stichting naar buiten toe presenteren en zorgen dat initiatiefnemers van nationale en 

Internationale Reuzenfestivals en de vele duizenden toeschouwers uitingen laten voortbrengen van 

“geweldig, prachtig, authentiek, wat een “hecht clubke ut Brabant”. Het zijn de 20 begeleiders, de 15 

dragers, de 12 muzikanten van FC Nott, de vrachtwagen chauffeur en niet te vergeten de ruim 200 

vrijwilligers van ons eigen Reuzenfestival, die het ons mogelijk maken de van oorsprong drie zelf-

standige kernen in haar nieuwe samenhang te laten samenwerken. De vrijwilligers moet je blijven 

koesteren en heb laten voelen dat je hun aanwezigheid en hulpvaardigheid zeer op prijs stelt.           

6. Een Reus voor Haaren 

In 2021 gaat de kern Haaren deel uitmaken van de gemeente Oisterwijk. Wellicht is het dan een 

goed idee dat vanuit het Reuzengilde het initiatief wordt genomen dat er ook voor Haaren een reus 

komt. Hiermee worden op een unieke manier het dorp Haaren en de inwoners opgenomen in de Ois-

terwijkse gemeenschap. Met dezelfde gedachte zijn ongeveer destijds de drie reuzen van Oisterwijk, 

Moergestel en Heukelom ook ontstaan. Er is een prachtig samenwerkingsverband uit ontstaan. Wat 

zou het dan mooi zijn als Haaren daar aansluiting bij krijgt. Dat is ene sympathiek gebaar naar de 

inwoners, maar het initiatief straalt op een positieve manier af op het Reuzengilde. 

 

en een reusachtig 2019 

 

Liefs  

Peer, Ermelindes, Mie  

&  

Hendrikje 

2019 


