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Hallo allemaal. Hierbij weer eens een nieuwe Reuzenpraot. 

Aangezien de redactie verstoken blijft van input, is deze 

nieuwsbrief enigszins verlaat. Wij doen hierbij ook een oproep 

om jullie fantasie eens te gebruiken en ons te voorzien van        

leuke of minder leuke stukjes zodat de Reuzenpraot kan blijven 

voortbestaan. Wij hebben wel dikke duimen maar die raken op 

een gegeven moment ook leeg. Dus als jullie wilt blijven genie-

ten van de Nieuwsbrief, dan verzoek ik jullie om zoveel moge-

lijk stukjes in te leveren zodat onze mailbox overloopt van de 

mailtjes. Je kunt je mailtje sturen naar:                                   

ronvandersanden@home.nl . Veel succes en ik zit er klaar voor. 

Op 23 januari 2018 heeft zuster Genoveva Smits voor de laatste keer onze reuzin Ermelindis             

uitgezwaaid. Zij gaat, zoals dat in de religieuze sector heet, met emirtaat. ( ja het staat er goed     

emirtaat en niet emiraat want dat is het rijk van een emir.) In januari zijn dus Jan Jonkers en Wim 

Willems samen op de koffie geweest bij zuster Genoveva om aan haar een oorkonde uit te    reiken 

voor haar bewezen diensten in de 17 jaar dat onze Ermelindis oud is. Helaas had Genoveva geen goed 

bericht want de  congregatie heeft besloten dat Ermelindis met ingang van 1 januari 2019 haar        

verblijfplaats zal moeten verlaten en op zoek zal moeten naar een andere locatie. Wij van de groep 

Moergestel zijn naarstig op zoek naar een goede vervangende verblijfplaats voor onze toch wel      

waardige dame. 

De oorkonde is gemaakt door ons Reuzenlid Henk Berben. 

Ook zijn we in Moergestel bezig om het dragersaantal te gaan uitbreiden. Er vallen namelijk te veel 

dragers uit zodoende moeten we steeds meer een beroep doen op de twee andere kernen. Dus als jullie 

iemand kennen die graag met ons mee zou willen gaan met de optochten, laat het ons dan weten. Wij 

zijn er blij mee. 

Op de afscheidsavond zijn er ook nog enkele foto’s gemaakt voor het nageslacht. Deze zijn hieronder 

geplaatst. 
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Dag verslag bezoek Reuzen aan Lezennes (bij Lille) 

Op 9 juni zijn zo’n 40 mensen met onze 3 Oisterwijkse reuzen plus  

Hendrickje naar Lezennes geweest. Daar werd het feest gevierd van 

Reus Isidore, die de 18-jarige leeftijd had bereikt en dus volwassen is 

geworden. 

Onze dagleider, Ron van der Sanden, had zijn taak goed voorbereid. In 

de bus vertelde hij niet alleen wat het dagprogramma zou zijn, maar 

ook de geschiedenis van reus Isidore en waarom Lezennes De Stad van 

de Steen (Ville de la Pierre) wordt genoemd. Het was een lang verhaal 

met veel jaartallen (die niemand onthield), maar het kwam erop neer 

dat de naam van de reus Isidore gebaseerd is op een stoere, sterke 

vent uit de 18e eeuw, die erg behulpzaam was en zijn vader al vroeg 

meehielp in de steengroeve en daardoor een zeer   goede steenhouwer 

werd. Ook was hij het die de kerktoren herstelde die zwaar te lijden had 

gehad na een orkaan. In de loop der jaren hebben de mensen uit      

Lezennes veel te danken gehad aan de krijtsteengroeves, waar de 

meeste huizen uit de omgeving van zijn gebouwd.  

De reis verliep zeer voorspoedig. Vertrek vanuit Moergestel om 9.30 uur en we kwamen om 12.15 uur 

aan bij het Quick restaurant. Klein minpuntje: er was geen koffie / thee en andere drank in de bus!    

Volgens Sjef van Erp was dit toch duidelijk (3x) doorgegeven. 

In het Quick restaurant werd onze 

bestelling qua drank en soort    

hamburger met frites en of /      

kipnuggets opgenomen. En ook 

daar voegde onze dagbegeleider, 

Vincent, een Belg die in Lezennes 

werkte, zich bij ons. Ook was daar 

een vriendelijke dame, die erg veel 

zin had om ons te begeleiden,     

omdat zij dan weer Nederlands kon 

praten. 

Na de maaltijd was het tijd om de 

reuzen op te bouwen en ons gereed 

te maken voor de opstelling in een 

straat, samen met vele andere   

Internationale reuzen.  

Daar konden de mensen / toeschouwers de reuzen afzonderlijk bewonderen, vragen stellen, foto’s  

maken etc. . Vanuit de organisatie had men een handzaam boekje gemaakt, waarin de diverse reuzen 

werden voorgesteld en waarin voor de kinderen een soort quiz was opgenomen en de mogelijkheid om 

een tekening te maken. Van 14.00 – ca. 16.00 uur was deze opstelling. 

Daarna vertrok de optocht; er bleken 3 locaties te zijn van waaruit de totaal 115 reuzen naar een   

centraal punt (rotonde) liepen. Vanaf daar werd het een lange optocht naar het centrale veld. Langs de 

kant deelde men flesjes water uit. 
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Dag verslag bezoek Reuzen aan Lezennes (bij Lille) 

(deel 2) 

Omdat op het centrale veld elke club afzonderlijk 

werd voorgesteld en zich presenteerde met muziek en 

een dansje, werd de voortgang danig belemmerd. 

Maar uiteindelijk kwamen ook wij aan bod. Na onze 

presentatie, ontving ieder 2 consumptiebonnen en 

iets later ook nog een goed gevulde zak met       

sandwiches, fruit, water, limonade. Wafels etc.. Het 

was opvallend dat de organisatie van dit festijn uit 

een dorp met slechts 3000 inwoners, zich zo gul kon 

opstellen. Er zullen veel sponsoren zijn geweest,   

vermoed ik. 
Helaas moesten wij ons weer 
tijdig afmelden i.v.m. de reis 
terug. Na uitwisseling van 
enkele geschenken (wij    
ontvingen een                 
herdenkingsschaal en een 
doosje met de                   
suikerwerkspecialiteit “Pierre 
de Lezennes” = in de vorm 
van steenpuin) namen wij 
afscheid van onze             
begeleiders. Om 20.00 uur 
keerden wij huiswaarts met 
een ziek persoon in de bus, 
maar   verder zeer voldaan 
over   deze mooie dag,  
waarin we veel mooie reuzen 
hebben gezien (ook wat    
minder mooie) maar vooral 
ook   hebben gemerkt dat er 
steeds meer reuzen worden 
begeleid door een            
muziekclubje. FC Nott krijgt 
concurrentie! 

Tekst: Henriette v.d. Sanden Bongaards 

Foto’s: Matheu Arts 
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Bekende of onbekende reuzen. 

Deze keer gaan we naar West-Vlaanderen waar we op bezoek zijn bij:  

Minneke Poes. 

Hoewel Reus Minneke Poes nu in Ieper 'woont' is ze van oorsprong Zuid-West-Vlaamse. Minneke Poes, 
geboren in Zwevegem en ontworpen door Frans van Immerseel, stapte als ereburgeres van de       
gemeente mee in de Berenstoet. Op 8 mei 1960 ontmoette ze tijdens en uitstapje naar de Kattenstoet 
in Ieper de Ieperse reus Cieper. Een paar maanden later verloofden beide reuzenkatten zich in de 
Zwevegemse Berenstoet. Cieper, tot over zijn oren verliefd, vatte letterlijk vuur bij het haperen aan 
enkele electriciteitskabels... In 1971 werd Minneke geschonken aan Ieper en verhuisde ze definitief 
naar de stad. In 2003 werd ze volledig in het nieuw gestoken. 

In Ieper doet het    

gerucht de ronde dat 

Minneke Poes zwanger 

is.   Minneke Poes is 

de Ieperse mascotte 

en opper-reuzin van 

de Kattenstoet. Het 

nieuws werd door de 

gynaecoloog aan   

burgemeester Jan 

Durnez (CD&V) en aan 

de voorzitter van het 

kattenstoetcomité Jef 

Verschoore bevestigd. 

“Haar echtgenoot, 

reus Cieper, is       

reuzeblij en in alle  

staten. Minneke Poes, 

die in de loodsen van 

de Ieperse Technische 

Dienst woont, is in 

goede gezondheid 

maar moet rust     

houden.”  

De stadsdiensten    

stellen alles in het 

werk om haar met de 

nodige zorg te       

omringen.” Er is     

echter wel wat       

bezorgdheid over de 

uitgerekende datum, 

namelijk 13 mei. “Laat 

dat nu net de dag zijn 

waarop de Kattenstoet 

door de Ieperse     

straten trekt. Het ziet 

er dus naar uit dat de 

moederpoes niet aan 

de stoet zal kunnen 

deelnemen. Stad Ieper 

gaat op zoek naar   

oplossingen maar wil 

op de eerste plaats 

wat best is voor    

Minneke. De Ieperse 

kittens zullen in de 

beste omstandigheden 

geboren worden.”    

Ieper is volop met de 

voorbereidingen van 

de stoet bezig.  

Op de Grote Markt in Ieper is een ooievaar geland die de geboorte van de kittens van reuzin Minneke 

Poes moet aankondigen. Hoeveel kittens er op komst zijn, is nog niet geweten. “Maar ook over de  

namen denken we nog na”, aldus Michelle Martens, die zich over de productie van de stoet buigt. 

“Daarom willen we een beroep doen op de creativiteit van de inwoners van Ieper. Ondertussen werd 

ook een nieuw kattenlied voorgesteld.  
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Minneke Poes (deel 2) 

Zoals hiervoor beschreven is Minneke verloofd met Cieper de kat. Hieronder volgt een beschrijving van 

Cieper. 

 De Ieperse reuzenkat Cieper, kind van de wijk 
'Montmarte' (Basculewijk) werd geboren op 1/1/1955 
naar een ontwerp van Frans van Immerseel i.s.m.       
architect A. Versavel en smid Jozef Mahieu. Op 27       
februari 1955 werd hij feestelijk verwacht op het        
stadhuis, samen met Pietje Pek, waar beide                
reuzenkinderen officieel ingeschreven werden en letterlijk 
een reuzenidentiteitskaart overhandigd kregen. Na de 
plechtigheid werd Cieper aan de 'Bascule'  gezet en      
gekroond met een gouden kroon, bezet met edelstenen. 
Cieper is 6m hoog en weegt 180 kg. In 2006 kreeg Cieper 
een volledig nieuw kostuum. 

 

Laatste nieuws!! 

In Ieper hebben de reuzen Minneke Poes en Cieper goed nieuws meegebracht naar de Kattenstoet.   
Minneke is bevallen van vijf nieuwe kittens. Het publiek mocht hen voor het eerst zien tijdens de 45ste 
editie van de kattenstoet.Zondag 13 mei 2018 trok de 45ste Kattenstoet door de straten van Ieper, en 
er waren veel mensen die wilden kijken. Volgens schattingen van de politie waren er zo'n 50.000      
toeschouwers. De Reuzin Minneke stond op de Grote Markt naar de stoet te kijken terwijl Cieper samen 
met de kittens mee stapte.Op de vooravond van de stoet is Minneke Poes bevallen van haar nieuwe 
kroost. Het publiek kreeg de eer om hen te noemen. Uiteindelijk werd het de volgende vijf namen: 

• Mimi, die op een elfje lijkt 

• Snoezie, omdat ze zo snoezig is 

• Bas, verwijzend naar de oude Egyptische kat Basted 

• Bert, genoemd naar voormalig burgemeester Albert Dehem, de stichter van de Kattenstoet 

• Neko, het Japanse woord voor kat. In Japan staat de kat symbool voor geluk 
  
De laatste naam is niet willekeurig gekozen. Die kwam er omdat er heel wat Japanners interesse      
hebben voor de Kattenstoet. Naar schatting waren er 5.000 Japanse bezoekers. Er waren ook twee     
Japanse tv-ploegen en één ploeg uit Taiwan. 
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Jaarlijkse Reuzenbarbecue 

Ook dit jaar vond weer de jaarlijkse barbecue plaats en 

wel op vrijdagavond 22 juni 2018. De locatie was ook  

deze keer bij Sjef en Jeanne van Erp. De gastheer en 

gastvrouw hadden weer voor een gezellige ambiance   

gezorgd hoewel de discjockey dit jaar wat minder actief 

was dan vorig jaar. Er was weer volop eten en drinken en 

iedereen was in een goede stemming. Helaas was de   

afdeling Moergestel maar met 3 vertegenwoordigers  

aanwezig. De rest durfde waarschijnlijk niet alleen terug 

door de Pierenberg maar de gezelligheid was er niet   

minder om. Het bleef tot in de kleine uurtjes onrustig op 

de Heukelomseweg. Helaas zijn er van deze avond geen 

beelden gemaakt, daarom hebben wij nog enkele foto's  

van voorgaande jaren geplaatst. 

Mede namens iedereen danken wij de gastheer en    

gastvrouw voor hun tomeloze inzet en…... 

We zien weer uit naar het volgende jaar op de barbecue 

bij Sjef en Jeanne. 
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Nieuw bestuurslid voor de afdeling Oisterwijk. 

Aangezien ons bestuurslid Peter van den Meijdenberg sinds kort verhuisd is naar de buurgemeente 

Heukelom (hij had waarschijnlijk weer kinderbijslag gebeurd) kwam het bestuur in de               

(on)gelukkige omstandigheid dat er voor de kern Oisterwijk een bestuurslid ontbrak. Gelukkig    

hebben onze voorzitter Sjef en lid Antoine eens een keer in de vijver gevist en zodoende heeft Jorg 

Robben zich aangemeld als nieuw bestuurslid voor de kern Oisterwijk. Hieronder volgt zijn relaas, 

en voor de  weinigen die Jorg nog niet kennen hebben wij er maar een fotootje bijgeplaatst.       

Namens de redactie; van harte welkom Jorg en dat er nog maar veel wijze praat van jou zal mogen 

volgen in het bestuur. 

Hallo Reuzenvrienden, 

 

Mijn naam is Jorg Robben ben 44 jaar en woon in het mooie Oisterwijk. Sinds kort ben ik     

bestuurslid binnen het Reuzengilde als afgevaardigde van de kern Oisterwijk.  

Hoe kom ik verzeild bij de Reuzen? 

Mijn eerste kennismaking was in 2010 toen ik plaats mocht nemen op de tribune bij het oude 

Raadhuis op uitnodiging van Will Ruskus. 

 

In 2014 startte ik met mijn bedrijf aan de Luxemburgstraat 3a in Oisterwijk. Ik begon de  

Huurhal, een bedrijf voor opslag voor zowel de particuliere als de zakelijke klant. Na enige tijd 

zocht Peer Paorel samen met Hendrickje een nieuw onderkomen. Aangezien zo’n grote heer 

lastig is te huisvesten, heb ik binnen mijn bedrijf een hoekje gevonden waar kan staan samen 

met zijn kleine vriend. Door de jaren heen heeft het Reuzengilde allerlei spullen verzameld. 

Deze spullen worden inmiddels opgeslagen in een ter beschikking gestelde opslagunit. 

 

In 2015 werd ik samen met mijn vader, Eeg Robben, benaderd om sponsoren c.q.               

adverteerders te werven voor de Reuzenglossy. Met vereende krachten is er een prachtige 

glossy uitgebracht waar het gehele Reuzengilde nog steeds trots op mag zijn. 

 

In 2018 kwam er binnen het bestuur een plek vrij bij de kern Oisterwijk. Will Ruskus en       

Antoine Verbruggen vroegen me toen of ik bereid was om de vacature in te vullen. Na wat  

wikken en wegen heb ik toen besloten om als bestuurslid toe te treden tot het bestuur. Een 

aantal redenen hebben hierin de doorslag gegeven. Zo vind ik het belangrijk dat een traditie in 

stand gehouden wordt. Als ik zie met hoeveel passie mensen het Reuzengilde dragen dan hoop 

ik dat ik op mijn manier daar een kleine bijdrage aan kan leveren. Daarnaast probeer ik     

richting 2020 de bestuursleden van het eerste uur enigszins te ontlasten door een aantal taken 

op me te nemen want het gezegd luidt niet voor niets: “Vele handen maken licht werk….”  

…..zo nu weten jullie het wel een beetje…..mocht je nog iets willen weten…..vragen staat vrij 

 

Jorg Robben.  
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Jubeljaar 2020 

De voorbereidingen voor het jubeljaar 2020 

(onze vijfjaarlijkse verjaardagsoptocht ) is reeds 

in gang gezet. Wij zullen jullie regelmatig op de 

hoogte houden van het reilen en zeilen van deze 

toch wel elke vijf jaar enorme organisatie. Op 

basis van ontvangen reacties zal de               

organisatiestructuur voor het evenement       

gehandhaafd blijven. 

Voor elk van de vier werkgroepen zullen er    

echter wel 2 bestuursleden benoemd gaan    

worden te weten een voorzitter en een lid. Dit 

wordt na het zomerreces in een definitieve vorm 

gegoten. Ook wordt er dan een besluit genomen 

over de benoeming van 1 of 2 coördinatoren.  

Mochten er mensen zijn die zich geroepen    

voelen om zitting te nemen in de organisatie 

dan kunt u zich melden bij een van de           

bestuursleden. Uw medewerking wordt zeer   

gewaardeerd. 

Agenda 2018: 

• 9 september       

Roermond 

• 16 september       

Bergen op 

Zoom 

• 7 oktober            

Goirle 

De redactie en het voltallige bestuur van 

de Stichting Reuzengilde Oisterwijk-

Moergestel-Heukelom wenst u allen een 

prettige vakantie en voor straks gezond 

weer terug. 


