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Nieuwsbrief  april 2017 

Hallo Reuzenvrienden. 

Hier zijn we weer met een nieuwe Reuzenpraot waarin we jullie deze 

keer wat gaan vertellen over ons volgende optreden in Gruitrode.    

Verder zijn andere collega’s van de redactie volop bezig om de nieuwe 

website op te starten en van hetgeen ik er van gezien heb belooft het 

deze keer wel te lukken om er een professionele blik aan te geven.   

Ook wordt de facebookpagina regelmatig aangepast en bijgehouden 

dus jullie zien het: wij zitten niet stil!!! 

Wij van de redactie wensen jullie ook deze keer weer veel leesplezier 

23 april Gruitrode. 

27 april Tilburg (Koningsdag) 

20 mei Leuven (wachten nog op antwoord) 

18 juni Bergen op Zoom. 

30 juli Jaarmarkt Oisterwijk 

Augustus: Bels Lijntje (optie) 

10 september: Oisterwijk Monumentendag 

Zoals jullie kunnen lezen, op 23 april    

Gruitrode. (zie artikel verderop) Dan loopt er 

nog het verzoek om tijdens Koningsdag acte 

de presence te geven met onze vier reuzen. 

Hierover wordt nog onderhandeld door het 

bestuur.  Hou hierover onze website of     

anders facebook over in de gaten. 

 Voor 20 mei in Leuven zitten we te wachten 

op de bevestiging van onze offerte die wij 

verstuurd hebben.  

Bergen op Zoom is definitief dus die kunnen 

jullie in je agenda zetten evenals 30 juli op 

de jaarmarkt in Oisterwijk. 

Verder hebben we in augustus een verzoek 

liggen om langs het Bels Lijntje ergens op te 

stellen in verband met een heropening van 

deze fietspad. En 10 september ligt er een 

verzoek om aanwezig te zijn bij de molen op 

de nationale open monumentendag. 

Deze laatste twee verzoeken staan nog op 

de agenda van het bestuur om daar een ei 

over te leggen. 

Wij houden u op de hoogte. 
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Gruitrode. 

Gruitrode is een dorp en deelgemeente van de gemeente Meeuwen Gruitrode 

in Belgisch Limburg. Tot 1977 was het een zelfstandige gemeente, daarna fu-

seerde het met Meeuwen. 

Gruitrode werd voor het eerst schriftelijk vermeld in 1078, en wel als Roda. 

Pas in de 2e helft van de 13e eeuw is er sprake van Gruytroede. Het woord 

gruit heeft  betrekking op grof zand, en roda staat voor  ontginning. Een ande-

re lezing is, dat gruit  betrekking heeft op Sint-Gertrudis, de patroonheilige 

van de parochie. 

Van bewoning in het gebied getuigen archeologische vondsten, zoals een ring-

walheuvel uit de bronstijd, scherven uit de La Tène-periode, bewoningssporen 

uit de late ijzertijd, en een Romeins grafveld. 

 

Gruitrode was regelmatig het toneel van plunderingen, zoals in 1636 door 

troepen van Jan van Werth, en in 1642 door Spaanse troepen. Ook de Slag 

van Sint-Nicolaasdag 1648 eiste het leven van 17 Gruitrodenaren. In 1652 

plunderden de troepen van Karel IV van Lotharingen het dorp en Opsolt. Bo-

vendien bezetten zij de Commanderij, welke pas na twee jaar door Duitse 

troepen kon worden ontzet. 

Coördinaten 51° 5′ NB, 5° 35′ OL 

Gewest                   Vlaanderen 

Provincie                    Limburg 

Gemeente              Meeuwen-Gruitrode 

Een kerk in Gruitrode werd waarschijnlijk pas na 1078 gesticht. In 1272 werd het tiendrecht door 

de Graaf van Loon geschonken aan de Abdij van de Godsberg te Neeroeteren. 

Deze verhuisde echter in 1275 naar de Abdij van Oriënten te Rummen, welke ook het tiendrecht over-

nam. In 1417 kwam het tiendrecht aan de Duitse Orde, welke ook het patronaatsrecht verwierf. Deze 

Geboren in Gruitrode. 

Phil Bosmans (1922-2012), pater van de congregatie der Montfortanen, schrijver en bezieler van 

de Bond zonder Naam. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meeuwen-Gruitrode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch_Limburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/1977
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meeuwen_(Meeuwen-Gruitrode)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bronstijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/La_T%C3%A8ne-periode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grafveld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Werth
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_van_Sint-Nicolaasdag_1648
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_van_Sint-Nicolaasdag_1648
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karel_IV_van_Lotharingen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geografische_co%C3%B6rdinaten
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=nl&params=51_05_023_N_5_035_018_E_type:city_scale:25000_region:BE&pagename=Gruitrode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewesten_van_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincies_van_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Belgische_provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_gemeente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meeuwen-Gruitrode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiendrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Loon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_de_Godsberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neeroeteren
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdij_van_Ori%C3%ABnten&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rummen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Orde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patronaatsrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Phil_Bosmans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Montfortanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bond_zonder_Naam
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Wat zij die niet meegaan allemaal missen…….. 

Spijt: U kunt zich nog opgeven bij uw rayonhoofd! 
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Bekende en onbekende reuzen. 

Deze keer nemen we een reus onder de loep die eigenlijk voorlopig “op stal” staat. Zijn naam is 

Greate Pier. 

Met reus Greate Pier wordt sinds november 2015 niet meer opgetreden. De organisatie is opgeheven. 

De reus wordt wel behouden.  

Greate Pier 

Grote Pier heette eigenlijk Pier Gerlofs Do-

nia en is geboren in het dorp-

je Kimswerd in Friesland. Zijn Friese bijnaam, 

"Grutte Pier" of "Greate Pyr" betekent net als 

in het Nederlands: Grote Pier (Grote Peter). 

Pier was een rijke, hardwerkende Friese 

boer in het dorpje Kimswerd in Friesland. 

Een reus van een man, werd geboren in 1480 

en overleed in het jaar 1520. Zijn neef was de 

beroemde piraat en krijgsheer Wijerd 

Jelckama. Hij was de leider van het beruchte 

rebellenleger de Arumer Zwarte Hoop. 

Grote Pier kwam uit een interessante familie. 

Zijn moeder was van adel, en stamde af van 

ridders. Zijn vader was een rijke boer. Omdat 

Pier's vader boer was, hoorde Pier zelf ook 

boer te worden. Zo ging dat in die tijd: beroe-

pen werden van vader op zoon overgedragen 

en bleven vaak eeuwenlang in dezelfde familie. 

In het jaar 1506 was het zo ver, en kreeg hij 

zijn eigen boerderij. In 1506 trouwde hij ook, 

met Rintze Syrtsema. Samen kregen ze twee 
Grutte Pier zou veldslagen domineren met zijn reus-

achtige zwaard. Dit stalen slagzwaard, waar recente-

lijk een exacte replica van is gemaakt, was 2,15 me-

ter lang en woog 6,6 kilo. Volgens de overlevering 

kon hij met dit zwaard de hoofden van meerdere vij-

anden tegelijkertijd afhakken. De meeste andere 

strijders waren in theorie “ slechts”  in staat per 

slag één hoofd te scheiden van de romp. In de prak-

tijk lag deze score waarschijnlijk nog lager en moes-

ten minder getalenteerde strijders meerdere hakbe-

wegingen maken alvorens het gewenste resultaat 

was bereikt. De hoge mate van efficiëntie die Grutte 

Pier tijdens veldslagen kon tentoonspreiden, ver-

schafte hem een tactisch voordeel ten opzichte van 

zijn tegenstanders. Na Pier’s dood nam zijn neef 

Wijard Sybrans Donia het bevel over zijn troepen 

over en ook het zwaard van zijn oom kreeg Wijard in 

zijn bezit. Niet lang hierna overleed echter Wijard 

Sybrans zelf aan de gevolgen van een ongeluk met 

het zwaard. Dit vermeende zwaard van Grutte Pier 

hangt tegenwoordig (anno 2008) in het Fries Muse-

um te Leeuwarden. Ook in de ontmoetingsruimte 

Reuzengilde Greate Pier fan Wûnseradiel  

http://www.reuzenfederatie.nl/index.php/nieuws/82-reus-greate-pier-mogelijk-in-frysk-museum
http://www.reuzenfederatie.nl/index.php/nieuws/82-reus-greate-pier-mogelijk-in-frysk-museum
http://www.wikikids.nl/index.php?title=Kimswerd&action=edit&redlink=1
http://www.wikikids.nl/Friesland
http://www.wikikids.nl/Friese
http://www.wikikids.nl/Boer
http://www.wikikids.nl/index.php?title=Kimswerd&action=edit&redlink=1
http://www.wikikids.nl/Friesland
http://www.wikikids.nl/Reus
http://www.wikikids.nl/Wijerd_Jelckama
http://www.wikikids.nl/Wijerd_Jelckama
http://www.wikikids.nl/Arumer_Zwarte_Hoop
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Op 27 april mogen onze reuzen zich nogmaals ( voor de derde keer ) presenteren aan ons koninklijk 

paar. Dit in verband met de 50 verjaardag van onze koning. Zoals waarschijnlijk bekend gaat dit plaats 

vinden in Tilburg. Er zullen ook diverse reuzen uit de omgeving  meedoen aan dit evenement.  

Aan de voorbereidingen voor deze presentatie ging een ingewikkelde organisatie vooraf met diverse re-

gels waarin wordt omschreven wat wel en wat niet mag. 

Hieronder volgen enkele regels waaraan wij ons te houden hebben. Er zijn er nog diverse meer maar dit 

is om een indruk te geven van de organisatie van zo een groots gebeuren.  

Het opbouwen van de reuzen dient op 26 april om 12:00 uur te gebeuren waarna ze door de geaccredi-

teerde personen (2 of 3) op het plein gezet moeten worden bij de poort. Volg de aanwijzingen van de 

organisatie. De repetitie begint pas om 14:30 uur en zal mogelijk kunnen duren tot 18:00 uur. Tijdens 

de repetitie zal duidelijk worden waar de reuzen met begeleiders precies geplaatst zullen worden en zal 

tijdig gemeld worden of de reuzen nog nodig zijn voor de repetitie en  kunnen vertrekken naar de 

hoofdingang van Interpolis. 

Het regioplein mag op 26 en 27 april alleen betreden worden door mensen die geaccrediteerd 

zijn.  Voor  het opbouwen van de reuzen op 26 april nabij het benzinestation tegenover Interpolis/

Rabobank en afbreken op 27 april is in die zone geen accreditatie verplicht. (De Tivoli-parkeergarage is 

als het goed is ook open, meer informatie hierover volgt later.) 

Op 27 april dienen de reuzen voor 10:00 uur klaar te staan om in optocht naar het regioplein te ver-

trekken en begeleid door geaccrediteerde personen. Die moeten daar om 10:30 uur klaar staan. Zodra 

de regioshow is uitgevoerd en de koninklijke familie het plein heeft verlaten dienen de reuzen te ver-

trekken naar de afbreekplaats. Nadere gegevens over tijd en plaats volgen nog. (De vervoersmiddelen 

dienen dan weer nabij het benzine station geparkeerd te worden. Of die daar ook ‘s nachts mogen blij-

ven staan wordt nog nagegaan.) 
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Zo zien jullie maar weer: Even op stap gaan met onze Reuzen is niet zomaar iets, dit moet zeer welover-

wogen georganiseerd worden. Daar komt wel wat meer bij kijken dan alleen in de bus stappen en de op-

tocht meelopen ( wat overigens ook geen sinecure is ). 

Wij van de redactie wensen alle mensen die aan de presentatie van onze Reuzen aan de koning deelne-

men heel veel succes en een hele  

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die redac-

tionele stukjes aan kunnen leveren voor de reuzen-

praot! 

Wie meld zich aan!!! 

Stuur een mailtje naar: ronvandersanden@home.nl 



Reuzenpraot                                                                                                              april 2017– P7 

REUZELEUVEN 2017 

Duid alvast zaterdag 20 mei 2017 aan in je 

agenda, want dan vindt de derde editie van 

ReuzeLeuven plaats. Er lopen maar liefst 53 
reuzen uit binnen- en buitenland mee in de 

stoet. Uiteraard zullen ook onze Leuvense    

Reuzen hierbij niet ontbreken. En ze hebben 

iets speciaals in petto. Verdere informatie volgt 
binnenkort. 

Ook dit beloofd weer een prachtige dag te worden. U kunt zich nog opgeven bij uw rayonhoofd. 

Hier wordt u verder over geïnformeerd via uw mailbox dus hou die in de gaten.  

Hebt u zich al opgegeven als correspondent voor de Reuzenpraot. 

Wat u moet doen: een keer in de drie maanden een stukje inleve-

ren zodat dit geplaatst kan worden in de nieuwe Praot. 

U mag dit in een word document aanleveren bij: ronvandersan-

den@home.nl. 

Hij zal dan zorgen dat het geplaatst wordt. 


