Nieuwsbrief juli 2017

Nieuws van de redactie.
Hierbij alweer de derde Reuzenpraot van dit jaar. Onze reuzen zijn alweer diverse malen op reis geweest dus we kunnen alweer veel verhalen vertellen. We zijn naar Gruitrode geweest waarvan verderop een
verslag. Helaas heeft de presentatie aan onze koning in Tilburg door
diverse communicatiestoornissen geen doorgang gevonden, maar dit
alles werd weer goedgemaakt door het optreden in Leuven.
Ook is onze Ermelindis op bezoek geweest in Meldert (België) alwaar
haar graf is. U ziet het; de Reuzen hebben niet stilgezeten.
De redactie wenst jullie veel leesplezier in deze nieuwe Reuzenpraot.

Onderstaand bericht stond vermeld op de site van
Nieuwsblad.BE en dan voor de afdeling Meldert.

maandag, 5 juni, 2017

Meldert (Hoegaarden) en Moergestel
(Oisterwijk, bij Tilburg) hebben dezelfde
patroonheilige, Ermelindis. Met Pinkstermaandag gaat in Meldert de processie met
de evocatie van het leven van de lokale heilige uit. Al eerder nam daar een delegatie
uit Moergestel aan deel en hun vlag wordt
jaarlijks meegedragen. Dit jaar was de reuzin Ermelidis uit Moergestel aanwezig. Dat is
een hele eer. De oudste beroemde inwoonster van de gemeente komt zo tot leven.
Haar dragers en andere vrijwilligers werden
vergast op een ontbijt, de uitwisseling van
bieren en een rondleiding in de gemeente.
Gasten uit Moergestel namen ook water uit
de bron onder het mausoleum van Ermeldins
mee. Maar het gedrang op de foto ontstaat
rond de flessen Alpaide en Ermelindis. Ook
begrijpelijk.
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Moergestel en Vlaams dorp delen cultureel erfgoed
Ermelindis met applaus ontvangen in Meldert

De Moergestelse reuzin Ermelindis met haar begeleiders zijn afgelopen tweede pinksterdag met
applaus ontvangen in Meldert. Dit dorpje in Vlaams-Brabant deelt belangrijk cultureel erfgoed met
Moergestel. In Meldert ligt de in de zesde eeuw geboren Heilige Ermelindis begraven in een
eeuwenoude schrijn. Moergestel is de enige plaats buiten België waar Ermelindis wordt vereerd. Een
flinke delegatie van inwoners van Moergestel en Oisterwijk liep samen met reuzin Ermelindis mee in
de Ermelindis-processie die jaarlijks op tweede pinksterdag in Meldert wordt gehouden.
De deelname aan de processie was een initiatief van de Moergestelse Stichting Vrienden van St-Jan.
Deze stichting deed een openbare oproep tot deelname. De deelnemers beleefden een onvergetelijke
dag om een aantal redenen. De inwoners van Meldert en de toeschouwers bij de processie reageerden
enthousiast op de delegatie uit Moergestel. De reuzin oogstte alom bewondering. België is met meer
dan 1.500 reuzen een echt reuzenland en de inwoners gelden derhalve als kenners.
Voor de deelnemers uit Moergestel telde vooral de vriendschappelijke uitwisseling en het feit dat werd
deelgenomen aan eeuwenoude processie. Daarin meelopen en de manier waarop deze was
vormgegeven was zeer herkenbaar voor de Moergestelnaren en de Oisterwijkers. Eens te meer bleek
hoezeer het Belgische Zuid-Brabant en Noord-Brabant erfgoed met elkaar delen. Aan de
Ermelindisprocessie doen met het jaar meer mensen mee en ook jongeren laten zich niet onbetuigd.
Net als in Nederland groeit in België de behoefte aan het kennen en het benadrukken van de eigen
identiteit. In Moergestel heeft de Stichting WieKentKunst daar al twintig jaar veel succes mee.

Bier als uiting van identiteit
Wat dat delen van culturele identiteit betreft was het interessant dat dat zich dat op een opmerkelijke
manier uitte. Zonder dat dat was afgesproken hadden de Moergestelnaren flessen Ermelindis-bier
meegenomen voor onder meer het College van Burgemeester en Wethouders. De inwoners van
Meldert op hun beurt hadden als cadeau ook flessen bier bedacht. Meldert maakt deel uit van de
gemeente Hoegaarden, bekend om zijn verfijnde witbier.
Reuzin Ermelindis was een keer eerder te gast in Meldert. Dat was in 2000. Een paar jaar geleden trok
een kleine delegatie vanuit Moergestel mee in de Ermelindisprocessie. Toen WieKentKunst een aantal
jaren geleden in Moergestel een Ermelindisprocessie organi-
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De jaarlijkse Barbecue
Op vrijdag 23 juni 2017 was het weer zover. De jaarlijkse barbecue voor de leden van de
Reuzengroep inclusief hun partners.
Ook onze vaste muziekgroep FC
NOTT wordt op deze avond
uitgenodigd met hun partners. Dit
om iedereen te bedanken voor hun
inzet van het afgelopen jaar.
De vooruitzichten waren goed. Het
weer werkte mee, we hoefden dit
jaar zelfs geen tent te zetten voor
een eventuele bui en dit jaar hadden
we de hele avond muziek. Dit in de
vorm van een box met daarop aangesloten een computer die aan alle
verzoeken kon voldoen. En
verzoeken kwamen er. De hele avond. Maar naarmate de avond vorderde werd het meezinggehalte
steeds groter. Dit lag waarschijnlijk ook aan de hoeveelheid frisdrank die genuttigd werd. Ook
FC NOTT liet zich niet onbetuigd en liedjes als Sapperdiosia en Paloma Blanca werden weer uit de
map gehaald om te eindigen met over en out. De favoriet van Jos.

Ook Albert had zijn schort weer uit de kast gehaald en samen met Bjorn heeft hij bijna de hele avond
ervoor gezorgd dat iedereen het door hem of haar gewenste stukje vlees kon nuttigen. Maar boven
alles hadden gastvrouw Jeanne en gastheer Sjef er weer voor gezorgd dat we weer konden spreken
van een zeer geslaagde avond. Jeanne en Sjef hartelijk dank hiervoor en hopelijk mogen we volgend
jaar weer terugkomen. Voor degenen die niet geweest zijn; jongens jullie hebben weer wat gemist!!!!
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Bekende en onbekende reuzen.

Vandaag nemen we jullie mee naar Nieuwpoort in België. Dat is namelijk de geboorteplaats van Jan
Turpin. De bekende of onbekende reus van deze keer.
Hij maakte in 1929 zijn eerste uitstap. Bij het doopsel ontving hij de naam van Jan Turpin, ter
herinnering aan de Nieuwpoortse burgemeester, die tijdens het beleg van Nieuwpoort in 1489 door de
Fransen, de Nieuwpoortse vrouwen ten strijde opriep om hun vermoeide mannen bij te staan.
De Nieuwpoortse “dametjes” weerden zich zo heldhaftig dat de Fransen afdropen.
De doop van Jan Turpin greep plaats op Pinkstermaandag 1926, op het hoogste van de Hoogstraat,
bij de herberg “In Breidel en Deconinck”, bij Fonds Butstraen. “Pette” was Pieto Weiss en “mette” was
Nette Beschuyt.
In 1940 viel de reus ten prooi aan het vuur,

Jan Turpin in 1935 op de wereldtentoonstelling in
Brussel

Na het officieel beëindigen van de 2e wereldoorlog werd
onmiddellijk begonnen met de bouw van een reus, die
nadien plechtig werd opgebrand in de havengeul tijdens
een nachtfeest op 15 augustus 1948. In 1947 was men
ondertussen al begonnen met de bouw van de reuzen
Goliath II en Griete. Deze huwden in 1948 en kregen in
1985 een dochter Rosalinde. Beide reuzen zijn nu nog
“actief” in Nieuwpoort. In het herdenkingsjaar
“Nieuwpoort 800” (Nieuwpoort had in 1163 zijn stadskeure bekomen) herrees Jan Turpin.
Zijn haren waren wit, niet door ouderdom: er waren onvoldoende zwarte paardenstaartenop dat ogenblik. Ondertussen heeft Jan Turpin zijn zwarte haren al terug. Het
plechtig doopfeest had plaats op 1 september 1963.
Peter was dr. Zwaenepoel en mevr. Werther Pelgrim
werd meter. In 1963 werd ook een nieuwe vlag voor de
gilde vervaardigd, naar het model van de uit 1936, maar

REUS JAN TURPIJN II is met z’n 10,40 m en zijn 750 kg de grootste gedragen reus van Europa! Er zijn maar liefst 24 dragers nodig
om met Jan Turpijn op stap te gaan.

Jan Turpijn in de huidige vorm.
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Frisse start reuzenseizoen.
Door Antoine Verbruggen.

Op 23 april was het tijd voor onze reuzen om te ontwaken uit hun winterslaap.
Zij werden verwacht op de Erfgoeddag van Gruitrode waar we ontvangen werden door onze reuzenvriend Hendrik van Wassenaer.
Deze laatste speelde een belangrijke rol deze dag. Hendrik werd namelijk gehuldigd tot ridder.
En bij deze gelegenheid mocht zijn peter natuurlijk niet ontbreken.
Ondanks dat het zonnetje maar sporadisch zijn gezicht liet zien en het aan de frisse kant was was de
ontvangst warm en hartelijk als altijd.
Na een lekkere lunch en een optreden van de lokale harmonie gingen we samen met de andere genodigden op weg om Hendrik op te halen op de grens van Gruitrode.
Hier werd Hendrik welkom geheten in Gruitrode zoals dat gebeurde tijdens de aankomst van de echte Henrik van Wassenaer vele jaren geleden.
Hierna vertrok de stoet verder op weg naar de prachtige commanderij van Meeuwen-Gruitrode.
Hier aangekomen begon het officiële gedeelte waarbij ook enkele nieuwe leden geïnaugureerd werden.
Als afsluiting hiervan mochten we nog 1 keer geniet van de mooie klanken van de harmonie.
Inmiddels was de bar geopend en konden we ons warm drinken.
Warm kregen sommigen van ons het ook van een gigantische sprinkhaan die voor de nodige vermaak bleek te zorgen.
Al met al een frisse maar gezellige opening van het seizoen met genoeg tijd om eens fijn bij te praten na de winterslaap.
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Vaderdag in Bergen op Zoom.
Wé is ût hèèt!
Wé is ût hèèt!
Mûnnû kiel die plékt,
En mûn oksel vlékt,
Ja mûn nek stao vol mee zwèèt.
Wé is ût hèèt wé is ût hèèt!
Als ge zwit dan witte inins in Oeteldonk
Daor is ût hèèt!
Dit is de tekst van een carnavalsliedje uit Den Bosch. Maar het had zondag 18 juni 2017 (vaderdag)
net zo goed geschreven kunnen zijn voor Bergen op Zoom.
Wat was het daar heet. Maar niet minder gezellig. Onder de bezielende leiding van Antoine (hij was
voor de eerste keer dagleider) vertrokken we met een nagenoeg volle bus om kwart over tien vanuit
Moergestel naar Bergen. Via Google-maps kwamen we na anderhalf uur in het centrum van Bergen
aan waar het al een gezellige drukte was. Overstekende Reuzen, verkeersregelaars, bussen die later
onze vier reuzen opsloten zodat we niet verder konden. Aan alles was gedacht.
Na het uitladen en aankleden van de reuzen kregen we ieder een lunchpakket uitgedeeld zodat we
ook de inwendige mens konden versterken. Met een kop thee erbij konden we ons gaan opmaken
voor het opstellen van de reuzen voor de optocht. Dit was nodig zodat de burgemeester van Bergen
het tableau de la troupe kon aanschouwen. We kregen van hem nog een compliment dat onze reuzen
toch wel een van de mooiste en meest waarheidsgetrouwe reuzen waren die er bijstonden. Die konden we dus ook in onze zak steken.
Gelukkig was onze onvolprezen bolderkar er ook weer bij met een volle wagen flesjes water. Onze
voorzitter had ervoor gezorgd dat ze ook nog gekoeld waren. Dank daarvoor. Dit was naar later bleek
wel nodig. Want wat is er veel zweet gelaten! En dan met name de dragers die zo gauw als we moesten stoppen even uit de reus kwamen om een luchtje te scheppen. Alle respect voor hen.
Ook FC NOTT had het zwaar te verduren. Steeds maar weer lonkten de verkoelende glaasjes bier
vanaf de terraskant. Maar dat hebben ze na de optocht dubbel en dwars ingehaald.
Na de aankondiging van de Heraut kon de optocht beginnen. Een route van tweeëneenhalve kilometer was uitgestippeld door de organisatie die dwars door Bergen liep. De stoet trok door de dikwijls
pittoreske straatjes van Bergen alwaar de klanken van onder andere FC NOTT door de nauwe
straatjes galmden. Met name Sapperdiosia deed het erg goed bij de toeschouwers. Ook Paloma Blanca was erg populair.
Na diverse stops om water bij te tanken kwamen we rond half vijf weer bij het startpunt aan alwaar
allereerst de reuzen weer terug in hun slaapplaats werden geladen. Het dansje kon er niet meer af in
verband met de hitte. Daarna kon men de dorst lessen en de hongerige magen stillen zodat we met
zijn allen rond de klok van zeven uur moe maar voldaan huiswaarts keerden.
Wel moet nog gezegd worden dat er een wonder is gebeurd in Bergen. FC NOTT zat als eerste in de
bus.
Tot zover het verslag van de vaderdag in Bergen op Zoom.
Voor een fotocollage: zie volgende pagina.
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De redactie wenst u allen een hele
prettige vakantie maar het
allerbelangrijkste: gezond weer terug.
Noteer onderstaande data eerst nog even
in je agenda voordat je op vakantie gaat!
30 juli Tilburg Kermis

definitief

Aug Bels Lijntje

optie

10-9 Molendag /Oisterwijk

definitief

1-10 Stanislaus/ Moergestel

definitief

