Nieuwsbrief januari 2018

Nieuws van de redactie.
Allemaal weer bekomen van de kerstkalkoen en de oliebollen, dan
kunnen we er weer met frisse moed tegenaan. Wij van de redactie
tenminste wel. Ook deze keer zit de Reuzenpraot weer vol met informatie en allerhande weetjes. Met speciale aandacht voor het artikel
van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad. Ook hebben we weer een
nieuwe bekende of onbekende reus. Helaas zijn er ons dit jaar nog
twee andere mensen ontvallen waarvoor ook nog aandacht. Ook hebben we weer een aangepaste en up to date agenda. Met andere woorden genoeg dingen om even aandachtig te lezen.
Wij van de redactie wensen jullie daarom weer veel leesplezier en tot
de volgende Reuzenpraot.

In deze Reuzenpraot o.a.:
Nieuwjaarswens
Bekende of onbekende reus
In memoriam

Royal de Luxe
Reuzenverjaardag
Agenda

Namens het voltallige bestuur en de redactie
wensen wij jullie allen een gezond en gelukkig
2018.
En dat al jullie wensen uit mogen komen.
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Bekende en onbekende reuzen.
Deze keer hebben we een minder bekende reus gevonden waarover we
hierbij zullen vertellen. Het betreft hier de reus
Bertrand van Bissegem.
Bertrand Coussens, friturist en volksfiguur, stierf in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 mei
2016 na ernstige darmproblemen. HIj zou net gisteren zijn 75ste verjaardag vieren. “Hij was erg geliefd. Kermissen en braderijen waren zijn leven”, zegt echtgenote Jeannine Decock. De Bissegemnaar
schuimde een halve eeuw kermissen en braderijen af. Niet enkel in onze provincie, maar deels ook in
Henegouwen en Oost-Vlaanderen. Hij vatte verder sinds 41 jaar bij iedere thuiswedstrijd van KV
Kortrijk aan het Guldensporenstadion post.
Bertrand vierde dit jaar
samen met zijn vrouw
Jeannine ook zijn vijftigste
verjaardag als friturist.
“Bertrand stond 25 jaar op
de kermis in Deinze en hij
was hier een legende”,
zegt schepen van Feestelijkheden Bruno Dhanens
(Open Vld). “Jarenlang
bakte hij samen met Werner, Ronny en Johnny gratis oliebollen, tijdens de
lentefoor voor de kinderen
van het DVC Heilig Hart en
tijdens de zomerfoor voor
alle rusthuizen van grootDeinze.

Om de herinnering aan Bertrand levend te houden, besliste de
Reuzengilde om een reus naar zijn beeld te maken. Op 7 juli
2017 werd de 4 meter 35 cm hoge reus Betrand gedoopt in Bissegem.
Het was de vraag van velen na de begrafenis van de geliefde
friturist en volksfiguur Bertrand Coussens begin juni 2016.
"Vrienden en forains vonden dat de volgende reus Bertrand van
Bissegem moet zijn", zegt Freddy D'hondt van de Reuzengilde
Bissegem. "Bertrand was de bezieler en geestelijke vader van
Minneke, de eerste Bissegemse reus. In september heb ik de
vraag aan de familie gesteld."
Organisator van Bissegem Feest Stephanie Demeyer heeft het
meterschap aanvaard, Bertrands boezemvriend Johnny Wastijn
uit Meulebeke het peterschap. "De reus werd gebouwd door vijf
vrouwen en is met zijn hoogte van 4,24 meter groter dan de
doorsnee reus. Mandenvlechtster Lieve Lieckens uit Keerbergen
heeft het geraamte gemaakt, kunstenares Geneviève Hardy uit
Borgerhout het hoofd en de handen en Bissegemnaren Linda Robenseyn, Marieke Benoit en Katrien Hellebuyck de kledij. "De
familie had maar een voorwaarde: zijn gezicht moest echt lijken
en niet als een cartoon", gaat Freddy verder. "De bouw van de
reus heeft ons 14.000 euro gekost, maar dat is gelukt dankzij
gulle sponsors, een subsidie van Kortrijk van 1.250 euro en wat
eigen geld."

Daarnaast was hij op
de zomerkermis vooral
bekend voor zijn worstenkraam. Hij deed
zijn werk met veel
plezier en werkte tot
zijn laatste dag. Zijn
laatste oliebollen in
Deinze bakte hij voor
de kinderen van het
DVC Heilig Hart op 3
mei. Bertrand had een
groot hart en hij was
de meest positieve
mens die ik heb gekend”, zegt de schepen. (ASD).
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In memoriam

Door omstandigheden hebben wij niet eerder de mogelijkheid
gehad om het prentje van Nel te plaatsen. Wij van de redactie
vinden echter dat het niet meer dan gerechtigd is om ook bij
haar overlijden stil te staan. Vandaar dat we nu alsnog haar gedachtenisprentje plaatsen.
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Leeuwarden Culturele Hoofdstad.
In Friesland hoef je je nooit te vervelen. Zeker niet in 2018. Nee, want dat wordt hét jaar van de mooiste provincie van Nederland. Twaalf maanden lang is het ‘Fryslân boppe’, want dan is Friesland samen
met hoofdstad Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa: Leeuwarden-Fryslân 2018.
Voor jou dé kans om kennis te maken met al het moois wat Friesland te bieden heeft op het gebied
van kunst, cultuur en heel veel meer. Het motto van Leeuwarden-Fryslân 2018 is ‘iepen mienskip’ en
dat is Fries voor ‘open gemeenschap’. Wat dat betekent? Dat iedereen welkom is. Ook, nee, zéker jij!
Aan activiteiten geen gebrek. Met maar liefst 50 grote projecten en 800 kleinere initiatieven heb jij in
2018 mega veel te doen in Friesland. Een van die activiteiten is Royal de Luxe.

Royal de Luxe is een prestigieus Frans straattheatergezelschap uit Nantes. De groep werd in 1979
opgericht door Jean-Luc Courcoult. Hun originele voorstellingen zijn altijd opgebouwd rond enorme
poppen of dieren. Interactie met het publiek is hun hoofddoel. De voorstellingen zijn steeds gratis.
Verrassing en mysterie zijn twee hoofdingrediënten van de voorstellingen. Geen klassiek straattheater dus. Het straattheatergezelschap ging al naar Zuid-Amerika, Azië en Afrika met zijn producties. In
Europa kregen Berlijn, Barcelona, Parijs en Londen al het bezoek van de reusachtige figuren. In 1993,
het Cultuurjaar, kwam het gezelschap voor de eerste maal naar Antwerpen met "Cargo". Hier werd
het ruim van een boot omgetoverd tot een Franse straat. Sindsdien is Royal de Luxe regelmatig te
gast in de Scheldestad. 1998 bracht "Retour d'Afrique", waarbij een grote Reus zocht naar een kleine
zwarte reus. In 2002 brachten ze "Petits contes Chinois", in 2006 "Het bezoek van de Sultan der Indiën op zijn olifant die door de tijd kan reizen". De 12 meter hoge houten olifant paradeerde toen door
de stad aan de zijde van zijn kleine nichtje. Bezoekers mochten plaatsnemen op zijn rug en mee door
de stad wandelen. In 2008 volgde "Opstand van de Paspoppen", wat voor heel wat opschudding zorgde op de Meir. In 2010 was het straattheathergezelschap terug in Antwerpen, met weer een fantastisch spektakel "De duiker, zijn hand en de kleine reuzin". Volgende afspraak: juni 2015, in het kader
van de Zomer van Antwerpen. De 7,5 meter grote grootmoeder, gezeten in een reuzerolstoel en met
typisch Franse sloffen aan komt nog eens een bezoekje brengen aan Antwerpen met een van haar
kleinkinderen, een kleine zwarte reus. Deze reus kwam ook al eerder naar Antwerpen, in 1998 om
precies te zijn. Oma reus is de enige pop die kan praten. Ze verteld oude verhalen over Antwerpen.
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GIANTS STEPS
17 augustus t/m 19 augustus in Centrum in LEEUWARDEN
Giant Steps is misschien wel een van de meest spectaculaire onderdelen van Leeuwarden Fryslan 2018,
culturele hoofdstad. De iconische reuzen van Royal de Luxe zullen Leeuwarden, en met name het centrum van Leeuwarden, op stelten zetten.
Het is de eerste keer dat de reuzen van Royal de Luxe in Nederland te zien zijn.
Als je regelmatig in Antwerpen komt bestaat de kans dat je ze al eens gezien hebt, want hier traden ze
op in 1998, 2006, 2010 en 2015. Een van de meest iconische marionetten is de olifant, maar ook de
Duiker die in 2010 in Antwerpen te zien was is legendarisch. Maar liefst 800.000 mensen kwamen de
Duiker in 2010 bekijken.
De exacte tijd en routes van De Reuzen worden een week van te voren bekendgemaakt.
Voor verdere informatie kun je inloggen op:

https://2018.vanplan.nl/uitje/giants-steps-centrum-leeuwarden
Of voor Royal de Luxe:
https://www.royal-de-luxe.com
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Verjaardagsfeest van onze Reuzen.
Traditiegetrouw wordt op 27 december de verjaardag van Peer, Ermelindus en Mie gevierd. En zoals
te doen gebruikelijk de laatste jaren elk jaar in één van onze drie kernen. Dit jaar was weer de beurt
aan Heukelom dus de feestcommissie had alles uit de kast getrokken om het vooral een
“gemoedelijk” verjaardagsfeest te laten zijn door onder andere door eigen door Heukelommers gebakken worstenbrood aan te bieden.
Rond de klok van 20.00 uur liepen de eerste verjaardagsgasten bij Mie Pieters in Heukelom binnen.
Een kopje koffie twee consumptie muntjes werden aan iedere deelnemer uitgereikt, en vervolgens
kon het buurten beginnen. Daarna nam de voorzitter, Sjef van Erp het woord en vroeg eerst even
een moment van stilte om even stil te staan bij het overlijden van zowel Nel de Kort uit Heukelom,
alsmede Annette Berben uit Oisterwijk. Vervolgens maakte hij melding van 7 aanvragen voor optredens in 2018, waarvan 2 in Frankrijk. Hij sloot af met de mededeling dat hij Burgemeester Hans
Janssen nogmaals zal aanmoedigen om de nieuwste kern van Oisterwijk, de voormalige gemeente
Haaren, uit te nodigen aan te sluiten bij het illustere gezelschap van ons Gilde waar “eenheid in verscheidenheid” hoogtij zal blijven vieren.
Na de eerste paar rondes drank en fris werden de ruim 75 gasten van onze Reuzen verrast door de
“drie koningen” uit Heukelom. zij brachten een geweldige uitvoering van de koningstocht ten tonele
waarbij vooral de bijbehorende “tussendans” van kindeke Jezus insloeg als een bom. Ik zou zeggen;
Piet, Ad en Jeanne, aanmelden voor “So you think you can dance”. Ik daag de kern Oisterwijk uit om
tijdens het verjaardagsfeest op 27-12-2018 het “toneel” stukje van Heukelom te verbeteren.
Rond de klok van 01.00 uur werd het al wat rustiger bij Mie Pieters en stapte uw correspondent al
fluitend op zijn fiets richting huiswaarts.
Peter van den Meijdenberg.
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Agenda voor 2018
Dames en heren, zoals jullie zien hebben we hieronder weer een nieuwe agenda geplaatst. Zoals jullie
zien is er nog een adres bijgekomen en wel Douai in Frankrijk. Pas uw agenda aan zodat jullie straks
weer een gezellig dagje op stap kunnen met de Reuzen en het immer gezellige FCNOTT.

10-06

Lezennes Frankrijk

offerte in de maak

07-07

Douai Frankrijk

offerte in de maak

29-07

Tilburg
Sittard

offerte uit

09-09

Roermond

offerte uit

23-09

Leeuwarden

30-09

Goirle

Opgemaakt 30-11-2017

Om vast warm te lopen plaatsen wij hieronder vast een verhaaltje over de stad Douai en de geschiedenis van Les Fêtes de Gayant. Doe er uw voordeel mee.

Douai is een stad in het Franse Noorderdepartement, zo'n 50 km ten zuiden van Kortrijk. Elk jaar in
juli worden de straten van Douai in Noord-Frankrijk door een hele familie van gigantische figuren overgenomen tijdens de Les Fêtes de Gayant, een viering die al honderden jaren wordt voortgezet, ondanks dat iedereen wordt achtervolgd door de nazi's tot de katholieke kerk.
De oorsprong van het festival gaat terug tot het
jaar 1530 toen de toenmalige Spaanse stad Douai
een festival organiseerde om hun nederlaag van
Franse troepen te vieren. Als onderdeel van het
festival creëerden lokale bakkers en ambachtslieden een enorme rieten figuur met de naam simpelweg "Gayant" (Giant). Hoewel de verhalen
over wie de kolossale man verondersteld werd te
vertegenwoordigen verschillen, werd Gayant geïnspireerd door een plaatselijke heer die de stad in
de negende eeuw redde of door de beschermheilige van de stad, Sint Maurand. Hoe dan ook, het
cijfer was een hit en onmiddellijk werd een nieuwe jaarlijkse traditie geboren.
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De redactie van de Reuzenpraot
wenst u allen een hele prettige

En voor degenen die niet weggaan: Doe het rustig aan!

