Nieuwsbrief oktober 2017

REUZENPRAOT
Nieuws van de redactie.

We hebben weer ons best gedaan om alle acht de kantjes vol te krijgen. Volgens mij is het aardig gelukt al moet ik zeggen dat het toch
steeds weer meer moeite kost om alles bij elkaar te verzinnen. Gelukkig zijn er af en toe wat nieuwe leden die ook graag wat schrijven
( soms te graag) en dat wordt van harte toegejuicht. We moeten de
regel weer eens instellen dat zodra we ergens naar toe geweest zijn, er
een stukje ingeleverd gaat worden bij de dagleider zodat die het door
kan geven aan de redactie.Maar buiten dat wens ik jullie veel leesplezier met deze nieuwe Reuzenpraot en waarschijnlijk tot volgend jaar.
De redactie.

In deze Reuzenpraot
Reuzen op Tilburg kermis
Bekende en onbekende reuzen
Nieuw bestuurslid Vrienden
Logeren op Stanislaus
Programma

Reuzenpraot
Verslag reuzenomgang te Tilburg op 30 juli 2017

oktober 20 17 – P2
door: Albert Nooren

Na een wat rommelige discussie, gaan we wel of niet in op de uitnodiging om tijdens Tilburgse kermis met de reuzen over de kermis te wandelen, hebben we toch maar de stoute schoenen aangetrokken en zijn we met de reuzen naar de kermis gegaan.
Ad van de Pas ,een van de die hards, had iets van we gaan, tenslotte hebben we dat beloofd. Als
dagleider had Ad alles in de hand. Met de hele club op de fiets naar Tilburg en daar omkleden in de
fietskelder.
Het weer was grillig, veel wind en vlak voor vertrek een grote plensbui, dit was de reden dat de
route werd ingekort, niet naar het Stadhuisplein maar via de Heuvelstraat naar het Piusplein en via
de Heuvel weer terug naar het Pieter Vredeplein.
Adry Hoeven uit Moergestel had zich helemaal geprepareerd om Hendrikje te dragen, zelfs zijn voeten waren groen geschilderd.
Dragers uit Heukelom en Moergestel hebben Peer Paorel rondgedragen, dit omdat alle dragers van
Oisterwijk met vakantie waren. Jongens nog harstikke bedankt.
Tijdens de rondgang was de wind gaan liggen en begon zelfs de zon te schijnen.
Er liep een percussiegroep mee, dat loopt wat beter vanwege het ritme.
Chapeau voor de organisatie. De lunchpakketten, en de consumptiebonnen, waren na de optocht
niet te versmaden.
We hadden de reuzen net in de vrachtwagen liggen, toen er een kleine wolkbreuk opstak. Dus daar
hadden we ook weer geluk bij.
Kortom iedereen vond het een gezellige middag en was blij dat we erbij waren.
Nadat we onze reuzenvrienden uit Tilburg, Hilvarenbeek, Goirle houdoe hadden gewenst, ging ieder
huiswaarts. Een aanrader voor volgend jaar.

Hieronder nog een foto impressie van de omgang.
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Bekende en onbekende reuzen.
Deze maand gaan we naar het zuiden van ons
land, om preciezer te zijn: Roermond!
Roermond ligt aan de Maas en Sint Christoffel was
de rooms-katholieke heilige die volgens de legende
reizigers veilig naar de overkant van een woest
stromende rivier droeg. Dit verklaart waarom Sint
Christoffel sinds vele eeuwen de patroon is van
Roermond, waar de heilige overigens heel amicaal
Sjtuf wordt genoemd. Het is tevens de benaming in
het Limburgs dialect van de Roermondse reus die
waarschijnlijk een geschiedenis heeft van zes eeuwen.

De oudste vermelding van een Roermondse stadsreus Sint Christoffel dateert van 1680. Oudere
bronnen bestaan niet meer omdat de Limburgse
stad in 1565 door een grote brand was getroffen
waarbij alle archieven verloren zijn gegaan. Er zijn
echter serieuze aanwijzingen dat Sjtuf op zijn
laatst eind vijftiende eeuw zijn opwachting heeft
gemaakt. In 1410 werd begonnen met de bouw
van de Sint Christoffelkerk, de huidige kathedraal
van Roermond. In vergelijkbare plaatsen zijn rond
die tijd ook reuzen geschapen, zoals in Venlo
(1485) en het Vlaamse Aalst waar in 1417 sprake
was van een Sint Jorisreus. Ook Maastricht heeft
oude papieren.
Het oudste schriftelijke bewijs van een Christoffelreus in de Lage Landen gaat terug tot 1398 toen er
in Antwerpen eentje in een religieuze processie
werd meegedragen. De dominicaan Jacobus de
Voragine schreef dat in de dertiende eeuw in Italië
reuzen in de vorm van onder meer Sint Christoffel
letterlijk de hoogtepunten waren van processies.
Jacobus de Voragine is beroemd geworden als
schrijver van de Gouden Legende, een middeleeuws boek over heiligenlevens. Vast staat dat de
Roermondse Sjtuf in 1749 een processieverbod opgelegd kreeg. Na de Franse Revolutie bleef het stil
tot 1982, toen Roermond opnieuw kennismaakte
met een eigen reus.

Deze herintroductie werd meteen groots aangepakt. De Christoffel van Roermond weegt liefst
driehonderd kilo. Met zijn 5,95 meter de hoogste
reus van Nederland. Vanwege de omvang moet
de Limburgse Sint Christoffel op wieltjes worden
voortbewogen. Hij trekt uit in het gezelschap van
circa 14 vrouwen en mannen, de gildeleden. Het
gezelschap wordt altijd begeleid door de Gildekapel. De kostuums die zowel de gildeleden als de
muzikanten gedragen worden zijn gebaseerd op
kledij die de Spanjaarden droegen rond 1565, het
jaar van de tweede grote stadsbrand van Roermond. Werden de kostuums voor de gildeleden
nog besteld bij een in het maken van uniformen
gespecialiseerde firma, de muzikanten werden
gestoken in zelfgemaakte kleding. Een groepje
naaisters werkte daar een halfjaar aan. De zelfwerkzaamheid van de Roermonders groeide naar
een hoogtepunt bij het inrichten van het Gildehuys dat in oktober 2007 in gebruik werd genomen. Het 't Remunsje Reuzengilde organiseert
met een zekere regelmaat een reuzenstoet door
de stad. De eerstvolgende staat voor 2018 op het
programma.
't Remunsje Reuzengilde beschikt over een eigen
onderkomen, een grote zeldzaamheid binnen het
Nederlandse reuzenwereldje. De toegang ligt aan
het busstation en naast de ingang van het treinstation van de Limburgse stad aan de Maas. Het
Gildehuys wordt gebruikt voor de gebruikelijke
verenigingsactiviteiten. De wanden zijn behangen
met foto's die de geschiedenis vertellen van reus
Sjtuf en het gilde. Ze hebben een vast vriendschapsband met het Reuzengilde van Bolderberg
in Belgisch Limburg en indirect met de koepelorganisatie reuzen in Vlaanderen.
Door: Ron van der Sanden.
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Aanvraag Reuzenoptocht 2020 verzonden.
Ja ja inderdaad de nieuwe aanvraag voor de reuzenoptocht 2020 is door onze secretaris alweer de
deur uitgedaan. Zie onderstaande officiële brief.
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Beste Reuze(n) vrienden,

Al jaren zijn mijn vrouw en ik Reuze(n)vriend. Wij zijn al enkele malen mee gegaan naar optredens
van de Reuzen in binnen- en buitenland. Telkens konden we terugkijken op een bijzonder geslaagde dag. Fantastisch om te zien dat mensen uit de drie kernen zich presenteren met onze reuzen
als een grote vriendengroep. Wat een saamhorigheid, enthousiasme en dat alles met muzikale
medewerking van de eigen begeleidingsband. Echt iets om trots op te zijn.
Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van vele vrijwilligers en donateurs/sponsoren. Toen
ik dan ook gevraagd werd of ik interesse had in een bestuursfunctie van de vriendengroep ben ik
eens bij een overleg van de Stichting Reuze(n) Vrienden gaan zitten met als resultaat dat ik de bestuursfunctie heb aanvaard.
Voor degenen die mij
Hulst (1955), getrouwd
aan de Bieslook te OisKevin en Debbie, wonen

niet kennen. Ik ben John van
met Lia Lauwigi en woonachtig
terwijk. Onze beide kinderen,
eveneens in Oisterwijk.

Ik ben thans volledig
genwoordig wijkagent in
aantal jaren zowel bij
particulier bedrijfsleven
heb in het verleden enals laatste ben ik bede SOK.

werkzaam bij de politie en teDongen. Ik heb gedurende een
de politie gewerkt als in het
in de natuursteenbranche. Ik
kele bestuursfuncties gehad en
stuurslid/voorzitter geweest bij

Voor de Reuze(n) Vrienden zou ik graag met het bestuur willen bereiken
dat we de continuïteit kunnen
waarborgen van de vijfjaarlijkse Reuzenoptocht in Oisterwijk. Mede dankzij
bijdragen van de vrienden en
sponsoren is het Reuzengilde in staat gebleken dit fantastische evenement vijfjaarlijks te laten
plaatsvinden. Maar ook zou ik graag zien dat het contact met anderen Reuzengilden in binnen- en
buitenland wordt geïntensiveerd. Is daar behoefte aan en hoe kan daar invulling aan gegeven worden. Bovendien zou ik het mooi vinden indien we de jeugd over kunnen halen om te participeren in
het Reuzengilde. Hoe kunnen we hen hier (meer) bij betrekken.
Maar er gebeurd al veel meer. Reuze(n) Vrienden worden door nieuwsbrieven periodiek geïnformeerd over optredens en andere activiteiten van de Reuzen en bijgepraat over de ontwikkelingen
van “Stichting Reuze(n) Vrienden”.
Ze worden in de gelegenheid gesteld optredens te bezoeken in binnen- en buitenland waaraan het
Reuzengilde deelneemt. Ik kan alleen maar zeggen “DOEN”.
Bovendien worden ze uitgenodigd voor het jaarlijkse verjaardagsfeest van de reuzen.
Ik kan me voorstellen dat er mogelijk nog andere ideeën leven bij jullie waarvan jullie vinden dat
die mogelijk opgepakt kunnen worden door de “Stichting Reuze(n) Vrienden”. Ik zou het fijn vinden indien jullie dit aan mij kenbaar maken. Mijn mailadres is ll35jgmjvh@gmail.com.
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Reuzenlogeerpartijtje Stanislaus.
Ook dit jaar konden onze reuzen zich weer verheugen op een logeerpartijtje op Park Stanislaus in
Moergestel. Op initiatief van het Moergestelse bestuurslid Jan Jonkers waren alle vier de reuzen
weer uitgenodigd op de koffie. Daarna mochten ze een week lang blijven logeren in de aula van het
park. Dit alles gebeurde op zondag 1 oktober tijdens het jaarlijkse evenement WieKentKunst.
Na enige tijd verpozen op het Sint Jansplein werd het tijd om in optocht en onder begeleiding van
de huisband FCNOTT richting Stanislaus te trekken. Daar aangekomen bleek dat de achteromingang niet beschikbaar was (wat eigenlijk gewoon is in Moergestel) dit in verband met bestratingswerkzaamheden. Daardoor werd het ook moelijker om de reuzen binnen te krijgen. Maar na enkele
rondjes rond het gebouw lukte het toch om via de hoofdingang naar de aula te komen. Hier werden
alle reuzen geïnstalleerd voor hun tijdelijke verblijfplaats. Hier konden de bewoners de reuzen de
hele week bekijken. En het bleef nog lang onrustig in verzorgingstehuis Park Stanislaus.
Door: Ron van der Sanden

advertentie

Opslagruimte nodig?
Huur per m³!
Voor particulieren en bedrijven
Bij De HuurHal kunt u opslagruimte huren per kuub voor een korte periode vanaf 1 maand of voor een langere tijd. De HuurHal beschikt over units in verschillende afmetingen variërend van 1 m³ tot 21 m³. U huurt dus altijd precies wat u nodig heeft!
De HuurHal is elektronisch beveiligd en iedere unit is individueel afsluitbaar en toegankelijk.
De HuurHal, beter per meter³.
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Programma optredens.
Hieronder een schema met verzoeken vanuit diverse steden en dorpen voor een optreden van onze
reuzen. De optredens zijn voorlopig nog een optie maar noteer ze maar vast in je agenda zodat je
straks niet voor verrassingen komt te staan. Je kunt nog altijd die optie uit je agenda schrappen.

10-juni
9-september
23-september
30-september

Lezennes Frankrijk
optie
Roermond
optie
Leeuwarden
optie
Goirle
optie

Voor degenen die zich afvragen waar liggen die plaatsen en wat gaan we er doen volgt hieronder
een kleine omschrijving.

Allereerst Lezennes: Lezennes is een gemeente in het Franse Noorderdepartement (regio Hauts-de
-France) en telt 3350 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Rijsel.
Ofwel Lille.

Roermond: optocht St. Christoffel. Zie artikel op blad 3.

Leeuwarden: Leeuwarden is in 2018 Culturele Hoofdstad. Dit houdt in dat er dan het hele jaar van
alles te doen is. Kijk maar eens op de site: https://2018.vanplan.nl. daar staat o.a. dat van 16 tot
18 augustus 2018 de Franse groep Royal de Luxe met hun reuzen dagelijks hun uitstapje doen.
Dit is een zeer aanbevelingswaardig ensemble. Een must see! Hierover in de volgende Reuzenpraot
meer.

Goirle: hier is nog niets over bekend.

Zodra we meer weten hoort u het van ons. U kunt trouwens ook op de website kijken om op de
hoogte te blijven. Adres: http://reuzengilde.nl/
Of je kunt de facebookpagina ook bekijken. Adres: https://www.facebook.com/search/top/?
q=reuzengilde%20oisterwijk%20moergestel%20en%20heukelom
Als je er niet uitkomt kan je het nog altijd aan een van de bestuursleden vragen.
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Volgt u ons al op Facebook.

www.facebook.com
reuzengilde oisterwijk moergestel en heukelom

Doen he!

