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Nieuwsbrief oktober 2018.
1. Nieuwe reus Philips de Goede van Sluis.

2. Reuzen optochten in NL.
Op 29 juli is in Tilburg een regionale reuzenoptocht tijdens de kermis gehouden. Evenals
vorig jaar zal ook volgend jaar op de laatste zondag van de kermis in Tilburg maar dan op
grotere schaal een optocht worden georganiseerd. Dit wordt mogelijk gemaakt met
facilitaire en financiële ondersteuning van de gemeente en de kermisorganisatie.
Op 9 september is met veel succes in Roermond de 7e Historische Reuzenstoet rond
getrokken. Meer informatie vindt u op http://www.historischestoetroermond.nl/
Op 16 september is in Bergen op Zoom voor het eerst de Brabantse Stoet georganiseerd
door De Brabantse Hoeders. Deze ‘stoet der stoeten’ werd druk bezocht en is uitgebreid op
Omroep Brabant te zien geweest.

Lou Boonen was namens de federatie aanwezig, zie foto links van het midden.
Op 7 oktober is in Goirle de eerste internationale Reuzenoptocht gehouden waaraan
reuzen uit Nederland en België deelnamen. Deze optocht werd in de lokale pers als
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Op zondag 15 juli is Reus Philips de Goede, de derde reus van Sluis gepresenteerd en
ingeschreven in het bevolkingsregister. Op www.reuzenfederatie.nl is meer informatie vermeld onder
nieuws.
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grandioos omschreven, zie voor meer informatie http://www.reuzengildegoirle-riel.nl/ en
https://www.facebook.com/Reuzengilde.GoirleRiel
3. Oud secretaris Toon de Brouwer herdacht.
Op dinsdag 2 oktober j.l. is Toon de Brouwer overleden. Lex van Gestel was op 6 oktober
namens het bestuur aanwezig op de begrafenisdienst in Berkel Ensschot. Voorafgaan aan
de reuzenoptocht in Goirle is een korte herdenkingsbijeenkomst gehouden waar Joep
Kriellaars namens het Reuzengenootschap Tilburg en oud voorzitter Paul Spapens de
deelnemers hebben toegesproken, zie www.reuzenfederatie.nl bij nieuws.

5. Beleidscommissie.
Op de jaarvergadering is besloten dat het bestuur een vragenlijst zal opstellen als
inventarisatie van de huidige status en de wensen van de ledenorganisaties om deze voor
te leggen aan de beleidscommissie. Deze kan op basis hiervan in het voorjaar het bestuur
adviseren over te nemen acties. Voor vertrekkende leden van de beleidscommissie worden
nieuwe leden gevraagd. Dit betreft Simone Adriaansen en Mathieu van den Tillaart.
6. Reuzen in ruste.
Reus Maximiliaan van Hulst zal vanwege onderbezetting niet langer actief zijn. Reus Lucius
van Heerlen zal spoedig worden overgenomen door de Gemeente Heerlen en worden
ondergebracht in het Thermen museum. Eerder is de stichting van Reus Greate Pier van
Kimswerd opgeheven.
7. Website.
Het huidige beheer van de website is ondergebracht bij Ercole de Brouwer. Zoals op de
jaarvergadering is gemeld zal de website gemigreerd moeten worden naar een ander
pakket omdat de huidige versie verouderd en bewerkelijk is. Wellicht kan de website in de
nabije toekomst ondergebracht worden bij een van de providers van de leden en van
daaruit ook worden onderhouden.
8. Planning.
De jaarvergadering van 2019 zal gehouden worden op 8 juni in Oisterwijk.
In 2019 zullen er optochten georganiseerd worden op 12 mei in Venlo, 2 juni Maastricht en
28 juli in Tilburg.
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4. Bestuurs-kandidaat.
Wim Adriaansen, oud voorzitter van de Bergse Stadsreuzen, wil zich kandidaat stellen voor
het secretariaat-schap van de federatie. Tijdens de jaarvergadering heeft de huidige
secretaris aangegeven per 1 januari a.s. te willen stoppen. Wim zal per 1 januari de functie
ad interim uitvoeren tot de benoeming van de nieuwe secretaris op de jaarvergadering.
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