JAARVERSLAG VAN HET JAAR 2012 VAN STICHTING REUZENGENOOTSCHAP TILBURG, BERKEL-ENSCHOT & UDENHOUT
Dit jaarverslag geeft een beeld van de gebeurtenissen en ontwikkelingen met
betrekking tot het reuzengenootschap in 2012.
Een jaar waarin Koosje en Koosje werden gedoopt en waarin met name Harrie de
Jong het jeugdbeleid goed heeft neergezet met het reuzenproject op diverse
basisscholen. Ook het jaar waarin we toonden dat we met een nieuw bestuur de
draad goed hebben opgepakt en uitgewerkt. Een druk jaar met iets teveel activiteiten maar uiteindelijk afgesloten met een voldaan gevoel.
Dit verslag bestaat uit een formeel gedeelte gevolgd door een overzicht van de
belangrijkste gebeurtenissen.
Per 01-01-2013 bestaat het bestuur uit Ad Simons (voorzitter), René de Regt
(penningmeester), Marion Kriellaars (secretariaat) en de bestuursleden Will
Smits (verslaglegging), Toon de Brouwer (Nederlandse Federatie en boekingen),
Harrie de Jong (muziek en jeugdbeleid), en Frits de Kok (reuzenbouw). Ze wordt
bijgestaan door Paul Spapens (PR en adviseur). De stichting kent een beschermvrouwe n.l. Ronny Vreeman.
Rooster van aftreden:
01-01-2013: Marion Kriellaars en Toon de Brouwer
01-01-2014: Ad Simons en Harrie de Jong
01-01-2015: René de Regt, Will Smits en Frits de Kok
Het bestuur heeft 7x vergaderd. De tijd tot 30 april, de dag dat Koosje en Koosje
gedoopt zijn, werden we bijgestaan door Leon Timmermans en Piet van Gils. De
twee laatstgenoemden zijn afgetreden en ondersteunen ons nog op de achtergrond.
A. OPTOCHTEN EN OPTREDENS
Toon de Brouwer heeft steeds de contacten onderhouden en het vervoer vastgelegd. Hij is de persoon die steeds het cadeau overhandigt en de contacten met
andere verenigingen onderhoudt. Wanneer de muziek niet meeging bestond het
vervoer uit een taxibusje. René de Regt zal steeds als dagleider optreden.
Groenrijk heeft de vrachtwagen ter beschikking gesteld bij diverse optredens. Er
wordt een vergoeding van €0,25 per kilometer gevraagd. Daarvoor is de stichting
een contract aangegaan. Joep Kriellaars heeft als enige de bevoegdheid om de
vrachtwagen te besturen.
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Optochten:
1. Bergen op Zoom, 17 juni
2. Landen in België, doop diverse reuzen, 24 juni
3. Tilburg T-parade, 1 juli
4. Wingene in België, 2 september
5. Deurne in België, 8 september
6. Mallorca werd nog net op tijd afgeblazen.
Optredens:
1. Breda, 5 mei, bevrijdingsfeest
2. Berkel-Enschot, 15 mei 2011, St. Job pleinfeest
3. Udenhout, Unentse Mert
4. Goirle.
En verder:
1. Halle, 28 januari, Europese federatie
2. Omroep Brabant “Brabant Leeft”, 23 maart
3. Collecteren Anjerfonds van 20-26 mei
4. Jaarvergadering Reuzenfederatie 16 juni
5. Barbecue, 23 juni
6. Diepenheim, doop van 12 reuzen
7. Gilze, presentatie Gullemoei, 12-12-12
Boekingen en activiteiten kalenderjaar 2013:
1. 13 januari Nieuwjaarsborrel van de bouwhal voor bestuurders en vrijwilligers van de huurders.
2. In het voorjaar zal door het bestuur van de Werkplaats een opendag worden georganiseerd.
3. 15 juni, federatiedag in Losser
En in 2014:
4. 5 oktober 2014, 65e verjaardag van Jas de Keistamper uit Boxtel
5. 2014, 1500 jaar Bakel

B. SPONSOREN EN DONATEURS
Om de reusjes Koosje-Koosje te kunnen verwezelijken en onze stichting vitaal te
houden zijn we veel dank verschuldigd aan de volgende sponsoren/donateurs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dorpsraad Udenhout
Rabobank
Jacques de Leeuw Stichting
Prins Bernhard Fonds
Stichting Mommerskwartier/Stadsmuseum
Ronny Vreeman
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7. Vele particulieren via de donatie van €10,00
8. Groenrijk
C. BOUW REUZEN
Veel werk is verricht door Frits:
Een extra flap onderaan de rokken van de reuzen zodat de wieltjes uit het zicht
zijn. Daarnaast moet er vaak iets gerepareerd worden.
Lou Kraaijenbrink werkt steeds de beschadigingen bij met de kwast.
Koosje-Koosje, met dank aan:
Frits de Kok en Piet van Gils: vastleggen op film van ontstaan Koosje-Koosje.
Schoenen zijn geregeld door Toon de Brouwer; Frans de Brouwer en Bart Elissen
hebben deze gemaakt.
De Koosjes zijn voorzien van een ventilatiesysteem zodat er voldoende verse
lucht voor de dragers is. In eerste instantie was het mannelijke Koosje moeilijk
te dragen maar nu lopen ze beide mee.
D. PR REUZEN
1.
2.
3.
4.
5.

Diverse krantenartikelen omtrent het reuzenproject op de basisscholen
Diverse krantenartikelen omtrent de doop van Koosje en Koosje
Er komt een nieuwe folder waarin ook Koosje en Koosje worden vermeld.
Een extra leesbrief over Koosje en Koosje.
DVD over het ontstaan van Koosje en Koosje (Piet van Gils en Frits de
Kok)
6. Nieuwe website verzorgd door Ercole de Brouwer (EDBIT)

E. NEDERLANDSE REUZENFEDERATIE
1. Contributie blijft €50 per jaar
2. Lex van Gestel (Hilvarenbeek) is beheerder van de website en heeft de
website wat meer smoel gegeven en een weblog toegevoegd.
3. De gemeenschappelijke verzekering is niet tot stand gekomen omdat er te
weinig verenigingen zijn (minimaal 50) om collectief te kunnen verzekeren.
4. Nieuwe reuzen: Gilze (Gullemoej), reuzen in Overijsel, Koosje-Koosje,
Reus de Brabantse Wal, Reuzen in Goirle en Riel (serieuze plannen)
5. Er is een nieuwe brochure uitgebracht over de Nederlandse Reuzen.
6. Bevrijdingsdag te Breda: een streng protocol en uiteindelijk viel het allemaal wel mee.
7. Het plan om met zijn allen naar Mallorca te gaan is uitgesteld.
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8. Op 28 januari vond in het Vlaamse Halle een vergadering plaats van de
Vlaamse en de Nederlandse Federatie en vertegenwoordigers van het
Spaans-internationale Ciag (Circulo Internacional de Amigos de los Gigantes). Deze vergadering vormde de eerste aanzet tot een Europees samenwerkingsverband.
9. De reuzen op de lijst van immaterieel erfgoed. Boxtel gaat dit regelen.

F. OVERIGE MEDEDELINGEN
•

•
•

•

Het doopfeest van Koosje-Koosje in het Leypark werd een geweldig succes
mede dankzij de inzet van Luc’s poppenkast, de kinderburgemeester Michiel, het gedicht van Pleun Andriessen, de beschuit met muisjes en de
Brabantse Broeder met Schrobbelèr, 100 afwasborstels en 20 emmers met
water en het fantastische weer.
Helaas hebben we ook dit jaar weer afscheid moeten nemen van een dierbare; reuzendrager Berrie van Berkel.
In Deurne (België) is het wereldrecord van langste reuzenstoet gevestigd
en door onze deelname hebben we daar ook een certificaat van ontvangen. Dit wordt ook vermeldt in het Guinessbook of records.
Frans Krèùk, De Udenhoutse Broeder en Sint Caecilia/Sint Willibrordus zijn
peter/meter geworden van drie reuzen uit Landen.

Kortom: een druk jaar waarin we vele malen de indentiteit van Tilburg, BerkelEnschot en Udenhout hebben kunnen uitdragen in binnen- en buitenland en vele
nieuwe contacten zijn geboren. Ook de toekomst lijkt gewaarborgd doordat de
reuzen op de erflijst komen van UNESCO als immaterieel erfgoed. En het belangrijkste is wel dat het jeugdbeleid een goede start heeft gemaakt op diverse
basisscholen in de gemeente Tilburg.
Marion Kriellaars
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