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WO O RD VO O RAF
“Dankzij reuzin de Fiere Margriet en ‘haar’ Mannen
van 73, herleeft de Leuvense reuzencultuur. Ik ben
dan ook heel blij dat op deze derde editie van
ReuzeLeuven maar liefst vier nieuwe reuze-inwoners van Leuven geboren worden. Het creëren
en zorgen voor een reus is niet alleen een fijne
en eeuwenoude traditie, het is ook een sociaal
gebeuren. Reuzen ontstaan vanuit een groep,
vereniging, buurtwerking, …
Ze weerspiegelen de identiteit van deze
gemeenschap en zorgen voor samenhorigheid.
Wat mij betreft mogen er in Leuven nog vele
nieuwe reuzinnen en reuzen bijkomen.”
— Denise Vandevoort
Schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs,
gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking. Meter van Fiere Margriet

“Dankzij de driejaarlijkse Reuzenstoet heeft
Leuven er een feest bij. Deze activiteit is een
enorme verrijking van ons aanbod en zal veel volk
op de been brengen.”
— Dirk Vansina
Schepen van burgerzaken, monumentenzorg,
jeugd, feestelijkheden en toerisme. Peter van
Fiere Margriet en Kobe Koeienschieter
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PRO GRAMMAOVERZ I CHT
12 . 30 -15 UUR
Kinderworkshops Pynnock Ridders op het
Herbert Hooverplein
13. 40 -14.10 UUR
Pynnock Ridders: eerste show op het
Mgr. Ladeuzeplein
13. 45 UUR
Vertrek stoet in de Andreas Vesaliusstraat ter
hoogte van WZC Edouard Remy richting
Tiensestraat
14.15-14. 30 UUR
Eerste doorgang reuzenstoet Herbert Hooverplein en Mgr. Ladeuzeplein
14. 30 -15 UUR
Rondgang Jan Turpijn op het Mgr. Ladeuzeplein
Vervolg stoet naar Bondgenotenlaan – Rector De
Somerplein – Grote Markt – Tiensestraat – Herbert
Hooverplein
15-15. 30 UUR
Aankomst van de reuzen op het Mgr. Ladeuzeplein
15. 30 -16 UUR
Pynnock Ridders: tweede show op het
Mgr. Ladeuzeplein
16-16.15 UUR
Beiaard Universiteitsbibliotheek speelt het
reuzenlied ter ere van André Van de Putte en
belleman Guy Vandendriessche. De Joorzangers
zingen enkele liedjes in ‘t Leives
16.15-16. 30 UUR
Toespraken van burgemeester Tobback en
schepenen Vansina en Vandevoort op het
Mgr. Ladeuzeplein
16. 30 -17 UUR
Geboortefeest vier Leuvense reuzen en doop reus
Jan Van den Graetmolen door deken De Gendt
17-17. 2 0 UUR
Dansfeest en wedstrijd: welke reus danst het
mooist?
17. 30 UUR
Einde van derde editie ReuzeLeuven
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R EU Z E N L IED
Beiaard speelt lied ter ere van André Van de Putte
(ceremoniemeester en presentator 2012-2013) &
Guy Vandendriessche (Belleman 2012-2013)
FI EERE M A RGRI E T: R E U ZE N L IE D
LEUVENS

FI ERE MA RG RI ET: REUZ ENLI ED
VERTALING

1. In twèllefvoëfentwinteg achter et Leives statoees
Stond er een èrbèrg, geu gekind, alleman was doo toees
Sint-Joures was de noom en doo was altoëd lozjemènt
Ge kost er eite kroëge vei ne kuk en vei ne sènt

1. In 1225 achter het Leuvens Stadhuis
Stond er een herberg, goed bekend, iedereen was er thuis
Sint-Joris was de naam en daar was altijd plaats om te
overnachten
Je kon er iets krijgen voor een appel en een ei

2. Den boos van d’èrbèrg was Amandes some mei zen vraa
Margrit was doo et mase en een goei ‘k zen eu moo da
Ze was ieel vloëteg en ieel dèfteg, uek serjeis en vruem
E masken oeet de diezend, alei nen èchten druem
3. Up zeik’ren ovend uede z’iemand kloppen up de dei
Margrit was zjist on’t koise, in eire neglizjei
De zook was al geslouten en et eite weggezet
Moo doo stonten acht pelgrims en ze vreuge noo e bed
4. Amandes liet ze binnen, oë paasden on zen kas
Zen vraa bakten e pouse frit persies of ’t nikske was
En Fieer Margrit liep noo de Woënpès vei een kroeek
mei woën
De zon doë was al onder, ’t was in de moneschoën
5. Moo as ze vrum kwam mei de woën zag ze twiee
loëke lê
Amandes en zen vraa wore de kieel ouvergesnê
Doë pelgrims wore sjèlme, up ziek noo ewa jèld
Z’ane de kas geplunderd, de winst was al getel
6. Margrit doë wid dan vastgesjêd en sebiet meigesleid
Ze waa eir nog verwieere moo dan es et gebeid
Ze wid gemolesteid en oeetgeklieed en dan verkracht
Doo was niks on te deun, doë sjèlme wore mei acht
7. Ze smeiten eir dan in de Doël vei er vanaf te zoën
Margrit dreif up et woter up de rig van een dolfoën
Nen ingel kwam gevlouge da was e machteg zicht
En ueg tisse de wolke schein er een eimels licht
8. Margrit doë dreif, ni te gelueve, teige de struem in
Vanêr noo ’t stad, de minsen ouden ennen osem in
Et was een ècht mirokel, mesjin geluefd’et nit
Moo al de Leivenieers, onbidde Fieer Margrit…
9. In de Sint Pieeterskerk branne ze dikkes een boezjie
Doo stoot uek eir kapelleke mei d’èchte relikwie
Van mases en den oreka es ze de patronès
Woële zen allemoo fieer, up zue een Leivenès…
10. Da was naa de legènde van de zolege Margrit
Vei ons es et een oëlege moo zuêver kwamp het nit
Doo wid pertèng nen brief gestied noo Rueme vei
de Paus
Moo wei te woëneg jèld…zue emme z’ons verteld
Fieere Margrit, wie kin ze ni-it
Martelàres, patronès en Leivenès…

2. De baas van de herberg was Amandus, samen met
zijn vrouw
Margriet was er de dienstmeid en ze was goed
Ze was heel vlijtig en heel deftig maar ook serieus
en vroom
Een meisje uit de duizend, een echte droom
3. Op een zekere avond hoorde ze iemand op de
deur kloppen
Margriet was juist aan het poetsen in haar nachtkleed
De zaal was al gesloten en al het eten weggezet
Maar er stonden nog acht pelgrims en ze vroegen om
een bed
4. Amandus liet ze binnen, hij dacht aan de inkomsten
Zijn vrouw bakte een portie friet alsof het niets was
En de fiere Margriet liep naar de wijnpers voor een
kruik wijn
De zon was al onder, het was in de maneschijn
5. Maar als ze terugkwam met de wijn zag ze twee
lijken liggen
Amandus en zijn vrouw waren de keel overgesneden
Die pelgrims waren boeven op zoek naar geld
Ze hadden de kassa geplunderd, de winst was al geteld
6. Margriet werd vastgepakt en meegesleurd
Ze wou haar nog verweren, maar toen gebeurde het
Ze werd gemolesteerd en uitgekleed en dan verkracht
Er was niets tegen te beginnen, die boeven waren met
z’n achten
7. Ze gooiden haar daarna in de Dijle om er vanaf te zijn
Margriet dreef op het water op de rug van een dolfijn
Een engel kwam aangevlogen,
dat was een ongelofelijk zicht
En hoog in de wolken scheen er een hemels licht
8. Margriet dreef, niet te geloven, tegen de stroom in
Terug naar de stad, alle mensen hielden hun adem in
Het was een echt mirakel, misschien kan je het niet geloven
Maar alle Leuvenaars die aanbidden die Fiere Margriet
9. In de Sint-Pieterskerk branden ze dikwijls een kaars
Daar staat ook haar kapelleke met de echte relikwie
Van de dienstmeiden en de horeca is ze nu
de patroonheilige
Wij zijn er allemaal trots op, op zo een Leuvenares
10. Dit was nu de legende van de Zalige Margriet
Voor ons is ze een Heilige, maar zover kwam het niet
Er werd nochtans een brief gestuurd naar de Paus in Rome
Maar met te weinig geld in werd ons verteld
Fiere Margriet, wie kent ze niet
Martelares, Patrones, Leuvenares
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VOO RAF GAA ND AA N DE
STOE T
KOR TE GE S C HI E D E N IS ( L E U V E N S E )
R EUZE N
Sinds mensenheugnis spreken reuzen al tot de
verbeelding en duiken ze op in volksverhalen,
sprookjes, in de bijbel of in de mythologie. Ze
belichamen universele thema’s als angst, macht,
religie en cultuur.
Maar de echte eerste reuzenpoppen en reuzenstoeten in Europa dateren uit de middeleeuwen.
•

•

•

•

Aanvankelijk liepen reuzen mee in (religieuze) processies, die vaak uitgingen tijdens
kermissen.
Tijdens de Verlichting (18de eeuw) en aansluitend op de Franse Revolutie (1789) kwam
er veel protest tegen reuzen en werd er een
aantal vernietigd of verboden. In heel wat
landen verdween de reuzentraditie, maar in
België, Noord-Frankrijk en Spanje houdt ze
tot op de dag van vandaag stand.
Tot in de 19de eeuw waren reuzen vooral een
stedelijk fenomeen, maar de laatste 100 jaar
verschijnen de reuzen veel meer in plattelandsgemeenten tijdens jubilea, carnavals,
stoeten en jaarmarkten.
In België zijn er vandaag naar schatting
zo’n 1500 reuzen. Ze zijn deel van de feesten volkscultuur in Vlaanderen. De oudste
Belgische reuzen zoals het Ros Beiaard van
Dendermonde en Gouyasse (Goliath) van
Ath, dateren al uit de late 15de eeuw. De stad
Mechelen heeft de oudste voltallige reuzenfamilie van België met de Reus (1492), reuzin
(1549), grootvader (1600) en reuzenkinderen
Janneke, Mieke en Claesje (Klaasje) uit 1618.

M-Museum Leuven Megera, foto Eric Dewaersegger

REUS H ERCULES
Deze oudste reus van Leuven die samen met
Megera in de Ommegang liep, is niet meer. Maar
La Maison des Géants in Ath toont een kopie van
het hoofd en de buste van de oorpronkelijke reus.
Deze replica werd gemaakt door Xavier Parmentier, een beeldhouwer, die zich inspireerde op de
ets van Edward Van Eve.

O O K I N L E UVE N KWA ME N E R V R OEG E R
AL R E UZ E N VO O R
H OO F D M EGE RA
Dit mooie, houten hoofd is het enige wat overblijft van de Leuvense Ommegang, een processie
die voor het eerst werd gehouden in de 14de
eeuw en voor het laatst in 1681. Megera, haar
man Hercules en het Ros Beiaard met de Vier
Heemskinderen maakten er sinds 1532 deel van
uit. Megera maakt deel uit van de vaste collectie
van M-Museum Leuven. In 2006 werd ze gerestaureerd.

Ath – foto Maison des Géants Ath
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M A PA DI E STS E ST RAAT
Deze reuzen zagen het levenslicht in de jaren ’50
om de toenmalige bloeiende handelsstraat nog
meer in de kijker te zetten. In 1951 werd Ma Diestsestraat ingehuldigd, en een jaar later Pa Diestsestraat. Hoewel de reuzen maar een drietal jaar
hebben bestaan, zijn ze niet helemaal vergeten.
Ze werden vereeuwigd in brons en prijkten enkele
jaren op de voor- en zijgevel van de vroegere
handelszaak Vanbeneden, nu Hema.
Maar het is pas vanaf 2013, dankzij de Mannen
van 73, dat de reuzencultuur in Leuven een
nieuwe boost heeft gekregen. Reuzin Fiere
Margriet werd geboren en deed een nieuwe
traditie van Reuzenstoeten ontstaan onder de
naam ReuzeLeuven.

Foto Pynnock Ridders Horst © Ushi Claes

www.pynnockriddershorst.be

Tijdens ReuzeLeuven vind je de Pynnock Ridders
op het Herbert Hooverplein. Tussen 12.30 en 15
uur organiseren ze kinderworkshops. Om 13.40
uur en om 15.30 uur geven ze een show op het
Ladeuzeplein.
PYN N O C K RI DDE R S H OR ST:
SUPPO RT E RS VAN D E L E U V E N S E
R EUZE N
Van bij de eerste editie van ReuzeLeuven
tekenden de Pynnock Ridders uit Horst present.
Zij zijn gespecialiseerd in het opvoeren van spectaculaire riddertornooien voor alle leeftijden. De
Pynnock Ridders en jonkvrouwen nemen je mee
naar het jaar 1300. Hun klederdracht, wapens,
karakters en verhalen die ze brengen refereren
aan deze vroege middeleeuwen.
Ze zijn fan van de reuzencultuur die ook uit de
middeleeuwen dateert en hebben in het bijzonder
sympathie voor de Leuvense reus Hertog Jan.
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C ROW DF UN DIN G E N
R ESTAURAT IE
R EU S H E R TO G JA N
BI O
Reus Hertog Jan, genoemd naar hertog Jan I
(°Leuven, 1252), kwam 28 jaar geleden tot leven.
Hij werd in 1988 geschonken door de toenmalige VVV aan de Volkskunstgroep Reuzegom,
Gilde van Sinte Barbelen, ter gelegenheid van
de 500ste verjaardag van de stichting van de
oorspronkelijke gilde. In 1958 werd deze gilde
heropgericht en werd de titel ervan overgedragen
aan Reuzegom. Vanaf dat moment heeft de erg
actieve afdeling kruisboogschieten de tradities
van deze vroegere gilde Sinte-Barbelen
verdergezet.

verzamelen om de restauratie mee te
financieren en wou Leuvenaars met een warm
hart voor reuzen opsporen. Ondertussen werd
om en bij 4000 euro verzameld, waarvan de
Pynnock Ridders Horst maar liefst 1000 euro
financierden en dit op Erfgoeddag, zondag 24
april 2016 in het stadhuis met een officiële akte
kwamen bekrachtigen.
“We willen deze reus steunen omdat onze
werking zich baseert op het jaar 1288, het jaar
waarin Hertog Jan I van Brabant samen met de
Brabantse ridders en hun bondgenoten ten strijde
trok tegen de aartsbisschop van Keulen en diens
bondgenoten. Wij willen dus absoluut dat reus
Hertog Jan opnieuw kan herrijzen in onze streek.”
— De Pynnock Ridders

W I E WAS HE RTO G JA N I?
Jan I Van Brabant werd in 1254 geboren in de
hertogelijke burcht op Caesarsberg in Leuven,
als tweede zoon van Hendrik III en Aleidis van
Bourgondië. Van 1267 tot 1297 regeerde hij
als krachtige vorst die zijn gebied aanzienlijk
uitbreidde, met als belangrijkste aanwinst het
hertogdom Limburg.
Naast hertog was Jan I ook levensgenieter en
liefhebber van muziek, zang en dichtkunst.
Zijn hartstocht voor jachtpartijen en gewelddadige riddertornooien moest hij in 1297 met de
dood bekopen. Hij stierf dan tijdens een steekgevecht in Bar-le-Duc en werd begraven in Brussel.
Naar aanleiding van de eerste editie van
ReuzeLeuven in 2013, zocht Volkskunstgroep
Reuzegom naar kandidaat-verenigingen die
reus Hertog Jan zouden willen adopteren. De
werking van Volkskunstgroep Reuzegom was te
uitgebreid geworden om ook te voorzien in de
zorg voor en traditie rond reus Hertog Jan. Door
deze vraag kwam aan het licht dat de reus die
verwacht werd opgeslagen te zitten in een van
de Leuvense stadsmagazijnen, daar nooit was
geraakt. Pas in juli 2014 stootte Leuvenaar André
Cresens in de oude bottelarij in de Sluisstraat
toevallig op de reus Hertog Jan.

STAT U S
Dankzij de stad Leuven heeft de reus nu een
veilig onderkomen in een van de stadsmagazijnen, maar Hertog Jan moet gerestaureerd of
zelfs helemaal vernieuwd worden.

Reus Hertog Jan

Ondertussen hebben de Leuvense reuzenbeheerders contacten voor de restauratie en zoeken
ze verder naar een Leuvense vereniging die reus
Hertog Jan wil adopteren.
We bedanken expliciet de mensen die een
bijdrage leverden ten voordele van de restauratie
van Hertog Jan:
Academie Leuvens dialect, A. Cresens, C.
Nuyttens, F. Dewever, G. Vandeplas, Inaki, J.
Buelens, Jiranad, J. Van Parijs, de Leuvense Jaartallen, M. Gilbert, Orde van de Pietermannen,
P. De Belder, P. Jaspers, Pynnock Ridders Horst,
de reus van Neerwinden, R. Uyttebroek,
R. Mattheus, schepen D. Vandevoort, schepen D.
Vansina, T. T’Seyen, W. Pelgrims, W. Piette.

De Leuvense reuzenbeheerders en de stad
Leuven startten daarom in april 2016 met een
crowdfundingactie. Deze actie moest middelen
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DE
LEUVENSE
REUZEN

REUZIN
FIERE
MARGRIET
In 2013 pakten de Mannen van ‘73 uit met een
stunt: een nieuwe reuzenstoet ‘ReuzeLeuven’
én een nieuwe reuzin, Fiere Margriet. De reuzin
verwijst naar een van de bekendste legendes van
Leuven.
De legende luidt als volgt: Margaretha van Loven
werkt als dienstmeisje in de herberg van haar
oom Amandus in de Muntstraat. Op een avond
komt er een reizigersgezelschap toe, maar het
blijken overvallers. Die pelgrims vermoorden haar
familieleden en nemen Margaretha mee buiten
de stad. Daar proberen de overvallers haar te
verkrachten, maar Margaretha biedt weerstand.
Vandaar de naam ‘Fiere Margriet’. Uiteindelijk
vermoorden ze haar en gooien haar lichaam in
de Dijle. Wonder boven wonder zinkt het lichaam
van Fiere Margriet niet, maar drijft het op miraculeuze wijze stroomopwaarts naar Leuven.
Tijdens ‘ReuzeLeuven’, op 1 juni 2013, stelden
de Mannen van ‘73 trots hun reuzin voor. Fiere
Margriet werd officieel ingehuldigd en ingeschreven in het geboorteregister. De reuzin kreeg
een meter, schepen Denise Vandevoort, en een
peter, schepen Dirk Vansina.

G E B OOR T E JAA R
2013

Op 31 mei 2014, de tweede ‘ReuzeLeuven’ werd
Fiere Margriet geheel volgens de reuzentraditie
ook plechtig gedoopt. Voor die speciale gebeurtenis kwamen nog een 30-tal andere reuzen naar
Leuven om deel te nemen aan de stoet en het
doopfeest. Fiere Margriet kreeg ook een officiële
meter- en peterreus: reuzin Germaine De Walin
uit Neerwinden en reus Vaantjesboer uit Halle.
Sinds Fiere Margriet is gedoopt, neemt ze ook
deel aan andere reuzenstoeten in ons land.

WOON P L AATS
Leuven
L E N GT E
3,80 m
G E W IC H T
38 kg
TYPE
Draagreus
R E U ZE N B E H E E R D E R
Mannen van ‘73
www.m73.be
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REUS
KOBE
KOEIENSCHIETER
Ter gelegenheid van 4 x 11 jaar Orde van de
Pietermannen, schonk de carnavalsvereniging in
2011 een reus aan de stad: Kobe Koeienschieter.
De reus Kobe Koeienschieter staat officieel
ingeschreven in het bevolkingsregister en werd
ook gedoopt in de Sint-Pieterskerk. Zijn naam
verwijst naar één van de bijnamen van de
Leuvenaars, ‘koeienschieters’. De legende gaat
terug tot de 17de eeuw, toen de Fransen een
groot deel van Europa overheersten en witte
pofbroeken droegen. Toen de Leuvenaars op een
dag verdachte witte vlekken in de mist zagen
bewegen, openden ze het vuur op wat zij dachten
dat de Fransen waren. Uiteindelijk bleken de witte
vlekken koeien te zijn.
De 4,4 m hoge Kobe draagt een donkergrijze rok
en een lichtgrijs hemd met het wapenschild van
Leuven. Hij trekt er net zoals zijn andere medereuzen geregeld op uit om deel te nemen aan
verschillende stoeten.

G E B OOR T E JAA R
2011
WOON P L AATS
Leuven
L E N GT E
4,40 m
G E W IC H T
60 kg
TYPE
Rollende reus
R E U ZE N B E H E E R D E R
Orde van de Pietermannen
www.karnavalleuven.be
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REUS
JAN VAN
DEN GRAETMOLEN
Reus Jan Van den Graetmolen is geboren op 23
april 1988. Hij kwam er op initiatief van de buurtwerking Groot Redingenhof en staat symbool
voor de buurtgemeenschap en voor de stad
Leuven met haar rijke historiek. Hij ontleent zijn
naam aan Jan vanden Grate die in 1430 eigenaar
was van de molen waar zich nu de Dijlemolens
bevinden. De molen werd eeuwenlang Graetmolen genoemd.
De buurtwerking Groot Redingenhof stond zelf
in voor het ontwerp en de constructie van deze
rollende reus. Jan Van den Graetmolen is 4,80
meter hoog, draagt een wit t-shirt, een rode
jas, een blauwe sjaal en een blauwe rok. Op zijn
borst staat het wapenschild van de familie van
Redingen, een van de zeven geslachten van
Leuven. Op de rug draagt hij een schild met het
kenteken van de buurtwerking. Reus Jan staat
op een metalen onderstel met wieltjes en wordt
voortbewogen door twee reuzentrekkers.
Reus Jan heeft al vele tochten achter de rug
binnen en buiten Leuven. Op 8 september
2011 verbrak hij samen met 273 andere reuzen
in Antwerpen het wereldrecord van de allergrootste reuzenoptocht. Die gebeurtenis kreeg
een eervolle vermelding in het Guinness World
of Records boek. De laatste jaren blijft reus Jan
in Leuven. Hij neemt samen met collega’s Kobe
Koeienschieter en Fiere Margriet jaarlijks deel aan
de Meyboomplanting op 9 augustus.
G E B OOR T E JAA R
1988
WOON P L AATS
Leuven
L E N GT E
4,80 m
G E W IC H T
150 kg
TYPE
Rollende reus
R E U ZE N B E H E E R D E R
Buurtwerking Groot
Redingenhof
www.grootredingenhof.be
20.
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REUZIN
PRINSES
NELA
Het idee, of beter gezegd, de conceptie van
prinses Nela gebeurde tijdens de zomer van
2012 in een grote groene ruimte tussen Deurne
en Borgerhout nabij Antwerpen. Daar vond een
grote reuzenstoet plaats op 8 september 2012.
Prinses Nela stamt af van een Europese vader
en een Afrikaanse moeder. In feite zijn er vele
‘ouders’ betrokken vooraleer een reuzin zoals
prinses Nela ontstaat.
Reuzin prinses Nela groeit vrij snel op, dat gaat
zo bij reuzen en zij is erg leerwillend.
De Antwerpenaren, waaronder de reuzekes van
Borgerhout, sturen Nela naar Brabant, meer
bepaald naar Leuven. Want daar is de oudste
universiteit van ons land gevestigd met studenten
uit alle windstreken.
Prinses Nela komt snel naar Leuven. Wanneer ze
toekomt aan de Kapucijnenpoort, staat reus Jan
Van den Graetmolen haar op te wachten. Hij heet
haar van harte welkom in Leuven. Nela vertelt
reus Jan dat ze in Leuven komt studeren en op
zoek is naar een geschikte woonst.
Dat moet je reus Jan geen twee keer zeggen.
“Kom bij mij thuis, ik woon in een groot huis
en daar is genoeg plaats voor een leergierige
studente zoals jij”. En zo geschiedde.

G E B OOR T E JAA R
2017
WOON P L AATS
Leuven
L E N GT E
2,30 m

Prinses Nela woont nu samen met haar kameraad
reus Jan in het grote huis in de buurt van Groot
Redingenhof in Leuven. Van reus Jan leert prinses
Nela Leuven en zijn inwoners kennen.
Misschien vragen sommigen zich af waarom
prinses Nela er is? “Wel, dat komt omdat heel veel
mensen elkaar graag zien, uit grote liefde.” Aldus
Buurtwerking Groot Redingenhof.
Prinses Nela is een voorbeeld van diversiteit en
integratie in universiteitsstad Leuven.

G E W IC H T
58 kg
TYPE
Rollende reus
R E U ZE N B E H E E R D E R
Buurtwerking Groot
Redingenhof
www.grootredingenhof.be
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REUS
RICHARD
JEAN II
Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van
de Richard Valvekensstraatfeesten hebben de
bewoners van de straat de koppen bij mekaar
gestoken om een originele manier te vinden
om dit te vieren. Het bouwen van een reus leek
daarbij hét middel bij uitstek om glans te geven
aan dit jubileumjaar!
De naam Richard Jean II verwijst naar de traditie
van de straat om een straatburgemeester te
benoemen die instaat voor de samenhorigheid
van de bewoners. Richard is de voornaam van de
heer Valvekens (burgemeester van Kessel-Lo van
1904 tot 1911) en Jean II verwijst naar onze huidige
burgemeester Jean Minnoye die onze eerste
burgemeester (Jean Dehaene) na zijn overlijden
met unanimiteit van stemmen heeft opgevolgd.
De bouw van de reus begon in januari 2017 na
een grondige studie van de technische aspecten
ervan. Er werd gekozen voor een aluminium
frame (vanwege de stijfheid en het geringe
gewicht) met daar bovenop een hoofd uit
samengeperst isolatiemateriaal, afgewerkt met
een waterdichte laag. Richard Jean II zal een
dansende reus zijn en kan gedragen worden door
één persoon. De reus is extra beweeglijk omdat
één arm vrij kan bewegen.
Vader en moeder van de reus zijn Guy Foblets en
Adelheid Smets: zij werkten samen het concept
uit en stonden garant voor de artistieke uitwerking. De kleding van de reus werd gemaakt door
de vaardige handen van Rosa Morren.
G E B OOR T E JAA R
2017
WOON P L AATS
Leuven
L E N GT E
3,90 m
G E W IC H T
30 kg
TYPE
Draagreus
R E U ZE N B E H E E R D E R
Buurtwerking Richard
Valvekensstraat
24.
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REUZ EN DI VERSI TEI T
Ook de Afdeling Diversiteit & Gelijke Kansen van
de stad Leuven neemt twee kersverse reuzen in
beheer. Het is een tweeling wiens identiteit kan
veranderen naargelang de groep die er met de
reus op uittrekt. Voor deze ReuzeLeuven nemen
Nihao Leuven en het Holebihuis Leuven de
reuzentweeling onder hun hoede.

Het idee en ontwerp van deze reuzentweeling
komt van Anne Heyman, Babs Boey en Iwona
Pom. Anne en Babs zorgden voor de technische
constructie en gebruikten heel wat recuperatiematerialen. De hoofden van de reuzen zijn zo
ontworpen dat elke groep die de reus adopteert
er een eigen gezicht aan kan geven. Ook de
handen, neus, hoofddeksels, attributen, zijn zo
gemaakt dat ze gemakkelijk kunnen aangepast
worden. De kleding van de reuzen zal ook telkens
wijzigen naargelang hun identiteit. De tweeling
zal op termijn een uitgebreide kleerkast hebben,
en krijgt voor al deze verschillende outfits hulp
van organisaties als Femma Naaisalon Leuven of
van bereidwillige vrijwilligers.

REUS
DA TONG

G E B OOR T E JAA R
2017
WOON P L AATS
Leuven
L E N GT E
2,50 m - 2,50 m
G E W IC H T
35 kg – 35 kg
TYPE
Draagreuzen

26.

R E U ZE N B E H E E R D E R
Dienst Diversiteit en
Gelijke Kansen i.s.m. Nihao
Leuven, Femma Naaisalon
Leuven vzw, Holebihuis,
e.a.

Deze nieuwe reuzentweeling wordt voor het eerst
voorgesteld aan het publiek op ReuzeLeuven.
Nihao Leuven, een vereniging die de banden
tussen Chinezen en Leuvenaars wil aanhalen,
neemt een van de reuzen onder haar hoede. Ze
maakt samen met Femma Naaisalon Leuven van de
reus een Chinese krijger ‘Da Tong’. Dit betekent
Grote Harmonie, het confucianistische ideaal van
een perfecte staat’. Deze boogschutter uit het
terracottaleger streeft naar een veilige en vredige
samenleving na de oorlogen voor de Qin-dynastie
in 221 v.C.

REUZIN
IRIS
Het andere deel van de tweeling wordt gedragen
door de groep achter het Holebihuis in Leuven.
Zij noemen de reus ‘Iris’, naar de Griekse godin
van de regenboog en boodschapper van de
goden. Met Reuzin Iris wil het Holebihuis een
positieve boodschap van diversiteit uitdragen.
27

DE
ANDERE 46
REUZEN EN
DEELNEMERS
AAN DE
STOET
IN VOLGORDE VAN
DEELNAME IN DE STOET

DE BE L L E M AN
De Belleman heet Pieter Pools en komt van de
stad Geraardsbergen. Daar bekleedt hij verschillende functies. Zo is hij grootmeester in de broederschap van het Geraardsbergs Manneken Pis,
lid van de broederschap van de Geraardsbergse
mattentaarten en verschillende confererieën.
Bovendien is hij ambassadeur van Geraardsbergen in binnen- en buitenland.

‘t Havermeuleke

VLAGGEDRAGERS
JAARTALLEN
In het jaar dat je veertig wordt, kan je je als
Leuvense man aansluiten bij de Jaartallen. Deze
vereniging bestaat uit een groep jaargenoten die
hun vijftigste verjaardag gedurende de komende
jaren samen voorbereiden. Tijdens deze periode
organiseren de Mannen activiteiten en houden
ze ceremonies. Zelfs na hun vijftigste verjaardag
blijft de vriendengroep bestaan. Er zijn op dit
moment 58 actieve vriendenkringen Mannen van
het jaar. In maart werd de 140ste vriendenkring
opgericht: de Mannen van 1978. Speciaal voor
ReuzeLeuven loopt van elk jaartal een lid met de
specifieke vlag van zijn jaartal mee in de stoet.
www.jaartallen.be
De Belleman

‘ T H AVE R M EUL E K E
Deze dansgroep, opgericht in 1976, werd
genoemd naar de Vlaamse volksdans “’t Havermeuleke”: een dans die je onderdompelt in
volksdans en volksmuziek, verbroedering en
plezier. Het dansrepertoire bestaat zowel uit
traditionele Vlaamse volksdansen, nieuwe creaties
als buitenlandse dansen. ‘t Havermeuleke treedt
regelmatig op in binnen- en buitenland. In Leuven
werken ze steevast mee aan de Leuvense Paasfeesten.
www.havermeuleke.be

Vlaggendragers Jaartallen
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G E B OOR T E JAA R
1994

WOON P L AATS
Oostende

L E N GT E
3,80 m

G E W IC H T
85 kg

TYPE

Rollende reus

R E U ZE N B E H E E R D ER

Het Schelleke
www.hetschelleke.weebly.com

REUS
MERCATOR
Deze reus werd geboren in het internationaal Mercatorjaar
in 1994. Naar aanleiding van de 400ste verjaardag van het
overlijden van Mercator gaf Het Schelleke de opdracht voor
de bouw van deze reus aan Jo Bockland. De kledij, gemaakt
door de vrouw van Bocklandt, is zo waarheidsgetrouw
mogelijk nagemaakt.

W I E WAS M E RCATOR ?

Gerard de Cremer, geboren op 5 maart 1512 in Rupelmonde,
was een bekend cartograaf, instrumentenmaker en graveur.
Tijdens zijn studies aan de Leuvense universiteit nam hij
zijn Latijnse naam aan: Gerardus Mercator. Hij paste als
eerste een hoekgetrouwe kaartprojectie toe, die nadien de
naam ‘Mercatorprojectie’ kreeg. Toen hij later uitweek naar
Duisburg ondertekende hij zijn wetenschappelijk werken
met ‘Gerardus Mercator Rupelmundanus’. Hij overleed in
Duisburg op 2 december 1594 en kan gezien worden als dé
grootste Rupelmondenaar die er ooit geleefd heeft!

‘ H ET S C HE L L E K E’

is de naam van de oudste en meest volkse wijk van Rupelmonde. Hier woonden vroeger vissers, vrijzinnige arbeiders
en schippers. Uit de oude Rederijkerskamer ‘De Genoffelbloem’ ontstond in 1776 het ‘Genootschap Sint-Cecilia’
dat ieder jaar, op de eerste zondag van september in Het
Schelleke een wijkfeest inrichtte. Alle inwoners van de wijk
versierden hun huizen met vlaggen en zelfgemaakte spreekwoorden en verzen en de schippers maakten van hun boten
echte kunstwerken. Tijdens WO I raakte de wijkkermis in de
vergetelheid, maar in 1948 werd de traditie heropgestart.
In 1949 werd de eerste reus van de wijk geboren: reuzin
‘Philomena’, ter ere van de 100ste verjaardag van Philomena
Van Hoyweghen (1 februari 1949). Haar echtgenoot Celestinus De Souter, een typische schippersfiguur, werd als reus
‘Celest’ in het leven geroepen. Enkele jaren later krijgt het
reuzenkoppel een zoon, ‘Mercatorke ‘(1957) en een dochter,
‘Grobelia’ (1961). Toen de Schellekeskermis in 1977 zo goed
als verdwenen was, besloot een aantal jongeren er nieuw
leven in te blazen. Met succes tot op de dag van vandaag.

32

G EBO O RTEJAA R
2011

WO O NPLAATS

Neerwinden (Landen)

LENGTE

4,50 m

G EWI CH T
120 kg

TYPE

Rollende reus

REUZ ENBEH EERDER

Gilde Germaine van de Walin
www.dereusvanneerwinden.be

REUZIN
GERMAINE VAN
DE WALIN
In 2011 kwam reuzin Germaine van de Walin tot leven naar
een idee van Koen Reynaerts. De reus is genoemd naar
Germaine Moureau uit Neerwinden. Reuzin Germaine van
de Walin werd op 31 mei 2014 de trotse reuzenmeter van
Reuzin Fiere Margriet.

WI E WAS G ERMA I NE?

Germaine Moureau, bij de mensen van Wing - dialect voor
Neerwinden - ook gekend als Germaine van de Walin,
was een eenvoudige en vriendelijke dame. Ze woonde op
een kleine boerderij achter het station samen met haar
jongere broer Desiré. Alle inwoners van Neerwinden kenden
haar, maar ook mensen van buiten het dorp kwamen bij
Germaine op bezoek. Ook al was ze slecht ter been en
liep ze op krukken, Germaine stond altijd voor iedereen
klaar. Sommigen brachten zelfs hun kind(eren) mee, want
Germaine had een gave. Ze hielp en genas kinderen die last
hadden van trage koorts, in de volksmond het “fivelène” of
“vivelaine“ genoemd.
De Gilde Germaine van de Walin bestaat dit jaar 5 jaar en
dat wordt gevierd op zondag 10 september 2017 met een
reuzenstoet waarin reuzen uit binnen-en buitenland te zien
zullen zijn. De gilde die bestaat uit mensen van verschillende leeftijden en afkomst, staat voor samenhorigheid.
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G E B OOR T E JAA R
2008

WOON P L AATS
Lessen (Lessines)

L E N GT E
4m

G E W IC H T
100 kg

TYPE

Draagreus

R E U ZE N B E H E E R D ER
Ludovic Tilly
www.legeanttramasure.be

REUS
SÉBASTIEN DE
TRAMASURE
De reus Sébastien de Tramasure is genoemd naar de
kapitein van de burgerlijke (jeugd)militie die op 23-jarige
leeftijd in 1578 de stad Lessen (Lessines) gered heeft. Dit
wapenfeit was het begin van de legende rond Tramasure
die zijn overwinning en degen zou opgedragen hebben aan
de Maagd van de poort van Ogy, en van de processie ‘la
procession du Festin’. Elke eerste zondag van september
herdenkt de bevolking hiermee deze veldslag en de figuur
van Tramasure, en dit al meer dan vier eeuwen.
De reus werd ingehuldigd op 2 mei 2008 om het imago
van de stad Lessen en haar verleden en folklore te bevorderen. De reus danst ook regelmatig op walsen, marsen en
bolero’s die de fanfares uit de streek spelen.

G EBO O RTEJAA R
2012

WO O NPLAATS
Ath

LENGTE

4,10 m

G EWI CH T
110 kg

TYPE

Draagreus

REUZ ENBEH EERDER

Nicolas Lavigne
www.geant-baudouiniv.be

REUS
BAUDOUIN IV
De reus Baudouin IV verbeeldt de graaf van Henegouwen
(Hainaut) die de stad Ath gesticht heeft. In het midden
van de 12de eeuw bouwde hij een toren met een kerker,
waarrond een nieuwe stad is ontstaan. De volgende eeuwen
groeide deze stad uit tot hoofdstad van ‘Le Pays Vert’ en
tot stad van de reuzen ‘la Cité des Géants’ zoals we Ath nu
kennen.
Deze draagreus danst graag op het ritme van de populaire
muziek uit zijn regio. Hij is gebouwd volgens de tradities
van Ath: een houten en rieten structuur voor de romp met
een lederen draagsysteem op de schouders en het hoofd.
Zijn hoofd is gesneden uit lindenhout en hij draagt ridderkledij uit de 12de eeuw.

Sébastien de Tramasure zou geboren zijn rond 1560. Hij
was handelaar en maakte deel uit van de gegoede burgerij
van de stad. Hij was meerdere keren stedelijk raadgever.
In 1578 werd de stad Lessines belegerd door een regiment
dat snel en met geweld de stad wou innemen. Sébastien de
Tramasure wierp zich op als hoofd van de burgerlijke jeugdmilitie om het regiment aan te vallen en terug te drijven,
met de overwinning als resultaat.
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G E B OOR T E JAA R
1853

WOON P L AATS

Steenvoorde (Frankrijk)

L E N GT E
4,30 m

G E W IC H T
65 kg

TYPE

Draagreus

R E U ZE N B E H E E R D ER
Les Amis de Gambrinus
www.geant-belle-helene.org

G EBO O RTEJAA R
1947 – 1947 – 1985

WO O NPLAATS
Nieuwpoort

LENGTE

4,50 m – 4,50 m – 1,80 m

G EWI CH T

80 kg – 79 kg – 35 kg

TYPE

Draagreuzen

REUZ ENBEH EERDER
Reuzengilde Nieuwpoort
www.jan-turpijn.be

REUS
LA BELLE
HÉLÈNE
De reuzin ontleent haar naam uit een ‘chanson de geste’
(episch lied) uit de 14de eeuw waarin de amoureuze
avonturen van La Belle Hélène worden bezongen. De reuzin
zag het levenslicht tijdens Halvasten in 1853. Ze is een van
de oudste reuzen van het carnaval van Nord-Pas de Calais.
Tot 1910 bewoog ze zich verder op een kar getrokken
door paarden. Maar in 1980 werd ze opnieuw gemaakt als
draagreus. Vanaf dan ziet ze eruit als een jong en verleidelijk, rondborstig Vlaams meisje dat bloemen verkoopt op de
plaatselijke markten. In 2005 restaureerde het atelier Machu
La Belle Hélène helemaal conform de Vlaamse reuzentraditie in het puur vlechtwerk. Op 17 juli 2005 deed de nieuwe
Hélène haar eerste intrede in een reuzenstoet.
Ze doet jaarlijks mee aan het zomercarnaval in Steenvoorde,
elke laatste zondag van april. Ze wordt beheerd door ‘Les
Amis de Gambrinus’.
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REUS
GOLIATH
Reus Goliath maakt deel uit van de Nieuwpoortse reuzenfamilie. Hij is de verpersoonlijking van de heldenmoed die de
bevolking betoonde tijdens het beleg van 1489. Stadsrekeningen van 1494 wijzen al op het bestaan van een reus in de
stad. Voor WO I was er een stadsreus die Goliath heette en
katholiek stond aangeschreven.

REUZINNEN
GRIETE &
ROSALINDE
Goliath en zijn vrouw Griete werden op dezelfde dag
geboren en gedoopt. Op 5 september 1948 huwden ze, en
op 4 mei 1985 kregen ze samen een dochter, Rosalinde.
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WO O NP LAATS
Nieuwpoort

REUZ ENB E HE E RDE R
Reuzengilde Nieuwpoort
www.jan-turpijn.be

TYPE

Draagreus

REUS
HENDRIK
GEERAERT
De reus ontleent zijn naam aan Hendrik Geeraert, geboren
in 1863 en gestorven in 1925, een Belgische volksheld in het
interbellum. Hij is de verpersoonlijking van het burgerverzet
tegen de Duitse invaller.

G EBO O RTEJAA R
2016

LENGTE
4,50 m

G EWI CH T
80 kg

Tijdens WO I werd Hendrik Geeraert bij de Belgische
soldaten achter de IJzer beroemd als de Nieuwpoortse
schipper die in oktober 1914 de sluizen in Nieuwpoort
opende en op die manier het Duitse leger een halt toeriep.

REUS
KAREL COGGE

2016

LENGTE
4,50 m

Net als reus Hendrik Geeraert is ook reus Karel Cogge
genoemd naar een volksheld. Karel Lodewijk Cogge,
geboren in Veurne op 31 januari 1855 en overleden op 15 juni
1922, was een opzichter van de Noordwatering van Veurne
(NWV). Tijdens WO I zette hij samen met Hendrik Geeraert
de overlaat van de Noordvaart open bij vloed. Deze overlaat
bevond zich aan de Ganzepoot waar eerder al de Sint-Jorispolder mee onder water werd gezet. Dit plan werkte
perfect want na vier nachten stond er 15 km frontlinie
onder water.

G EWI CH T

REUS
PUUPTJE

G EBO O RTEJAA R

Reus Puuptje werd geboren in 2000. Hij is een eerbetoon
aan Julien Degroote, het enige nog actieve lid van de
reuzengilde die in 1962 de geboorte van de nieuwe Jan
Turpijn mogelijk maakte.
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G EBO O RTEJAA R

80 kg

2000

LENGTE
1,80 m

G EWI CH T
35 kg
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REUS
JAN
TURPIJN II
Deze reus 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.
Deze reus werd vernoemd naar Jan Turpijn, de
burgemeester van Nieuwpoort die in 1489 de
vrouwen ging vragen om met de afgematte
mannen mee te strijden voor de vrijwaring van
de stad. En de vrouwen vochten zo “cloeckelijck”
(heldhaftig), dat Fransen, Bruggelingen en Gentenaars verslagen terugkeerden. Dit zorgde meteen
voor een internationale primeur: Nieuwpoort kon
in 1489 het eerste ‘jaar van de vrouw’ vieren.
Reus Jan Turpijn II is ambassadeur van Nieuwpoort. Hij is te groot om mee te lopen in de stoet
en wordt voor ReuzeLeuven opgesteld op het
Ladeuzeplein.

G E B OOR T E JAA R
1963
WOON P L AATS
Nieuwpoort
L E N GT E
10,40 m
G E W IC H T
750 kg
TYPE
Draagreus
R E U ZE N B E H E E R D E R
Reuzengilde Nieuwpoort
www.jan-turpijn.be
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CI RKUS I N BEWEGI NG
DE MADAMMEN FROM IPANEMA

Niemand is veilig voor de ontwapenende charme
van de Madammen. Met een lading Braziliaanse
slaginstrumenten trommelen ze de zon in uw
hart tevoorschijn. In flamboyant rood en zwart
brengen ze een eigenzinnig repertoire dat swingt
en trilt van plezier, waar het past in een vrolijke
choreografie. Het mobiele percussieleger uit
Leuven brengt al tien jaar vreugde in ieders leven.
Boem patat!
www.cirkusinbeweging.be
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G E B OOR T E JAA R
1930 – 1930

WOON P L AATS
Sint-Niklaas

L E N GT E

3,67 m - 3,73 m

G E W IC H T
45 kg – 45 kg

TYPE

Draagreuzen

R E U ZE N B E H E E R D ER

Reuzengilde Sint-Nicolaas
www.reuzengildesintnicolaas.be

G EBO O RTEJAA R
1983

WO O NPLAATS
Westmalle

LENGTE

3,45 m

G EWI CH T
30 kg

TYPE

Draagreus

REUZ ENBEH EERDER

Reuzen van Malle
https://www.facebook.com/
reus.dentieter

©2015 Eddy Grandry©

REUZEN
JANNEKE & MIEKE

REUS
DEN TIETER

Janneke is gebouwd naar de volksfiguur Henri “Schele” Van
Severen, een goudborduurder uit Sint-Niklaas. Hij huwde
met Mieke, ook een volksfiguur.

De reus werd in 1983 gemaakt door Lou Rombouts van het
toenmalige jaarcomité. In 1997 werd ze van de ondergang
gered door uitbater Jean Bourry van Grand Café “Den
Tieter”.

De reuzentraditie van Sint-Niklaas dateert van de jaren
dertig van de vorige eeuw. Na een lange periode waarin
de reuzen regelmatig te zien waren op bloemenstoeten,
volksfeesten en optochten, verdwenen ze geleidelijk aan
uit het straatbeeld en uit de belangstelling. De stadsreuzen werden jarenlang vergeten, tot ze gered werden
door sympathisanten. Met veel energie en enthousiasme
slaagden ze erin om voldoende sterke schouders te vinden
om de reuzen terug te dragen.

Reus Den Tieter weerspiegelt de merkwaardige Westmalse
figuur van Leontina Smits. Het feit dat ze door het leven
ging met een mannelijke bijnaam, doet vermoeden dat ze in
haar doen en laten eerder handelde als een rasechte vent.
Met haar fiets doorkruiste ze Westmalle als geen ander en
spookte ze frats na frats uit. En net deze weinig ophefmakende spitsvondigheden in combinatie met haar ruwe
présence maakten van Den Tieter een Westmalse legende.

Deze vrijwilligers verenigden zich in de ‘Reuzengilde
Sint-Nicolaas’, genoemd naar de patroonheilige van de
stad, Nicolaas van Myra. De werking van de reuzengilde
bleef gegarandeerd mede dankzij een convenant met het
stadsbestuur. De gilde ontfermt zich volop over de reuzenfamilie en sindsdien trekken de reuzen er opnieuw regelmatig op uit!
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G E B OOR T E JAA R
2012

WOON P L AATS
Bever

L E N GT E
4,70 m

G E W IC H T
80 kg

TYPE

Rollende reus

R E U ZE N B E H E E R D ER
Makrallen
www.makrallen.be of
www.facebook.com/makrallen

G EBO O RTEJAA R

1999 - 1999 - 1999 - 2010

WO O NPLAATS

Oisterwijck (Nederland)

LENGTE

3,50 m – 3,50 m – 3,50 m – 1,70 m

G EWI CH T

45 kg – 45 kg – 45 kg – 25 kg

TYPE

Draagreuzen

REUZ ENBEH EER DE R

Stichting Reuzengilde Oisterwijk,
Moergestel, Heukelom
www.reuzengilde.nl en
www.facebook.com/reuzengilde.
oisterwijk.nl

REUZIN
TINNEKE DELVAL
In 2012 beslisten de Makrallen om een reuzin te bouwen.
Ze zou de eerste reuzin worden van Zuid-West Pajottenland. Op 1 september 2012 werd Tinneke Delval geboren en
ingeschreven in de gemeentelijke registers. Ze werd door
de toenmalige burgemeester Luc Deneyer gedragen. Op
10 mei 2014 werd Tinneke gedoopt door EH Penne. Reus
Goliath van Geraardsbergen en reuzin Rosalie van Lettelinghen werden peetouders. Ze is erkend door Reuzen in
Vlaanderen vzw en werd in 2016 samen met zes andere
heksenreuzen gehuldigd door de stad Blankenberge.

DE MA K RA L L E N

De “Makrallen” uit Bever is een folkloristische vereniging
die het historisch heksenverleden van de gemeente in
herinnering brengt. In Bever werden in 1595 en 1596 twee
vrouwen, dame Catier en dame Delval, veroordeeld tot de
brandstapel. (Marieke) Catier kreeg een standbeeld in de
gemeente en (Tinneke) Delval werd vereeuwigd als reuzin.
Reuzin Tinneke brengt samen met de Makrallen een mooi
beeld uit de geschiedenis van de gemeente.
De Makrallen, opgericht in 1976, worden vertegenwoordigd
door drie dragers, een voorganger, en een 20-tal heksen die
zich vanuit de stoet onder het publiek durven begeven.
De naam “Makrallen” en “Macralles” verwijst naar het
Waalse woord “une macrâle”, wat “een heks” betekent.
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REUZEN
GÈÈSELE ERMELINDIS,
PEER PAOREL,
HEUKELOME MIE &
HENDRIKJE
Nederland telt 29 reuzen. Drie daarvan wonen in de
Noord-Brabantse Gemeente Oisterwijk (Oisterwijk, Moergestel en Heukelom): de reuzen Peer Paorel, Gèèselse
Ermelindis en Heukelome Mie. Ze werden alle drie geboren
tijdens de millenniumwisseling op 31 december 1999.
Met deze drie reuzen werd teruggegrepen naar een oude
traditie, toen elke stad nog een reus bezat om de stad te
beschermen tegen aanvallen of om te gebruiken in het
poppenspel tijdens de godsdienstlessen. In 2010 werd het
reusje Hendrikje aan de groep toegevoegd. Deze kleinere
reus is gebaseerd op een Oisterwijks legende: het monster
van de vennen.
Het viertal wordt in het openbaar begeleid door een groep
enthousiaste mensen, waaronder ook enkele kinderen en
een muziekgroep. De kleding van deze groep past bij de
kleding van de reuzen. De reuzen symboliseren eenheid in
verscheidenheid. Ze maken vaak hun opwachting bij lokale
feesten en belangrijke gebeurtenissen in hun gemeente.
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G E B OOR T E JAA R
2013

WOON P L AATS
Châtelet

L E N GT E
4m

G E W IC H T
40 kg

TYPE

Draagreus

G EBO O RTEJAA R
1959 - 1961

R E U ZE N B E H E E R D ER
www.geant-paulus.be

WO O NPLAATS
Zelzate

LENGTE

2,30 m – 2 m

G EWI CH T
25 kg – 20 kg

TYPE

Draagreuzen

REUZ ENBEH EER DE R
De Katte
http://www.katsefeesten.be
© Géant Pierre Paulus (Châtelet)

REUS
PIERRE PAULUS
Deze reus is genoemd naar Pierre Paulus, een veelzijdig
artiest, geboren op 16 maart 1881 in Châtelet. Hij was onder
meer pottenbakker en schilder, bekend van zijn unieke stijl
om vergane beroepen en landschappen te vereeuwigen.
Zijn goede vriend Jules Destrée was degene die hem
vroeg om de haan in de Waalse vlag te ontwerpen. Op 17
augustus 1959 stierf Pierre Paulus in Brussel.

REUZENPOEZEN
FELIX EN MINA
MINOE EN
PIERKEN
De reuzenfamilie van volkswijk De Katte in Zelzate zijn
katten. De twee ouders: rosse kater Felix en grijze kattin
Mina. En hun kinderen: Minoe en Pierken, geboren in 1961.
Naast deze vier reuzen kwamen er in 2007 naar aanleiding
van het 50-jarig bestaan van het feestcomité nog twee
mini’s bij. Het zijn de kleinkinderen Minette en Pitoe.

DE KATTE

Volkswijk De Katte organiseert jaarlijks een Kattenstoet, het
hoogtepunt van hun jaarlijkse kermis. Het idee van deze
Kattenstoet waarin de reuzen meelopen, ontstond meer
dan vijftig jaar geleden, toen een aantal bewoners besloot
om de kermis in hun wijk nieuw leven in te blazen. Sindsdien
is de jaarlijkse Katte Kermis een groot succes. Goed weer,
veel volk, leuke muziekkorpsen en tientallen reuzen die de
Zelzaatse kattenreuzen vergezellen, maken een uitstap naar
deze wijk de moeite waard.
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G E B OOR T E JAA R
2007

WOON P L AATS
Zelzate

TYPE

Voortgetrokken door bolderkar

R E U ZE N B E H E E R D ER
De Katte

G EBO O RTEJAA R
2003

WO O NPLAATS

Tilburg (Nederland)

LENGTE

4,20 m

G EWI CH T
43 kg

TYPE

Draagreus

REUZ ENG I LDE

Stichting Reuzengenootschap
www.reuzengenootschap.nl

KLEINKINDEREN:
MI NETTE EN
PITOE, DE MINI’S
De kleinkinderen Minette en Pitoe, gemaakt uit een ijzeren
geraamte. Ze worden voortgetrokken door een bolderkar.

REUS
FRAANS KRÈÙK
De Stichting Reuzengenootschap staat in voor de grootste
ambassadeurs van de gemeente Tilburg, bestaande uit de
drie kernen Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot.
Fraans Krèùk vertegenwoordigt de kern Tilburg en is gewijd
aan oud ton-prater en horecaman Frans Verbunt (19332002) wiens echtgenote nog steeds elke stoet fier vooroploopt met de naamplaat.

WI E WAS H I J?

Frans was een levenskunstenaar, wijnkenner en wijnschrijver. Ooit baatte hij zes horacazaken tegelijk uit,
waaronder de Stadssporthal. Hij was een man vol ideeën en
schreef een Tilburgs dialectwoordenboek. Maar hij was toch
vooral “tonproater”, feestredenaar met carnaval. Verder was
hij medeoprichter van de stichting “Tilburgse Taol” en lang
ook voorzitter van het Tilburgs Oranjecomité. Het voorstel
van huidig voorzitter Leon Timmermans om hem blijvend
te gedenken werd de aanzet om de Reus van Tilburg te
maken.

FELL I N I FA N FARE - C IR KU S IN B E W EG IN G
Een groteske militair, een sensueel bloemenmeisje, een flamboyante non, een clown en enkele paparazzi spelen samen
in de fanfare. De dolgedraaide kermismuziek en bitterzoete
deuntjes van Nino Rota verraden hun tragikomische levenswandel. De films van Federico Fellini zijn dan ook niet veraf
in deze muzikale act op stelten.
www.cirkusinbeweging.be
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G E B OOR T E JAA R
2003

WOON P L AATS
Tilburg – Udenhout
(Nederland)

L E N GT E
4,20 m

G E W IC H T
43 kg

TYPE

Draagreus

R E U ZE N G IL D E

Stichting Reuzengenootschap
www.reuzengenootschap.nl

REUS
D’N UDENHOUTSE
BROEDER
De reus van Udenhout is een pater, de welbekende Udenhoutse Broeder.
Udenhout staat ook bekend om zijn zorgsector. De naam
“D’n Udenhoutse Broeder” wordt dan ook in de streek
gebruikt voor verpleger. Ondertussen is er het “Genootschap van de Udenhoutse Broeder”, een broederschap
waarin jaarlijks een man of vrouw wordt opgenomen die
zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Udenhoutse
gemeenschap.
De naam werd een echt begrip toen bakker Besselink een
lekkernij in de vorm van een grote koek met spijs, krenten
en andere smakelijke ingrediënten maakte en die dan
“Udenhoutse Broeder” doopte.
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G EBO O RTEJAA R
2008

WO O NPLAATS

Tilburg – Berkel-Enschot
(Nederland)

LENGTE

4,30 m

G EWI CH T
45 kg

TYPE

Draagreus

REUZ ENG I LDE

Stichting Reuzengenootschap
www.reuzengenootschap.nl

REUS
SINT-WILLIBRORDUS EN
SINT-CEACILIA
De reus van Berkel-Enschot heeft twee namen: Sint-Willibrordus en Sint-Ceacilia. Een uniek fenomeen in de reuzenwereld, omdat het hoofd van de reus twee gezichten heeft.
In het verleden gedroegen Berkel en Enschot zich als
afzonderlijke dorpen, hoewel ze één gemeente vormden. Bij
alle beslissingen moest rekening worden gehouden worden
met beide dorpen. Het gemeentehuis kwam op de grens
tussen de twee dorpen te staan. Toen bekend werd dat het
Enschotse kerkhof bijna vol was, zei een Enschottenaar: “Als
ik in Berkel begraven moet worden, ga ik niet dood”.
Geheel in de stijl van deze vroegere tweestrijd, kreeg de
reus een Januskop met twee gezichten en twee namen.
Sint-Willibrordus is de parochieheilige van Berkel en
Sint-Ceacilia die van Enschot.
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G E B OOR T E JAA R
2009

WOON P L AATS
Tilburg (Nederland)

L E N GT E

2,50 m - 2,50 m

G E W IC H T
15 kg - 15 kg

TYPE

Draagreuzen

R E U ZE N G IL D E

Stichting Reuzengenootschap
www.reuzengenootschap.nl

G EBO O RTEJAA R
2014

WO O NPLAATS

Tourcoing (Frankrijk)

LENGTE

3,50 m

G EWI CH T
50 kg

TYPE

Draagreus

REUZ ENG I LDE

Les geants des loisirs
st jacques

REUZEN
KOOSJE EN KOOSJE

REUS
FRÈRE JACQUES II

Lang geleden, in het jaar nul, leefde in het verre land Judea
een koning. Zijn naam was Herodes de Grote. Hij duldde
geen bedreigingen van zijn heerschappij en toen hij hoorde
dat er een nieuwe koning geboren was, wou hij natuurlijk
meteen weten wie deze rivaal was.

De reus stelt een monnik voor die komt feestvieren in de
parochie Saint-Jacques in Tourcoing. In zijn hand draagt hij
een bord in de vorm van een Sint-Jakobsschelp gevuld met
mosselen en frieten.

Ondertussen volgden drie wijzen uit het Oosten een ster die
aangaf waar de nieuwe koning van de Joden geboren was.
Zij gingen op bezoek bij Herodes en Herodes loog dat ook
hij eer wou bewijzen aan de pasgeborene en dat hij erop
rekende dat de wijzen na hun bezoek aan Bethlehem bij
hem verslag zouden komen uitbrengen. Toen de wijzen niet
terugkwamen, liet Herodes voor alle zekerheid alle kleine
kinderen uit Bethlehem vermoorden.

De oorspronkelijke reus Frère Jacques kwam tot leven in
2007, maar in 2014 liep hij voor de laatste keer mee in een
stoet op 11 oktober. Hij was te zwaar en te fragiel. Later dat
jaar werd hij vervangen door een lichtere, nieuwe versie:
reus Frère Jacques II.

Om de kindermoord van Bethlehem te herdenken,
verkleedden kleine kinderen zich als grote mensen en liepen
langs de huizen om het Koosjekoosjelied te zingen in de
hoop om in ruil iets lekkers te krijgen. Deze traditie is in de
jaren vijftig verloren gegaan. Deze reuzenkinderen willen de
traditie van Koosje-Koosje weer laten herleven.

V ENDELI ERS
Vendelgroep Pirrewit uit Keerbergen trekt al 40 jaar rond in
binnen- en buitenland. Optredens voor de paus, de koning,
de Europese Centrale Bank en allerlei vieringen voor Pater
Damiaan behoren tot de hoogtepunten. De groep brengt
vendelnummers op traditionele, klassieke en moderne
muziek.
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G E B OOR T E JAA R
2014

WOON P L AATS

Tourcoing (Frankrijk)

L E N GT E
3,50 m

G E W IC H T
45 kg

TYPE

Draagreus

R E U ZE N G IL D E

les geants des loisirs st jacques
www.facebook.com/augustin.
debelempins

G EBO O RTEJAA R

1928 - 1928 – 1956 – 1975

WO O NPLAATS
Tienen

LENGTE

4,85 m – 4,45 m – 1,90 m – 1,90 m

G EWI CH T

65 kg – 60 kg – 27 kg – 27 kg

TYPE

Draagreuzen

REUZ ENBEH EERDER
De Getuigen van de Reuzen
www.opgewektienen.be

REUS
AUGUSTIN DE
BELEMPINS

REUZEN
JAN, MIE, TISKE &
NIEKE

Deze reus met kort donker haar, donkere ogen en teint en
een korte snor stelt een krachtige fabrieksarbeider voor.
Hij verwijst naar de tijd toen Tourcoing bekend stond voor
zijn textielnijverheid. In zijn rechterhand draagt hij een
garenpakket en in zijn linkerhand een spil. Zijn familienaam
Belempins is een samentrekking van de namen van de twee
wijken Belencontre en Phalempins. Zijn voornaam Augustin,
verwijst naar de zoon van de café-uitbaters van ‘La Champi’
in de wijk Phalempins.

DE G ETUI G EN VA N DE REUZ EN

De Tiense reuzengilde ‘De Getuigen van de Reuzen’ werd
in 2013 uit liefde voor Tienen en haar reuzen opgericht. De
gilde maakt deel uit van opgewekTienen. De reuzengilde
bestaat uit de reuzendragers, de zogenaamde Pijnders,
en de Gildegezellen die trots voor de reuzen uitlopen en
begeleid worden door de steltlopers van Circusatelier Salto.

DE TI ENSE REUZ EN

Reuzen Jan en Mie kwamen tot leven in 1928. Reus Jan
is het evenbeeld van stadsarchivaris Jan Wouters en is
gekleed als een Hagelandse boer. Reuzin Mie is een Hagelandse boerin en lijkt op de vrouw van Jan Wouters. Met
haar 4,45 m is ze groter dan haar man reus Jan. Mie wordt
door een vrouw gedragen, hoed af voor draagster Joëlle!
In 1956 kregen Jan en Mie een zoon, reus Tiske. Nieke, zijn
toekomstige vrouw, werd geboren in 1956. In 1975 traden
Nieke en Tiske in het huwelijksbootje. De Pijnders van Tiske
en Nieke zijn Zeb en Annouck: met hun 11 jaar zijn zij de
jongste reuzendragers!

MO LOTOV – CI RKUS I N BEWEG I NG
Molotov trappelt van ongeduld om de trommels te roeren.
Met explosieve ritmes, creatieve outfits en een opzwepende
choreografie staat de slagvaardige jeugd uit Leuven garant
voor een knallend percussiefestijn. Soms waardig, soms
ludiek, strak in de maat maar met de juiste hoeken af. Een
muzikale act onder leiding van Tom Permentier en Lucas
Van der Cruysse.
www.cirkusinbeweging.be
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G E B OOR T E JAA R
2014

WOON P L AATS
Boutersem

L E N GT E
3,65 m

G E W IC H T
34 kg

TYPE

Draagreus

R E U ZE N G IL D E

De Boutersemse Degustatie
Gilde
www.bdg-vzw.eu

G EBO O RTEJAA R
1975 – 1975

WO O NPLAATS
Boutersem

LENGTE

3,25 m – 3,25 m

G EWI CH T
30 kg – 30 kg

TYPE

Draagreuzen

REUZ ENBEH EERDER

Heemkundige Kring Velpeleven VZW
www.velpeleven.be

REUS LANDER
VAN BAATSEM
De voornaam Lander komt van Hagelander en zijn
familienaam ‘Van Baatsem’ is de oude dialectnaam van
Boutersem. Reus Lander is een echte bourgondiër en
levensgenieter. Dit is ook te zien aan zijn uiterlijk: hij heeft
een buikje, een rood aangelopen neus en rode wangen
uit dronkenschap. Hij heeft al het lekkers uit het Hageland
bij zich: een kruik met zijn eigen bier, een wijnvaatje met
een tros druiven en hij draagt een sliert pensen over zijn
schouder. In zijn heuptas zit fruit, brood en kaas, en aan zijn
riem hangen een flesje bier en een pot mosterd. Kortom, hij
promoot al het lekkers uit de regio, hij is een Reuze-ambassadeur van het Hageland!
De Boutersemse Degustatie Gilde bestaat sinds 2012. Ze
doen tal van activiteiten: een verkoop van kerstmanden,
een paasontbijt, een degustatieavond rond bier en een echt
bierfestival.

56

REUZIN
NANA
REUS
BALDER
WI E Z I JN Z I J?

Reuzin Nana is volledig in het wit gekleed. Reus Balder
draagt een wit hemd en een rode rok. De kleuren rood
en wit verwijzen naar de dorpspolitiek: de “Roden” en de
“Witten”. Het geraamte van de twee reuzen werd volledig
vernieuwd in 2016: het bestaat uit wilg gecombineerd met
pyriet en hout. Hun hoofden werden niet vernieuwd, het zijn
nog de originele hoofden van bij hun geboorte in 1975. In
1993 werd hun zoon, Robke geboren.

HEEMKUNDIGE KRING VELPELEVEN VZW:
De Heemkundige Kring Velpeleven ontstond in september
1973. De kring bestudeert niet alleen de lokale geschiedenis,
ze wil ook de verscheidenheid van culturele interesses
verenigen en ontwikkelen. De vzw bestudeert alle facetten
van het leven rond de Velpe, de rivier die vijf van de zes
deelgemeenten van Boutersem met elkaar verbindt. Maar
ook de zesde deelgemeente, Willebringen, gelegen aan de
Jordaanbeek, ligt hen even nauw aan het hart. Ook onderwerpen die betrekking hebben op de ruime omgeving, zelfs
van over de taalgrens, kunnen aan bod komen.
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G EBO O RTEJAA R
1980

WO O NPLAATS
Vossem

LENGTE

3,20 m

G EWI CH T
40 kg

TYPE

GE BO O RT E JAA R
1930 – 1930

WO O N PL AATS
Tildonk

Draagreus

REUZ ENG I LDE

Vossem’s Voerzonen
www.vossemsvoerezonen.be

L E N GT E

2,90 m – 2,90 m

GE W I C HT
25 kg – 25 kg

T YPE

Draagreuzen

RE UZ E N BE H E E R D E R

Tilloenk Leeft! Vzw
www.facebook.com/TilloenkLeeft

REUS
JAN
REUZIN
BABS
DE TI L LO E N KS E R E U ZE N

De Tildonkse reuzen werden hoogstwaarschijnlijk in het
leven geroepen in 1930, naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van België. Net als in de rest van het land
werden ook in Tildonk tal van activiteiten georganiseerd,
waarbij dus ook de obligate historische stoet niet kon
ontbreken. Ze werden nadien een tijd vergeten, maar zijn
ondertussen terug levend en wel.

REUS
VOS
De reus is, zoals zijn naam het al zegt, een grote vos. Hij
is gekleed in rood en groen, de heraldische kleuren van
Vossem. ‘Vos der Voerezonen’, zo werd hij gedoopt op 30
augustus 1980 in de Sint-Paulus-kerk van Vossem en werd
hij ingeschreven in het bevolkingsregister.
De structuur van de reus bestaat uit gevlochten riet. Reus
Vos is een fanatiek danser die door 5 à 8 dragers, net als de
reus gekleed in rood en groen, begeleid worden.
De dragers van reus Vos zijn leden van de Koninklijke
Harmonie Vossem’s Voerezonen. De reus vergezelt de
harmonie telkens deze op stap gaat, maar trekt er de
laatste tijd ook geregeld op uit zonder de harmonie.

JAN E N BABS VA N T IL LOE N K : W IE
WAR E N Z E ?

Reus Jan van Tilloenk en zijn gemalin, reuzin Babs van
Tilloenk, werden gedoopt in 1976 in het licht van de feesten
‘Tildonk Bloemendorp’. Toen werd het verhaal gebracht dat
Jan een nazaat was van de Antwerpse reus Antigoon.

OVER DE GI L DE

De vzw ontstond uit het comité Tildonk 900 dat in 2007
festiviteiten rond de viering van het 900-jarig bestaan
van Tildonk in goede banen leidde. De groep bestaat uit
inwoners van Tildonk, mensen die het hele dorp een warm
hart toedragen. Ze worden gesteund door de plaatselijke
verenigingen en zijn erkend door de gemeente. De naam
‘Tilloenk Leeft!’ ontstond spontaan uit het dialect dat hier
gesproken wordt.
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G E B OOR T E JAA R
1947

WOON P L AATS

Hazebrouck (Frankrijk)

L E N GT E
4,26 m

G E W IC H T
90 kg

TYPE

Draagreus

R E U ZE N G IL D E

Les Amis de Tisje Tasje

G EBO O RTEJAA R
1960

WO O NPLAATS

Hazebrouck (Frankrijk)

LENGTE

4,13 m

G EWI CH T
70 kg

TYPE

Draagreus

REUZ ENG I LDE

Les Amis de Tisje Tasje

REUS
TISJE TASJE

REUZIN
TORIA

Hij verpersoonlijkt Jean-Baptiste Vangrevelynghe, die echt
heeft geleefd van 1768 tot 1842. Omdat hij bovengemiddeld
intelligent was, stuurde de pastoor van Buysscheure hem
naar het klooster van de Wilhelmieten. Zijn vrijheidsdrang
zette hem ertoe aan om straatventer te worden die de
markten deed van de Leie tot Duinkerke. Jean Baptiste
kreeg snel de bijnaam Tisje waaraan Tasje werd toegevoegd
omdat hij onder andere tassen verkocht. Als straatverkoper
vertelde hij tal van verhalen en men schreef vele verhalen
aan hem toe.

Echtgenote van Tisje Tasje, ook gebouwd door Maurice en
Georgette Deschodt in 1960. Zij is uitgedost in de klederdracht van een Vlaamse vrouw uit het einde van de 18de
eeuw. Ze draagt een boeket bloemen, symbool voor de
schoonheid en fijngevoeligheid van de vrouwen. Toria is
een Vlaamse troetelnaam en komt van Victoria of Victoire.
Félicitée Schoonaert zal de tweede echtgenote van Tisje
Tasje worden in 1806. Uit dit huwelijk komen twee kinderen
voort: Jacques Louis Napoléon (Zoon Tisje) en Barbe
Louise Reine met roepnaam Barbara (Babe Tisje).

Hij verdedigde Vlaanderen en bovendien kon hij schrijven.
Hij was medeauteur van het cahier de doléances van Cassel
(klaagbrieven) tijdens de Franse Revolutie. Hij had afgevaardigde kunnen zijn maar was ontgoocheld door de gevolgen
van de Franse Revolutie en schreef toneelstukken in het
Frans-Vlaams. In een van die toneelstukken bezong hij de
glorierijke daden van Lodewijk de Achttiende.
In 1947 bouwde Maurice Deschodt, reuzenbouwer van toen,
Tisje Tasje. Hij is gekleed in een blauwe jas met een rode
sjaal met witte stippen om zijn hals geknoopt, hij draagt
een zwarte rechte pet. Zijn outfit is de klederdracht van een
Vlaming uit de 19de eeuw. Met zijn pijp in zijn rechterhand is
hij het perfecte symbool van de Vlaamse volksaard, tegelijk
wijs en guitig.
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G E B OOR T E JAA R
1998

WOON P L AATS

Hazebrouck (Frankrijk)

L E N GT E
3,35 m

G E W IC H T
50 kg

TYPE

Draagreus

R E U ZE N G IL D E

Les Amis de Tisje Tasje

1998

WO O NPLAATS

Hazebrouck (Frankrijk)

LENGTE

3,20 m

G EWI CH T
47 kg

TYPE

Draagreus

REUZ ENG I LDE

Les Amis de Tisje Tasje

REUS
BABE TISJE

REUS
ZOON TISJE

Geboren in 1980. Een handgemaakte creatie van Stéphane
Deleurence. Zij verpersoonlijkt een van de dochters van
Tisje Tasje: Barbe Reine Louise Vangrevelynghe, geboren
op 21 november 1810. Beter bekend onder de bijnaam Babe
Tisje. Zij deed samen met haar vader de markten. Zij leek
op hem met haar sluwheid, haar sterke aanleg voor logisch
denken, haar gezond verstand. Kortom: het was een goede
Vlaamse vrouw. Zij had een innige band met haar vader en
“leefde in de geest van Tisje Tasje”.

Is de benjamin, ook door Stéphane Deleurence gebouwd in
1998. Jacques Louis Napoléon Vangrevelynghe, zoon van
Tisje Tasje, geboren op 30 augustus 1807. Hij zal onderwijzer
worden.

Haveloos en met haar haren in de war, zo roept ze haar
gemene en guitige kant op. Zij lijkt terug te komen van
de markt met in haar mand een haas die herinnert aan de
etymologie van Hazebrouck: het hazenmoeras.
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G EBO O RTEJAA R

Zoon Tisje draagt een fluwelen vest en daaronder een
geruit hemd. Rond zijn hals heeft hij een rode sjaal met
witte stippen geknoopt, net zoals zijn vader. Hij ziet er
opmerkelijk jong uit dankzij zijn rode pet die doet denken
aan Gavroche, de jonge straatrover uit het werk van Victor
Hugo. Hij lijkt terug te komen van een Vlaamse Kermis met
zijn molentje, een kinderspeelgoedje, symbool voor het
belang van de wind in Vlaanderen. Met zijn rechterhand
houdt hij een wafel vast: traditioneel Vlaamse snoep die tot
op vandaag heel populair is tijdens feesten en kermissen.
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O F F I C IË L E IN HUL DIGING
VA N DE N IE UW E L E UVE NSE
REU Z E N E N DOOP FE E ST R E US
JA N VAN DE N GRA E T M OL E N

SPO NSO RS

Deken De Gendt noteert de namen van de vier
nieuwe Leuvense reuzen in het Gulden Boek en
overhandigt de officiële geboorteoorkondes aan
de fiere meters en peters van de reuzen.
Reus Jan Van den Graetmolen zal ook plechtig
gedoopt worden door deken De Gendt. Dit
gebeurt op vraag van zijn peter- en meter-reus:
reus Kobe Koeienschieter en reuzin Fiere Margriet.
Ook dit doopsel wordt ingeschreven in het
Gulden Boek. Peter Kobe Koeienschieter en
meter Fiere Margriet krijgen allebei een officiële
doopoorkonde mee.

DA N SW EDST RIJD
De reuzenstoet eindigt op het Ladeuzeplein met
een groot dansfeest en een danswedstrijd.
Voor deze gelegenheid zetelen burgemeester
Louis Tobback, schepen Denise Vandevoort,
schepen Dirk Vansina, Johan Vencken (Reuzen
in Vlaanderen), Franki Hervent (regisseur van 46
Reuzenommegangen en 3 Ros Beiaardommegangen) in de jury. Zij beslissen welke reus de
mooiste danspassen kan neerzetten.

Maggi Exelmans neemt de presentatie van deze
derde ReuzeLeuven in handen.
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COLO F O N
SAM E N ST E L L I N G E N COÖR D IN AT IE
Thomas Cardyn (Mannen van 73), Erfgoedcel
Leuven: Tiny T’Seyen, Anouk Steenackers, Lauren
De Maertelaere
AUTE URS
Deelnemende reuzenbeheerders
EI NDRE DAC T I E
Erfgoedcel Leuven: Tiny T’Seyen, Anouk Steenackers, Lauren De Maertelaere
VERAN T WO O RDE L IJ K E U ITG E V E R
Denise Vandevoort, schepen,
Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
VOR MGE VI N G
TRIPLECLICK DESIGN
DR U K
Drukkerij Van der Poorten
I N FO
www.reuzeleuven.be
www.erfgoedcelleuven.be
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