VERSLAG STARTVERGADERING
‘NEUZEN NAAR REUZEN’
Maandag 22 september – Het Torreke te Dadizele
Aanwezig:
Michel Veracx (Klokkengilde), Rik Lybeer (HK Moorslede), Daisy Decoene (HK Dadingisila), Erik Breyne
en Joselien Derdaele (reuzendragers Staden), Steven Lagrou (coördinator evenementen Roeselare),
Inge Everaert (reus Rosten van Kachtem), Freddy Seynaeve en Jacques Viaene (HK Ten Mandere),
Leen Demarez (TERF vrijwilliger Moorslede), Sammy Vermeesch (Cultuurbeleidscoördinator
Moorslede), Mark Broucke en Erwin Gheyle (HK Gits), José Carbon en Magda Lammers (reuzendrager
Roeselare), Joeri Deprez (reus Wanne uit Staden), Aline Verbeeck en Hugo Verhenne (TERF)
Sprekers:
Guy Vandendriessche (vzw Reuzen in Vlaanderen) en Bruno Stappaerts (bezieler Contios reusKontich)
Verontschuldigd:
Fabienne Langlet (Unizo), Jean-Marie Lermyte (HK Ten Mandere) en Linda Vandewynckele (Pallas
Athena)
BIJLAGEN
Inleidende tekst Guy + PDF van PPT reus Contios + overzicht gekende reuzen in de BIE regio + PPT
Neuzen naar reuzen
VERSLAG
1. ‘Steek je neus in een reus’ – inleiding door Guy Vandendriessche

Zie tekst in bijlage
Wie nog met zijn/haar reus(activiteit) op de reuzenkalender van 2015 wil staan, graag een
mailtje naar vandendriessche.guy@telenet.be of via 0476.361558 vóór 12/10 !
2. ‘Een reuze voorbeeld’ – hoe enthousiasme tot een breed draagvlak kan leiden door Bruno
Stappaerts
Zie PDF in bijlage
Tips:
Als je scholen wil inschakelen, doe je dit best tijdens de maand mei, voorafgaand het nieuwe
schooljaar.

Op http://www.photofinish.be/reuzen%20van%20vlaanderen-gemeentelijst.html vind je
normaal gezien alle reuzen in Vlaanderen terug die Eddy Grandy tot hiertoe gefotografeerd
heeft met foto. Deze foto’s kan je ten allen tijde gebruiken mits copyrightvermelding
natuurlijk. Na controle ervan, blijkt dat onze regio totaal niet aanwezig is. Werk aan de
winkel dus!
3. ‘Reuze kronkels’ – brainstorm per stad/gemeente hoe je je reus lokaal kan inbedden?
De deelnemers werden per eigen stad/gemeente gezet en kregen volgende vraag om over te
brainstormen: stel dat je reus in orde is, op welke (boven)lokale evenementen zou je
hem/haar kunnen inzetten?
Izegem: momenteel is de reus volop in opbouw (technische stadsdienst bekijkt de
constructie, de kleren worden gemaakt door leerlingen mode instituut de Pélichy met behulp
van gratis oude stoffen van een stoffenwinkel, Guy is bezig met het hoofd en van een
vlasbedrijf krijgt men gratis vlas voor een kapsel). Eénmaal klaar kan hij ingezet worden op de
batjes, tijdens de jaarlijkse koers, op de opening van Eperon ‘d Or…
Moorslede: de reus is er voorlopig spoorloos.
Dadizele: hier is de reus wel teruggevonden en is hij eigendom van Unizo. Tegen de
halfoogstfeesten (15 aug) volgend jaar zou hij voor de eerste keer in het publiek verschijnen.
Daarna kunnen volgende evenementen zeker in aanmerking komen: kermissen, trottinette
koers, kerstmarkt, Sinterklaas, Vlaamse Feestdag, …
Staden: reuzin Wanne staat momenteel op zolder, maar wordt binnen 2 weken van onder
het stof gehaald en bekeken wat er moet hersteld worden.
In juni 2015 zou ze op de kermis van Staden uitrukken. Ook zijn de reuzen Don Camillo en
Peppone al eens verschenen tijdens de Ronde van Frankrijk.
Gits-Hooglede: reus Gitsy is heel kindvriendelijk, is immers gebouwd op een Mini-Cooper,
gooit met kauwgomballen, spuwt water en kan praten. Verder is er ook Victorine Gryspeerd
en Pieren Stoom. Ze kunnen ingezet worden tijdens carnavalstoeten, de vierjaarlijkse
kunstroute Watuku, Gits kermis, activiteiten jeugdbeweging…
Roeselare: De reuzen Cyper, Langemarkske, Pee en Slie worden bij het overzicht in bijlage
vermeld. Sommige ervan zijn in beheer van de stad, andere in beheer van de Erepoorters. Ze
kunnen in het straatbeeld verschijnen tijdens de batjes, carnaval…
4. ‘Reuze praktisch’ – verder verloop reuzentraject
Zie PPT Neuzen naar reuzen
Nog enkele reuze tips van de deelnemers zelf:
- De reuzen moeten meer permanent in het dagelijkse straatbeeld blijven staan:
gemeentehuis, bib, station, cultuurcentra, café’s, bedrijven… Aline en Hugo proberen
alvast om de Roeselaarse reuzen op Open Bedrijvendag (5/10) in de 3 deelnemende
Roeselaarse bedrijven te krijgen.
- Peter- en meterschap promoten
- Een uitleendienst van reuzendragers?
- Het draadpoppentheater als ambassadeur Roeselaarse reuzen of een reuzenpop maken?
- Voor Erfgoeddag vlaggen/badges ontwerpen om aan deelnemende Reuzenorganisatoren
te hangen?

-

In het SASK kan je vanaf nu voor 5de en 6de leerjaar techniek van het lassen leren

VRAGEN!!!
- Heb je documentatie en/of fotomateriaal over je lokale reuzen, mail die dan door naar
vandendriessche.guy@telenet.be en naar aline@bieterf.be ter opname op
www.erfgoedbankmidwest.be
- Kandidaten gezocht voor deelname aan de ‘Reuzenambulance’ in je stad/gemeente: zie
kader hieronder. Indien interesse, graag een mailtje naar hugo@bieterf.be

Extreme Make-over met de Reuzenambulance
Na het eerste publieksmoment is het de bedoeling dat we een hele week (week van
8/12/2014?) op toer gaan met de Reuzenambulance, volgeladen met professionals die de
verschillende problemen bij de reuzen in de diverse BIE gemeenten onder handen kunnen
nemen. De erfgoedcel voorziet in de professionals, maar het is de bedoeling dat de
verenigingen/heemkundige kringen zelf zich hiervoor engageren en ook actief meehelpen,
samen met de reeds geronselde lokale vrijwilligers.
De hele week (alsook het eerste publieksmoment op de erfgoedbeurs) wordt gefilmd en later
gemonteerd in een aanstekelijk en prikkelend filmpje.

GRAAG OOK JE AANDACHT VOOR ONDERSTAANDE UITNODIGING !!!
INDIEN INTERESSE, bevestig je komt dan via astrid@bienet.be VOOR 13 OKTOBER !!!
Is deze e-mail onvolledig of onleesbaar? Lees hem in je browser. Niet meer geïnteresseerd? Uitschrijven

REUZE INSPIRATIE NODIG?

REGIONALE EGD INSPIRATIESESSIE
Deze kort en bondige avondsessie i.s.m. FARO biedt diverse insteken en ideeën om met het
thema ERF! aan de slag te gaan.
We verwelkomen je graag op woensdag 15 oktober om 19u in CC De Leest, Sint-Jorisstraat
62 te 8870 Izegem.

ERF EN REUZEN: EEN IDEALE
MATCH!
Sinds mensenheugenis spreken reuzen al tot de verbeelding.
Jammer genoeg worden ze nu soms wat vergeten en liggen ze
ergens godvergeten stof te vergaren.
Erfgoedcel Terf wil samen met de gemeenten, verenigingen en
alle geïnteresseerden deze traditie nieuw leven inblazen.
Het EGD thema leent zich hier meer dan toe. Immers, erven wij
en onze nakomelingen niet vooral de verantwoordelijkheid
erover, de zorgplicht?
Na een passende inleiding op het EGD thema die avond willen we
de neuzen van de verschillende deelnemers in de richting krijgen
van een ‘toonmoment/-activiteit’ van de lokale BIE reuzen in hun
stad/gemeente, die lokaal vrij in te vullen is. Brainstormsgewijs
kunnen dan per gemeente de eerste plannen gesmeed worden.
Per lokaal toonmoment/-activiteit kan een subsidie van 500€
verleend worden.
Geïnteresseerd? Bevestig dan zeker je komst via

astrid@bienet.be voor 13 okotber!

Dit is een mailing van Projectvereniging BIE, een intergemeentelijk samenwerkingsverband op het vlak van
bibliotheken en erfgoed, opgericht door Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en
Staden.
Deze mailing vraagt je aandacht voor een belangrijk nieuwsfeit, activiteit of project van (één van) de 3 BIE partners
(BROERE bibliotheken, erfgoedcel TERF en onroerend erfgoeddienst RADAR) én hun (erfgoed)verenigingen of
samenwerkende partners.
Ken je iemand die ook in deze mailing geïnteresseerd is? Stuur deze mailing gerust door. Of ben je net niet meer
geïnteresseerd, dan kan je jou via deze link uitschrijven.
Projectvereniging BIE | Polenplein 15 | 8800 Roeselare | info@bienet.be | www.bienet.be

