Aantreden /
Opwachting maken.!.

Mestreech

Geloof

in reuzen is zo oud als de mensheid; we komen ze dan ook in alle

culturen tegen. In de Middeleeuwen werkte de katholieke kerk mee aan de
instandhouding van de reuzenmythen, die nog uit de Keltische tijd stamden. Na de
kerstening liepen vele

reuzen, vaak

getransformeerd in een

Goliath figuur, mee in de

processies. Als in juni

1550 de Habsburgse

monarch Karel V zijn

zoon Filips II komt

voorstellen en de

Maastrichtse bevolking ter

ere van hun komst een

grote ommegang

organiseert, wordt

Maastricht ineens

geconfronteerd met een woeste reuzenverschijning van ruim 7 meter lengte, rollende
ogen, uitgedost in een Germaans krijgerskostuum, uitgerust met een hellebaard en
kromzwaard en in een buidel twee poppen…………………………….. enz.

Weten jullie het nog.!!.

Kijk

laatste nieuws van

het Reuzengilde. Het

Reuzenfeest is op 30 mei

2010 geweest! Wij danken alle

mensen van binnen en buiten

Maastricht voor hun actieve

bijdrage, allen wind en regen

trotserend, maar toch in grote

getale aanwezig! Wij hopen u

in 2014 weer te zien bij het

volgende Reuzenfeest.!.

Wel nu:
Bij het bestuur van Behat is, middels één van de organisatoren van de Reuzenstoet te
Maastricht, wederom de vraag neergelegd of wij ook in 2014 weer van de partij zijn.!!.
Deze Reuzenstoet zal plaatsvinden op zondag 01 juni 2014.!.
Bij dit vraagstuk vragen we alle leden van Behat antwoord te geven op de vraag:

Moeten we wel mee doen
Of

Moeten we niet mee doen.??.
Om een juist antwoord te kunnen geven op deze vraag moeten we volgende zaken in het
achterhoofd hebben/houden:
Als we wel mee doen hebben we een substantiële groep aan mensen nodig.!.
Mensen >> 30.!.
Als we wel mee doen hebben we een wezenlijke groep aan trekpaarden nodig.!.
Paarden >> 15.!.
Als we wel mee doen houdt er dan rekening mee dat niet alles tot in de finesse
geregeld is aldaar.!.
Als we wel mee doen staat ons een aanzienlijke bijdrage aan de verenigingskas te
wachten.!.
 Let wel het gaat hier mede om de PR van de trekpaarden als ook om onze
vereniging:
We doen niet mee als we onvoldoende mensen hebben.
We doen niet mee als we onvoldoende paarden hebben. Eén en ander moet wel
“smoelen”.!.
Doen we niet mee dan ook geen bijdrage aan de verenigingskas.

≈ Zegt het gros niet mee doen is het vervolg eenvoudig.!. Op naar het volgende
evenement.!.

≈ Zegt het benodigde aantal mensen toe met het benodigde aantal paarden zullen we
wel mee doen aan deze Reuzenstoet.!. Toezeggen betekent in dit geval dat men er
absoluut niet meer onderuit kan.!. We gaan zogezegd een ‘bindende’ (mondelinge)
overeenkomst aan.!.

Antwoord op bedoelde vraag hebben we vóór of uiterlijk op 25 juli 2013 nodig.!.
Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk jullie reactie.!!.
Met vriendelijke groet,

HET BESTUUR

