2002

Gezellig aan tafel in de zaal van
het ’t Klavertjevier tijdens de
Nieuwjaarsreceptie in 2002.
Op de foto: Marleen Cuffez, Gregory
Albrecht, Rolande Cloet, Patrick Hillebrandt,
Inge Joos , Jürgen Desmedt, Seraphin
Hillebrandt, Magalie Albrecht, Tatiana
Albrecht en Dany Albrecht.

GEZINSUITBREIDING BIJ REUZENFAMILIE.
”JACQUELINE IS EEN HEKS”.
De Nieuwpoortse reuzenfamilie breidt met een
heksenreuzin uit. De geboorte wordt van de zomer
verwacht. De datum van de doopplechtigheid en de
naam van de boreling staan al vast : JACQUELINE
wordt in het weekeinde van vrijdag 19 en zaterdag
20 juli 2002 gedoopt. De peter is Erwin Pelgrim, de
gewaardeerde regisseur van de heksenstoeten en –
processen. Naar een meter is men nog op zoek. De
’vader’ van de nieuwe reuzin is Luc Deman, de
ijverige voorzitter van de Reuzengilde. ”In februari
ben ik aan de reuzin begonnen, die een heks wordt,”
beschrijft hij de conceptie van zijn ’kind’. ”Het hoofd
is op de beschildering na, zo goed als af. Nu ben ik
bezig aan de vingers. In haar hand zal de heks een kraai vasthouden. De reuzin zal in geval van nood op
wieltjes kunnen rijden. Veel informatie en steun krijg ik van Peter Dalle, die het reuzenbeeld maakte van de
Oostduinkerkse paardenvisser.” Voor de lange haren van de heks zorgt Seraphin Hillebrandt, het
Ramskapelse erelid van de Reuzengilde. Hij kon lange haren van een boerenpaard op de kop tikken. Voor
de kleding van JACQUELINE kan Luc Deman een beroep doen op Christine Hauweele. Zij is het ook die de
rok van reus JAN TURPIN II 1963, opnieuw stikte en voor hen een nieuwe stoffen hoofddeksel naaide.
”Zonder de financiële steun van het gemeentebestuur zouden we er nooit in slagen een heksenreuzin te
maken,” verklapt Deman, ”maar ook heel wat firma’s steunen ons. Ik denk aan begrafenisondernemer
Dezutter, bouwmaterialen Blomme, het timmerbedrijf Van Hee, brandstoffen Marc Legein, ’t Klavertjevier, de
pub Chaplin en CD-cars.

HEKSENSTAD.
Volgens geschriften van Beaucourt de Noortvelde en overgenomen door J.B Rybens en Gerard Dingens had
Nieuwpoort al in 1494 een reus van mandewerk welke reus wierd gedragen door zes arbeyders gekleet in
het wit, zoals het vermeld staat.
KANDIDAATDRAGERS, WE ZULLEN JULLIE MET OPEN ARMEN ONTVANGEN.
Momenteel telt de Reuzengilde vijf reuzen : JAN TURPIN II 1963, GOLIATH en GRIETJE 1947,
ROSALINDE 1985, en PUUPTJE 2000. Van die vijf is JAN TURPIN II 1963, de meest bekende. Met een
lengte van 10,40m. en gedragen door 24 leden van de gilde wordt JAN TURPIN II, beschouwd als de
grootste reus van Europa. Hij werd op 1 september 1963 door de pastoor gedoopt. Dokter A. Zwaenepoel
was de peter, mevrouw W. Pelgrim de meter. Doopkaartjes en suikerbollen werden uitgedeeld. Schepen
Leon Demarcke nam JAN TURPIN II 1963, in de burgerlijke stand op en de ’hoge ‘ gast’ kreeg een reuze(n)
identiteitskaart. De jongste reus is PUUPTJE 2000, na ROSALINDE 1985, het tweede kind van GOLIATH en
GRIETJE 1947. Reus PUUPTJE zag het levenslicht op 1 juli 2000. Hij werd genaamd naar Julien De Groote
(°1920), het oudste (ere)lid van de gilde, PUUPTJES doop vond plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op 23
juli 2000 met meter Rosa Bekaert en peter Joël Stroo als getuigen.
33 DRAGERS.
Dit jaar telt de Reuzengilde 33 dragers. ”Dat lijkt misschien veel, maar om met reus JAN TURPIN II 1963, te
laten stappen hebben we al 24 dragers nodig.
Ook voor GOLIATH en GRIETJE 1947, ROSALINDE 1985 en PUUPTJE 2000 hebben we dragers nodig
zodat bij een uitstap niet veel leden verstek mogen geven of we zitten in de problemen,” verklaart Luc
Deman. ”Vandaar deze oproep: kandidaat-dragers, we zullen jullie met open armen ontvangen.” Voor het
ogenblik liggen al vier data van uitstappen vast: 12 mei in het Limburgse Peer waar een stoet uittrekt met 54
reuzen, op 14 juli Oostduinkerke, op 1 september Beloeil en op 7 september Deurne. In 2003 viert de
Reuzengilde haar 80-jarig bestaan. Het was immers in 1923, een drietal weken voor carnaval, dat het idee
ontstond om een nieuwe reus te bouwen. De leden van de rokergilde ”De Vriendenkring” – gesticht in 1910 –
hadden vernomen dat de stad Nieuwpoort de schadevergoeding voor de oude reus, GOLIATH II, voor
andere doeleinden wilde gebruiken. De rokersgilde besloot zelf een reus te bouwen.
HET BESTUUR.
Het bestuur van de Reuzengilde JAN TURPIN bestaat uit Luc Deman (voorzitter),
Roland De Groote (secretaris), Patrick Hillebrandt (materiaalmeester), de commissarissen
Willy Deman, Jürgen Demedt, Joël Gruwé, Sadi Betina en de naaisters Christine Hauweele en Ariane Bonjé.
De gilde telt vier ereleden: Julien De Groote, Seraphin Hillebrandt, Yolande Rillof en Charles Verburgh.

Luc Deman is druk in weer met
zijn nieuwe reuzencreatie. Het
hoofd is af, nu is hij bezig met
de handen.
Christine Hauweele en Luc Deman.

Op de foto: Hillebrandt Patrick, Freddy Cremmerye, Brecht Cools, Willy Deman, Joël Gruwé, Levi Gruwé, Rudi Niville, Emiel Degrijse,
Johan Demeersseman, Julien De Groote, Luc Deman, Edouard Adam, Martine Hillebrandt, Victorina Bonjé, Nadine Berquin (vaandrig),
Ginette Cools, Christine Hauweele, Danny Debeer, Charles Verburgh, Frederik De Groote, Luc Debeer, Maria Lattre, Aurelie De
Groote, Verena Deman, Shari Deman en anderen.

Uitstap naar BEOEIL op 10 september.

Enkele leden van de Reuzengilde, met een ploeg van de plaatselijke
brandweer welke ervoor zorgde dat de reus JAN TURPIN II netjes
kon gemonteerd worden.

Bezoek van het Prinsenpaar Filip en Mathilde.

2003
Nieuwjaarsreceptie 18 januari.

Op de foto: Patrick Hillebrandt, Julien De Groote, Willy Deman,
Joël Gruwé, Jürgen Desmedt, Roland De Groote, Sadi Betina,
Seraphin Hillebrandt, Rolande Cloet, Luc Deman, Christine
Hauweele, Marijke Jacobs en Yolande Rillof.

Tweedaagse worstenkaarting op 7 maart.

Uitstap naar GENK op 1 mei.

Naar blijkt uit de foto was het een mooi weer. Maar tijdens de optocht werden ze getrakteerd op een koude
douche .
Voor de reus de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort.
Uitstap naar WENDUINE op 19 juli.

Reuzenstoet NIEUWPOORT op 20 juli.

REUZENSTOET OP 20 JULI 2003 ALS APOTHEOSE VAN 80JARIGE REUZENGILDE.
HOGE GASTEN VERWACHT.
Dit jaar (2003) bestaat de Reuzengilde Nieuwpoort tachtig jaar.
Ongetwijfeld zal dit feit niet onopgemerkt voorbijgaan. Hoogtepunt
in de reeks feestactiviteiten wordt de Reuzenstoet waarbij op 20 juli
2003 tientallen reuzen uit heel Vlaanderen te gast zullen zijn in het
IJzerstadje en in de namiddag in een reuzenstoet doorheen het
stadscentrum zullen trekken. Zo’n feest vraagt natuurlijk een grote
voorbereiding en daarom staken alle leden van de Reuzengilde nu
al de koppen bij elkaar in het lokaal ’t Klavertjevier. Een zeventigtal
personen was aanwezig, onder wie de groep van niet minder dan
30 actieve dragers. Een gelegenheid ook om het bestuur 2003 voor
te stellen. Dat bestaat uit voorzitter Luc Deman, secretaris Roland
De Groote, materaalmeester Patrick Hillebrandt, naaister Christine
Hauweele en Ariane Bonjé en de commissarissen Joël Gruwé,
Willy Deman, Jürgen Desmedt, Sadi Betina en Marijke Jacobs. Er
zijn ook drie ereleden: Seraphin Hillebrandt, Yolande Rillof en
Julien De Groote.
OPTOCHTEN.
Het jubilemjaar wordt uiteraard een druk jaar. Nu al staat vast dat de Nieuwpoortse reuzenfamilie te gast zal
zijn in Petite Enghien (Henegouwen) op 9 juni, in het Nederlandse Nieuwpoort aan de Lek 14 juni, tijdens de
St. Bernardusfeesten in Nieuwpoort-Bad 23 augustus, in Kortemark, enz. Verder zijn er onderhandelingen
Om van de partij te zijn in de Duitse partnergemeente van Nieuwpoort, Dudenhofen. Eind juni viert deze
gemeente immers haar 750-jarige bestaan. Op het programma staat ook een tentoonstelling over en rond de
Nieuwpoortse Reuzengilde. Dit gebeuren is gepland ter gelegenheid van de jaarlijkse Frans- Vlaamse
veertiendaagse. Van 5 tot 20 april stellen aldus voorzitter, Walter Lelièvre en Luc Filliaert allerlei
documenten, foto’s affiches, persknipsels over het wel en wee van de Nieuwpoortse reuzen tentoon in de
stedelijke feestzaal. Al voor de eerste Wereldoorlog bestond er immers in Nieuwpoort een lange traditie rond
plaatselijke reuzen, zodat de datum van 1923 eigenlijk een ’herstichtingsdatum’ is. Het reuzenjaar 2003
wordt officieel afgesloten eind oktober met een ontvangst ten stadhuize.
Foto: Tachtig jaar Reuzengilde in Nieuwpoort wordt uitgebreid gevierd. Nu stak het bestuur de koppen bij
elkaar om de festiviteiten uit te dokteren en om contacten met andere gemeenten te leggen.

Op de foto van links naar rechts: Luc Deman, Seraphin Hillebrandt
en Patrick Hillebrandt.

7 van de 24 dragers van de reus JAN TURPIN II in de reus in ruststand.
Op de foto:Patrick Weiss, Frederick De Groote, Andy De Groote, Levi Gruwé, Rudi Niville, Ronny Lanssen en Benny Lanssen.

GOLIATH en ROSALINDE

JACQUELINE en PUUPTJE

Foto genomen in de Astridlaan voor het
Rusthuis ”De Zathe”.
De bejaarde mensen daar verblijvend
konden genieten van de Reuzenstoet.

In de maand oktober de viering van tachtig jaar Reuzengilde.

REUZENGILDE VIERT 80ste VERJAARDAG MET
OFFICIËLE ONTVANGST OP STADHUIS.
JAN TURPIN OP HANDEN GEDRAGEN.
Op zaterdag 18 oktober 2003 vierde de
Reuzengilde uit Nieuwpoort het 80-jarige bestaan.
Uiteraard kent iedereen de grootste reus JAN
TURPIN II 1963, naar wie de Reuzengilde
genoemd is, maar hij is niet alleen. Nieuwpoort telt
nog enkele andere vermaarde, beroemde,
beruchte hoge gasten. We gingen voorzitter Luc
Deman om wat meer uitleg vragen. JAN TURPIN
stelt een burgemeester van de stad Nieuwpoort
voor die in de 15de eeuw onze stad heeft
weerhouden van inname door de Spaanse
troepen, door te vragen aan de vrouwen om mee
de stad te helpen verdedigen aangezien de

mannen op zee waren. De gilde opgericht in 1923 door gegoede reders die de visserij beoefenden en zo
werd JAN TURPIN weer in het leven geroepen ter ere van de Burgemeester die onze stad redde van de
Spanjaarden”, vertelt Luc Deman. ‘De gilde is in het bezit van zes reuzen’, gaat Luc verder. Eerst en vooral
is er de hoogst gedragen reus van West-Europa, JAN TURPIN II 1963. Deze reus heeft een totale hoogte
van 10,40m. een diameter van 4 meter en een totaal gewicht van 760 kg.. Hij wordt gedragen door 24
personen zonder hulp van wielen, wat toch veel energie vergt. Door zijn grootte en zijn gewicht kan de reus
niet opstappen in de stoet, dan hapert hij aan de bedrading van de elektriciteit. Om deze reus te monteren is
een hydraulische kraan of brandweerwagen met hydraulische schuifladder nodig met een hoogte van 16
meter uitreikwijdte.
AMBASSADEUR.
Tijdens een brand, in 1942 aangericht door de Bombardementen op onze stad, werd alleen het gezicht van
JAN TURPIN I 1925, bewaard. Het is vervaardigd in beslagen koper, en er werd door de Duitsers erg naar
gezocht maar nooit gevonden. Het hoofd was interessant voor het vervaardigen van munitie. Na de
bevrijding werd het aangezicht liefdevol bewaard, tot in 1962 het idee groeide om dit pronkstuk nieuw leven
in te blazen en een nieuwe reus te bouwen. In 1963 zag Nieuwpoort zijn grootste reus weer in de straten
paraderen. Nu wordt hij beschouwd als ambassadeur van de stad. Onze andere reuzen ’GOLIATH en
GRIETJE’ 1947 stellen een koppel voor, ze hebben een hoogte van 4,60 meter en een gewicht van elk 78
kg. Ze worden manueel gedragen door twee personen. Dan hebben we nog ‘ROSALINDE’ 1985 en
‘PUUPTJE’ 2000, dochter en zoon van GOLIATH en GRIETJE 1947. Ze hebben een hoogte van 2 meter,
wegen 35 kg. en worden gedragen door 1 persoon. De reus PUUPTJE 2000, werd in het leven geroepen op
1 juli 2000 en genaamd naar het oudste lid die nu nog altijd van de partij is. Onze jongste aanwinst is een
heks, met name JACQUELINE 2002. Zij zag het levenslicht op 20 juni 2002. De reuzin werd genaamd naar
de Nieuwpoortse heks Jacqueline Puyt (1549-1627). Zij was de dochter van Jan de Puyt en de alhier op 15
maart 1603 verbrande heks Francine Bloks. JACQUELINE 2002, meet 4,60 meter en weegt 75 kg. en werd
volgens aloude traditie gedoopt in de Onze Lieve Vrouwekerk van Nieuwpoort op 28 juli 2002. Ook deze
reus wordt gedragen door twee personen.
GROOT FEEST.
Om de 80ste verjaardag van de Reuzengilde te vieren had men een feestprogramma uitgewerkt, dat om
9u30 met een mis, opgedragen voor de leden van de Reuzengilde, van start ging. Iedereen was er welkom,
en tijdens de offerande deelde men een jubileumkaartje uit. Na de mis stond een ontvangst in de bovenzaal
van de Stadshalle met aansluitend een receptie op het programma. Er wordt ook een postzegel gemaakt die
in de loop van deze week werd voorgesteld tijdens een avondfeest in Salons JAN TURPIN.

Ter gelegenheid van het 80-jarig jubileum in oktober werd een kaartje
ontworpen met de reus JAN TURPIN II met in de achtergrond de
Stadshalle. Deze foto werd genomen op dinsdag 1 oktober 2002 ter
gelegenheid van het bezoek van het Prinsenpaar Filip en Mathilde
van België aan Nieuwpoort.
Op de foto van links naar rechts: Gouverneur Paul Breyne, Prins Filip van België en
Burgemeester Roland Crabbe.

2004

Doodsprentje van Julien De Groote.
Tekening van Fernand Pieters.

2005

Op zaterdag 16 juli kwam ter gelegenheid van de opening van de
tentoonstelling ”175 Jaar Belgen op Zee” in het kader van 175/25
Jaar België, Prins Laurent op bezoek. Voor zijn vertrek naar
Tervuren nam hij de tijd om de leden van de Reuzengilde te
begroeten, in het bij zijn van JAN TURPIN II en JACQUELINE .
Op de foto: Christine Hauweele, Carine Coopman, Jean-Pierre Simoens, Maria De
Groote, Freddy Cremmerye, Marijke Jacobs, Prins Laurent, Ronny Lemaire en Sadi
Betina.

Op de foto: Burgemeester Roland Crabbe,
Prins Laurent, Luc Deman, Jeanine Coulier,
Yolande Rillof, Christine Hauweele, Carine
Coopman, Jimmy Lanssen en anderen.

Op de foto: Luc Deman, Jimmy Lanssen, Louis Ocquet, Christine Hauweele,
Carine Coopman, Jean-Pierre Simoens, Maria De Groote, Freddy Cremmerye,
Marijke Jacobs, Prins Laurant, Brecht Cools, Ronny Lemaire en Sadi Betina.

Reuzenstoet NIEUWPOORT op 17 juli.

De Reuzenfamilie met de nieuwe aanwinst ROLAND CRABBE voor de aanvang van de reuzenstoet door het
stadscentrum. Ook werden alle leden uitgerust met een nieuw uniform bestaande uit zwarte broek met grijze
strepen, witte polo, rode heupgordel, zwarte pet en een groene handdoek.

De Koninklijke Speelschaar SFX uit Brugge zal
JAN TURPIN begeleiden naar het Marktplein voor
de reuzendans.

Op de foto: Eddy Hillebrandt, Frederik De Groote,
Eric De Groote, Rudi Niville, Roland De Groote,
Jean-Claude Ferdinande, Dany Albrecht, Jean-Pierre
Simoens, Sadi Betina, Patrick Hillebrandt, Levi Gruwé,
Brecht Cools en anderen.

Op de foto: Ronny Lemaire.

Militaire parade op 21 juli te BRUSSEL.
REUZENGILDE
VERTEGENWOORDIGT
PROVINCIE TIJDENS MILITAIRE
PARADE VAN 21 JULI 2005.
JAN TURPIN II 1963, BEGROET
KONING OP NATIONALE
FEESTDAG.
De Nationale Feestdag, op 21 juli
2005, heeft dit jaar voor de
Nieuwpoortse Reuzengilde
JAN TURPIN een grotere betekenis
dan de andere jaren. Het
gezelschap is uitgekozen om onze
Provincie te vertegenwoordigen met
hun reus JAN TURPIN II 1963, in de
militaire parade. De grootste reus
van Europa zal de Koning en zijn
gevolg na de parade bovendien
begroeten aan de ingang van het
Warandepark waar ook de andere
Nieuwpoortse reuzen opgesteld zullen staan. Ook de nieuwe reus, die volgende maand wordt voorgesteld,
zal dan al van de partij zijn.
ALBERT ZAL GROOTSTE REUS VAN EUROPA NIET KUNNEN NEGEREN.
Tien jaar lang al is Luc Deman voorzitter van de Nieuwpoortse Reuzengilde JAN TURPIN. “Het gaat goed,
we hebben zo’n zestig leden en de uitnodiging voor de militaire parade is echt wel de kers op de taart”, stelt
Deman. Samen met JAN TURPIN II 1963, (10;40 meter), GOLIATH 1947 (4,70 meter), GRIETJE 1947 (4,70
meter), PUUPTJE 2000 (2 meter), ROSALINDE 1985 (2 meter), JACQUELINE 2002 (4,70 meter) en de
nieuwe reus ROLAND CRABBE 2005, trekt de Reuzengilde op 21 juli 2005 naar Brussel. “Iedere Provincie
mag er in de militaire parade een reus afvaardigen”, legt Luc Deman uit. “Het is voor ons dus een eer dat
West-Vlaanderen vertegenwoordigd wordt door onze reuzen. Ook voor Nieuwpoort is dit uiteraard een mooie
reclame”. Het wordt anders wel een lastige dag. We moeten al om 10 uur opgesteld staan aan het
Paleizenplein bij het Warandepark. Pas om 16.30 uur maakt JAN TURPIN II 1963, zijn opwachting voor de
hoofdtribune. Na de parade komt de Koning de reuzen begroeten in het park. Naast onze JAN, de grootste
van Europa, zal hij natuurlijk niet kunnen kijken, lacht Deman. JAN TURPIN II 1963, weegt 760 kilogram en
wordt gedragen door 24 mensen.
HUIFKAR.
Een ander hoogtepunt dit jaar is de reuzenstoet op 17 juli 2005, in Nieuwpoort zelf. Meer dan 100 reuzen
zullen er aanwezig zijn. Ook hier is Deman degene die zowat de hele stoet in elkaar steekt. “Dit jaar zij er
veel nieuwigheden”, zegt hij. “Vlak voor de start van de stoet zullen schepencollege en gemeenteraadsleden
door de stad rijden met een huifkar en van alles uitwerpen. Na de stoet is er de reuzendans, een taptoe van
2 maal 20 minuten en een reuzenworp vanuit het stadhuis en de horecazaken op de markt “.
NIEUWE REUS.
Klapper op zondag 17 juli 2005 wordt de voorstelling van een nieuwe reus. “Over zijn identiteit lossen we
nog niks. Maar het is in alle geval een bekende Nieuwpoortse figuur”, geeft voorzitter Luc Deman nog mee.
Ter gelegenheid van de reuzenstoet wordt ook een origineel programmaboekje uitgegeven met daarin een
beschrijving van alle Nieuwpoortse reuzen.
Foto genomen tijdens de Reuzenstoet van 20 juli 2003, in de Astridlaan voor het Rusthuis ”De Zathe” zodat de bejaarde mensen aldaar
ook eens konden genieten van de Reuzenstoet. Op de foto de reuzen JACQUELINE , GOLIATH, PUUPTJE en ROSALINDE.

Burgemeester Roland Crabbe overhandigd een beeld van
reus JAN TURPIN aan Prinses Astrid in het bij zijn van
Reus ROLAND CRABBE.

Nadat Burgemeester Roland Crabbe het beeld
van JAN TURPIN had overhandigd aan Prinses
Astrid werd nog wat na gepraat in het bijzijn van
Mevr. Schepen Greet Andries-Vyncke.

Ter gelegenheid van de Nationale feestdag en de viering van 175/25 jaar België was de Nieuwpoortse
Reuzengilde er te gast.
Foto genomen op het Koningsplein, op de foto: o.a. Martine Hancke, Christine Moerman en in de achtergrond de reuzen CRABBE,
ROSALINDE, GOLIATH en JAN TURPIN.

St. Bernardusfeesten te NIEUWPOORT-BAD op 30 augustus.

JAN TURPIN voor de tribune van de genodigden met voor de reus de 24 dragers.

Uitstap op 11 september naar OISTERWIJK (Nederland).

De gemeente Oisterwijk schonk als
aandenken een koperen masker aan de
grootste reus ter wereld.

Een artikel in plaatselijke krant.

2006
Nieuwjaarsreceptie op 28 januari.

Om te zingen moet men de keel smeren.

Op de foto: van links naar rechts Tatiana Albrecht,
Marleen Cuffez, Magalie Albrecht, Gregory Albrecht,
Martine Hancke en Martine Hillebrandt.

Op de foto: Dany Albrecht en Johan Demeersseman.

Op de foto: van links naar rechts Eddy Hillebrandt,
Gregory Albrecht, Martine Hancke en Tatiana Albrecht.

Uitstap op 30 april naar STEENVOORDE (Frankrijk).

Alain Servas, Sadi Betina en Freddy
Cremmerye.

Björn Hillebrandt en Mike
Hillebrandt.

Op de foto: Jürgen Desmedt, Andy De Groote,
Jean-Pierre Simoens, Luc Deman en in de rolwagen
Rolande Cloet.
Joel Gruwé.

Uitstap op 9 juli naar OOSTDUINKERKE om deel te nemen aan de Reuzenstoet.

Een bladzijde uit het programmaboekje.

GOLIATH en PUUPTJE, CRABBE op de
voorgrond met naast hem Dolores Beschuyt.

JAN TURPIN, JACQUELINE, GOLIATH,
ROSALINDE en PUUPTJE.

Norbert Boi als vaandrig, Gregory Albrecht als
verkoper van sleutelhangers gevolgd door de andere
groepsleden.

Op de foto: van links naar rechts Marleen Cuffez, Reus CRABBE, Dolores
Beschuyt, Tatiana Albrecht, Martine Hillebrandt en Christine Moerman.

Micheline Deherdt, Brecht Cools, Jean Pierre Simoens en Willy
Deman.

Patrick Hillebrandt.

Op de foto: Brecht Cools, Jean Pierre Simoens, Mario
De Groote, Willy Deman.

Onder een waakzaam oog van de
Nieuwpoortse JAN TURPIN II werd Amadientje
het nieuwe reuzenkind van Oostduinkerke
plechtig gedoopt door pastoor Dehullu Pol.

JAN TURPIN tussen de reuzen van Oostduinkerke
Ko & Liza.

De heer Jan Loones volksvertegenwoordiger
plaatst een bloemenhalssnoer om de hals van
Amadientje.

Heksenfeesten te NIEUWPOORT op16 juli.

Worstenverkoop tijdens de heksenfeesten.

Op de foto: in het tentje van links naar rechts Jean-Pierre Simoens,
Jürgen Desmedt, Luc Deman en Maria De Groote met voor het
tentje Camiel Coopman.

Op de foto: Jean-Pierre Simoens, Jürgen Desmedt
en Luc Deman.

Op de foto: zien we o.a. in de tent Jean-Pierre Simoens, Jürgen Desmedt,
Maria De Groote en Patrick Hillebrandt.

Uitstap op 15 augustus naar CAMBRAI (Frankrijk).
.
GRIETJE, GOLIATH, PUUPTJE en ROSALINDE.

Na de montage van de reuzen moeten
de leden dragers zich dan verkleden in
hun uniform van de gilde. Meestal
gebeurd dit in een toegewezen lokaal,
wat misschien op deze warme
augustusdag er teveel aan was.
Op de foto: Ronny Lemaire, Freddy Cremmerye,
Brecht Cools, Frederick De Groote en Patrick

Op de foto: links en rechts van GOLIATH, Gilbert Pieters, Patrick Hillebrandt,
Roger Lanssen, Jean-Pierre Simoens.

Luc Deman.

Uitstap op 27 augustus naar de St. Bernardusfeesten te NIEUWPOORT-BAD.

JAN TURPIN tijdens de opstelling.

Jürgen Desmedt.

Op de foto: Marcel De Groote, Eric De Groote, Roland
De Groote, en Eddy Hillebrandt.

Tijdens de montage van JAN TURPIN moeten
er instructies gegeven worden aan de man die
de kraan of autoladder bediend. Deze werden
hier gegeven door Freddy Cremmerye.
Op de foto:Freddy Cremmerye, Jean-Pierre Simoens en
Levé Gruwé.

Op de foto: Jürgen Desmedt en Nico Delacauw.

Op de foto: Dany Albrecht, Sadi Betina en Nico Delacauw.

Voorzitter Luc Deman, hoog in
de reus naast de kop van JAN
TURPIN.

Uitstap op 9 september naar DEURNE.

Danny Debeer.

Johan Vanheste.

Sean Desmedt.

Nico Delacauw en Johan Vanheste op de achtergrond
bezig aan de montage van GRIETJE.

Op de foto boven: Christine Hauweele, Tatiana Albrecht en
Carine Coopman.
Op de foto rechts: ROSALINDE en PUUPTJE met voor hen
Keyly Vangaspari en Aurelie De Groote.

DE NIEUWPOORTSE REUZEN
GRIETJE, GOLIATH, PUUPTJE EN ROSALINDE.

Uitstap op 17 september naar BORGERHOUT.

Verkoop
van
sleuterhangers GRIETJE, PUUPTJE, ROSALINDE en CRABBE en drager Kurt Vangaspari,
en vooraan enkele dames van de Reuzengilde o.a. Christine Moerman,
Rolande Cloet, Martine Hillebrandt, Cindy De Groote, Rita Leveke en Marleen
Cuffez en de kinderen Tatiana Albrecht, Keyly Vangaspari en Aurelie De
Groote.

Christine Moerman.

Uitstap op 7 oktober naar Plopsaland te ADINKERKE.

Kabouter Lui, Kurt Vangaspari en zoon Kenzo.
Kabouter Plop tussen de dames Marleen Cuffez, Christine
Hauweele en Martine Hillebrandt.

Kabouter Lui met Marcel De Groote.

Aurelie De Groote als prinsesje bij de K3 prinsesjes.

GOLIATH, PUUPTJE, GRIETJE en ROSALINDE in het park.

Maaltijd Reuzengilde op 16 december.

Op de foto: links op de rug Maurits Desmedt, Rolande Cloet, Christine Moerman, Jürgen Desmedt, Tatiana Albrecht, Maria De Groote,
Carine Coopman, Johan Vanheste en Alain Servas.
Rechts op de foto: Patrick Hillebrandt, Marleen Cuffez, Gregory Albrecht, Dany Albrecht, Jean-Pierre Simoens en Christine Hauweele.

Op 31 december gaf Luc Deman de fakkel door aan Maria De Groote welke in oktober 2006 reeds als
voorzitster verkozen werd.

