VOORZITSTER MARIA DE GROOTE 2007
2007
Uitstap op 12 mei naar ENGLOS (Frankrijk).

0p de foto: Christine en Maurits Desmedt.

Enkele leden van de Reuzengilde samen met een
Reus en leden van andere Gilde.

Bestuursvergadering op 8 juni.

Bestuursvergadering
ter inrichting van de
Reuzenstoet te
Nieuwpoort.
Op de foto: de leden van
het bestuur onder leiding
van de nieuwe voorzitster
Maria De Groote, Patrick
Hillebrandt, Roland De
Groote, Jürgen Desmedt
en Marleen Cuffez.

Op de foto: Roland De Groote,
Jürgen Desmedt en Marleen
Cuffez.

Op de foto: Maria De Groote
en Patrick Hillebrandt.

Reuzenstoet op 15 juli te NIEUWPOORT.

Strooibriefje
Beeldje JAN TURPIN II gemaakt als aandenken
van de reus. Beeldje geschonken aan alle leden
van de Reuzengilde Nieuwpoort tijdens de
Reuzenstoet van 15 juli 2007

Reuzen veroveren stad
Tweejaarlijkse paradestoet lokte massa toeschouwers
NIEUWPOORT - Ons land blijft het land van de reuzen. Dat werd zondag in Nieuwpoort nog maar
eens duidelijk. Zo'n 130 exemplaren stapten door de straten.
Een grote massa toeschouwers keek zich de pijn in de nek naar de bonte verzameling. Reuzen werden
getrokken, geduwd of op de schouders gedragen door moedige mannen en vrouwen die puften in de felle
zon. Historische reuzen zoals Diederik, Aldegonde en Mercator, parabelreuzen zoals Reinaart de Vos en co
en volkse figuren zoals Anneke Mossel, de Putheks, Jan De Moerduivel, Hannes van Askappel. Zelfs wijlen
tv-figuur Theo Van Den Bosch is nu blijkbaar een reus. Reuzen uit heel Vlaanderen, maar ook heel wat uit
Frans-Vlaanderen, dat met de lieftallige en dansgrage La Belle Hélène uit Steenvoorde een van de mooiste
exemplaren in huis heeft.
De stoet werd geopend door de plaatselijke reuzengilde Jan Turpin, met Goliath, Rosalinde, Puuptje en
Crabbe. Die laatste naar beeld en gelijkenis van huidig burgemeester Roland Crabbe.
Europa's grootste
Nieuwpoort sloot ook de stoet af met gastheer Jan Turpin. Met zijn lengte van 10,85 meter en een gewicht
van om en bij de 740 kilogram is Jan de grootste gedragen reus van heel Europa. Niet minder dan 24 kloeke
mannen zijn er nodig om de kolos te verplaatsen.
De stoet - die om de twee jaar plaatsheeft - legde zondag een korter parcours af omwille van de werken aan
de Kaai. De apotheose had plaats op de Grote Markt, waar alle reuzen samen een vrolijke reuzendans
opvoerden.
Een reuzeleuke bedoening was dat.

Uitstap op 5 augustus naar RUPELMONDE.

Op de foto: Gregory Albrecht, Marleen Cuffez, Maurits
Desmedt, Jürgen Desmedt, Christine Moerman, Tatiana
Albrecht, Rolande Cloet en Martine Hillebrandt.

Op de foto: Cindy De Groote, 2 kinderen, Rolande Cloet
in rolwagen en drager van bord Rita Leveke.

Onder-Voorzitter Patrick
Hillebrandt die instructies
krijgt van een politieman.
Vooraan: Voozitster Maria De
Groote. Onderaan: Christine
Moerman.

Gregory Albrecht heeft plaats genomen op de stoel welke
gemonteerd is in de rok van JAN TURPIN, om bij middel
van touwen de kop te doen draaien.

Dag van RAMSKAPELLE op 12 augustus.

Eddy Hillebrandt.

Patrick Hillebrandt.

Uitstap op 8 september naar DEURNE.

.
Uitstap naar NIEUWPOORT-BAD op 15 september.

JAN TURPIN
staat opgesteld
te NieuwpoortBad voor het
centrum Ysara,
ter gelegenheid
van de beurs
’Nieuwpoort
Verenigt’.

NIEUWPOORT-BAD. Het uitwuiven van de expeditie Dixie Dansercoer op 16 september.

Uitstap op 25 september naar TILLF nabij Luik.

Gregory Albrecht in het uniform van
JAN TURPIN.

Maurits, Sean en Christine Desmedt.

Luc Debeer.

Op de foto: Rita Leveke, Sean Desmedt, Gregory
Albrecht in het uniform van JAN TURPIN, Dany
Albrecht, Johan Demeersseman en Patrick
Hillebrandt.

Op de foto: Marcel De Groote, Patrick Hillebrandt
en Marleen Cuffez met de vlag van de gilde.

2008
NIEUWPOORT 17 februari.

Van de opbrengst van een activiteit
schonk de Reuzengilde aan de
bewoners van Rusthuis ”DE ZATHE”
een combi dvd-video.
Op de foto: Nico Delacauw en Jürgen Desmedt.

Bij deze gebeurtenis mochten de kleine reuzen PUUPTJE en ROSALINDE ook eens een bezoekje
brengen aan de bewoners van ”De Zathe” samen met het bestuur en de leden van de gilde.
Op de foto van links naar rechts: Norbert Boi, Nico Delacauw, Toni Vangaspari, Jürgen Desmedt, Maria De Groote, Mario De
Groote, Kurt Vangaspari, Marcel De Groote, Jean-Pierre Simoens en Roland De Groote.

Voorzitster Maria De Groote
overhandigd de dvd-video aan de
voorzitter van het O.C.M.W. de heer
Frans Lefevre in aanwezigheid van de
heer Burgemeester Roland Crabbe,
Julien Allewerelt, Eddy Louwie en Maria
Van Der Auwera secretaris van het
O.C.M.W.

Mei.

Op vraag van het gemeentebestuur is een CD uitgebracht over de Nieuwpoortse legende. Op de CD het lied
“JAN & JEANNE “ tekst geschreven en gezongen door TOON HILLEWAERE.
JAN verwijst naar de Nieuwpoortse Reus JAN TURPIN
JEANNE verwijst naar de Nieuwpoortse Heks JEANNE PANNE.
Foto van het hoesje van de CD: ontwerp Eric Verdonck.

Uitstap op 18 mei naar BEVEREN.

Op de foto: bij het geraamte van PUUPTJE Marc Coopman
met op de achtergrond Roland en Marcel De Groote.

Op de foto: Nico Delacauw met het hoofd van PUUPTJE,
Roland De Groote en in de achtergrond met witte trui
Marleen Cuffez.

is bezig met het monteren van het
hoofd van PUUPTJE
Nico Delacauw

Met een waakzaam oog van de dames worden de
andere reuzen klaar gemaakt. Op de achtergrond
ziet u de reuzen PUUPTJE en ROSALINDE
Op de foto: Tatiana Albrecht, Maria De Groote, Rita Leveke en
Marleen Cuffez.

Dany Albrecht

is de banden aan het bijblazen.

Jürgen Desmedt

als vaandrig.

PUUPTJE, ROSALINDE, GOLIATH en GRIETJE

NIEUWPOORT zaterdag 5 juli.

JAN TURPIN II 1963, de reus staat
opgesteld voor de Stadshalle, voor de
officiële opening 25 jaar Jeugdbrandweer te
Nieuwpoort op het Marktplein.

Dit beeld wordt gebruikt als relatiegeschenk van de
Stad-Nieuwpoort.

Sint Bernardusfeesten NIEUWPOORT-BAD.

Een reportage van de opstelling van de Reuzen JAN
TURPIN, GOLIATH?, GRIETJE, ROSALINDE en
PUUPTJE is te bekijken op:
www.zone-nieuwpoort.be/opstellen van reuzen.

Dag van de klant op 27 september te NIEUWPOORT-STAD.

Het is de eerste keer dat JAN TURPIN II op de vernieuwde wandelpromenade op de Kaai staat.

11 oktober Jubileumconcert te NIEUWPOORT AAN DE LEK (Nederland).

Toen de Koninklijke Katholieke Fanfare Nieuwpoort te gast was in
Nieuwpoort aan de Lek (Nederland) ter gelegenheid van Nieuwpoort
725 Jaar op uitnodiging van muziek maatschappij ‘Kunst Na Arbeid’
op zaterdag 11 oktober 2008 voor het jubileumconcert werd deze
poster gemaakt als aankondiging.

18 oktober .
Het maken van geraamte, baard en hoofddeksel voor JAN TURPIN als kerstman.

Roland De Groote.

Jean-Pierre Simoens.

Op de foto : Jean-Pierre Simoens en Dany Albrecht.
Roland De Groote.

Oktober - Reuzengilde bestaat 85 jaar.
Voorbereiding en opstelling van de tentoonstelling.

Op de foto: Gregory Albrecht, Valerie De Groote en Marleen Cuffez.

Maria De Groote.

Gregory Albrecht en Aurelie De Groote houden tussen hen
de reuze-eenzelvigheidkaart van JAN TURPIN.

EXPO GEEFT OVERZICHT JAAR.
VAN OPMERKELIJKE
GESCHIEDENIS.
REUZENGILDE BESTAAT 85 JAAR.
De Reuzengilde JAN TURPIN uit
Nieuwpoort bestaat 85 jaar en dat
gaat niet onopgemerkt voorbij. In het
Stadhuis opent een expo die een
overzicht biedt van de geschiedenis
van de gilde. Die heeft met reus JAN
TURPIN II 1963, nog steeds de
grootste reus van Europa binnen de
gelederen. Nieuwpoort wordt vaak
gelinkt met heksen, maar even
belangrijk in de plaatselijke
geschiedenis zijn de reuzen. Al in
1494 was de Stad in het bezit van
een stadsreus GOLIATH I. Voor de
start van de huidige Reuzengilde JAN
TURPIN II 1963, moeten we 85 jaar
terug in de geschiedenis, toen enkele
Nieuwpoortenaars, gegoede redersvissers, een reus wilden bouwen. In
1923 werden de plannen gesmeed
en de gilde opgericht. Twee jaar later
werd JAN TURPIN I 1925, gedoopt
met als meter Nette Beschuyt en
Peter Pietto Weiss. De reus werd
genoemd naar JAN TURPIN, de
Burgemeester tijdens het beleg van Nieuwpoort in 1849 door de Fransen. Hij riep de Nieuwpoortse vrouwen
ten strijde om hun vermoeide mannen bij te staan. Het resultaat was dat de Fransen afdropen. Tijdens de
oorlog werd de reus vernield door bombardementen, maar het koperen gezicht werd onder de grond
bewaard en kon in 1963 opnieuw worden gebruikt voor de bouw van een nieuwe JAN TURPIN II 1963. Het
werd de grootste reus van Europa: 10,40 meter hoog en 760 kilo zwaar. De reus moet gedragen worden
door 24 mensen.

JACQUELINE PUYT.
JAN TURPIN II 1963, is steevast van de partij op Nieuwpoortse evenementen, maar hij was ook al diverse
malen buiten de Stads- en zelfs landsgrenzen de centrale gast. Peter van de reus is huidig Burgemeester
Roland Crabbe die de eerste peter dokter Zwaenepoel opvolgde. Meter is nog steeds Gerarda Legein van
optiek Pelgrim. De Reuzengilde beschikt verder nog over de reuzen GOLIATH 1947 (4,70 meter), GRIETJE
1947 (4,70 meter) en ROSALINDE 1985 (2 meter), JACQUELINE 2002, een gedrocht van 4,70 meter, legt
de link naar de heksentraditie in Nieuwpoort. De reus verbeeldt de heks Jacqueline Puyt die leefde van 1549
tot 1927. Naast deze heksenreus is er nog PUUPTJE 2000, een reus van twee meter die werd gemaakt naar
beeld en gelijkenis van destijds het oudste lid van de Reuzengilde Julien De Groote, overleden in 2004. En
dan is er nog de jongste reus, gemaakt naar de beeltenis van huidig Burgemeester ROLAND CRABBE
2005. Hij is meteen de eerste levende persoon die als reus werd voorgesteld. Wie een kijkje wil nemen op
de overzichtstentoonstelling kan er dagelijks terecht tot maandag 3 november 2008 tijdens de kantooruren
van het Stadhuis. Gratis toegang.

Op de foto van links naar rechts: ondervoorzitter Patrick
Hillebrandt, secretaris Roland De Groote en voorzitster Maria
De Groote.

Op de foto: de peter en de meter van de reus, van links
naar rechts: Philip Cools en Maria De Groote.

Op de foto van links naar rechts: Maurits Bonjé, Frans
Corteel, Livinus Cloet en Arthur Gontier.

Ontvangst op het Stadhuis op 25 oktober.

Op de foto: Dany Albrecht, Marleen Cuffez en
Jürgen Desmedt bestuursleden.

Op de foto: Frans Lefevre voorzitter O.C.M.W., Geert Vanden Broucke schepen, Roland Crabbe burgemeester, Greet ArdiesVyncke schepen en Els Vanlandschoot schepen.

Leden Reuzengilde, sponsor en pers.
Op de foto: Marcel De Groote, Pascal De Groote,
Arnold De Groote en Freddy Cremmerye.

Op de foto: Nico Delacauw, Tom Debeert,
Rita leveke en Danny Landuyt.

Op de foto: Roland De Groote secretaris en Patrick Hillebrandt
ondervoorzitter.

Op de foto van links naar rechts: Maria De Groote voorzitster,
Luc Filliaert schrijver van het boek ”NIEUPOORTSCHE
GESCHRIFTEN” en Luc Beauprez van de pers

Overhandiging van een beeld van JAN TURPIN
aan secretaris Roland De Groote door Mevr. Greet ArdiesVyncke schepen. Dit beeld werd gemaakt door
Mevr. Chris Missiaen in opdracht van de StadNieuwpoort als relatiegeschenk met certificaat.

25 oktober jaarlijkse maaltijd.
Maaltijd ter gelegenheid van de viering 85-jarig bestaan van de Nieuwpootse Reuzengilde ”JAN TURPIN”
de feestzaal van het lokaal ’t Klavertjevier.

Op de foto: de eretafel met Mevr. Roland Crabbe, Yolande Rillof, Roland Crabbe, Maria De Groote,
Jean-Pierre Simoens, Roland De Groote, de Heer en Mevr Snick en André Vandewoude.

Na de maaltijd werd veel leute gemaakt. Oude
gebruiken werden overgedaan van de jaren ’70.
Uit het jaar 1973 De BOEMLALA toen uitgevoerd
door André Cordenier, nu uitgevoerd door Freddy
Cremmerye en Luc Deman.

André Cordenier. (1973)

23 december JAN TURPIN werd Kerstman.

Jan Turpin als Kerstman.
De grootste Kerstman van Europa

Op 23 december 2008 werd JAN TURPIN, ter gelegenheid van sneeuw in de stad als Kerstman verkleed.
Natuurlijk had de pers grote belangstelling voor de verkleedpartij van JAN TURPIN welke aangekondigd was
als grootste Kerstman van Europa. De T.V.-ploeg V.T.M. was aanwezig voor een uitgebreid verslag.

Op de foto zien we van links naar rechts: Maria De Groote,
Roland De Groote, Katrien Saelens en Patrick Hillebrandt.

Op de foto van links naar rechts: Katrien Saelens, Maria De Groote
en Roland De Groote.

Op de foto van links naar rechts: Maria De Groote, Andy De Groote,
Christine Hauweele, Eric De Groote, Katrien Saelens (vtm) en in de
achtergrond naast de rok Johan Demeersseman.

Voor deze gelegenheid waren de leden van de Reuzengilde die avond allen uitgedost als Kerstman.

Op de foto: Dany Albrecht.

Op de foto van links naar rechts: Patrick Hillebrandt en
Johan Demeersseman.

Op de foto van links naar rechts: Danny Landuyt
en Marc Coopman.

Op de foto van links naar rechts: onbekend, onbekend, Mike
Hillebrandt en Hillebrandt Björn.

Klaar en wachtend op het vertreksignaal voor de optocht
naar de markt.
Voorman Patrick Hillebrandt.

Nieuwpoort In Nieuwpoort is de grootste Kerstman van Europa feestelijk binnengehaald. Het gaat om Jan Turpijn de
trots van de Nieuwpoortse Reuzengilde die voor de gelegenheid werd omgetoverd in Kerstman. De gilde
bestaat 85 jaar en dat wordt gevierd door de trots van Nieuwpoort in een winters pakje te steken. Alhoewel
pakje, Jan Turpijn is ruim 10 meter hoog, weegt 750 kg en als de reus op staat gaat komen er 24 dragers
aan te pas.

•
Jan Turpijn is de grootste kerstman ter wereld
Jan Turpijn is de grootste gedragen reus van Europa. De stadsreus is genoemd naar de Nieuwpoortse
burgemeester die in de 15e eeuw aan het hoofd van een leger Nieuwpoortse vrouwen de Fransen versloeg.
En de vrouwen hebben nu nog altijd een boontje voor hun kolos.
“Er komt daar heel wat stress bij kijken,” zegt Maria De Groote van de Nieuwpoortse reuzengilde. “Dat is wel
een beetje normaal zeker. Hoeveel uur zijn jullie bezig geweest ? Zo’n 20 uren. En hoeveel meter stof? Ik
zeg het niet want er is een wedstrijd aan verbonden. Noem eens een cijfer. Meer dan 100 meter.”
De verklede Jan Turpijn is de blikvanger van SNEEUW IN DE STAD. De hele kerstvakantie is het
Nieuwpoortse marktplein omgebouwd tot sneeuwdorp. In de plaats van de traditionele schaatspiste ligt hier
een 30 cm dik sneeuwtapijt waar iedereen gratis van de winterpret kan genieten.
“Ik denk dat wij minder energie verspillen en meer energie bewust zijn dan veel ijspistes die wel veel energie
gebruiken,” zegt schepen Erik Verdonck. “De sneeuw wordt toch gemaakt of ze nu hier ligt of ter plaatse blijft
liggen. Dat is hetzelfde. Het blijft een krachttoer. Dat wel. Vanmorgen was het aanschuiven met de
vrachtwagens die hebben zo’n 130 ton sneeuw gebracht en dan met de bulldozers om het presentabel te
maken.”
De voorstelling van de grootste Kerstman van Europa werd afgesloten met een groot feest. En bij zo’n
reuzenviering hoort ook een groots gebaar. Het stadsbestuur bood aan iedereen een glaasje aan.
wtv – focus 24/12/2008

Verwelkoming van de
Reuzengilde op het
podium.

JAN TURRPIN de grootste Kerstman
ter wereld.

Tijdens het evenement “Sneeuw in de Stad” stonden
tal van Nieuwpoortse verenigingen met een standje op
het Marktplein. Ook de Reuzengilde kon natuurlijk niet
ontbreken. Ze stonden er met een standje van warme
en koude drankjes naar keuze en met een warme
“hespe voe me eu steute”.

Op de foto van links naar rechts: Patrick Hillebrandt, Martine
Hillebrandt en Maria De Groote (in de stand).

Op de foto van links naar rechts: Martine Hillebrandt, Patrick
Hillebrandt, Johan Demeersseman en Maria De Groote (in de
stand).

Op de foto: Luc Debeer als Kerstman op de slee.

