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INHOUD

VOORWOORD

Beste inwoners,

Nieuwpoort pakt dit jaar op-
nieuw uit met de Week van de 
Zee in Nieuwpoort-Bad. Een 
heus zeedorp met leuke acti-
viteiten zal de vele gezinnen 
met kinderen kunnen boeien. 
Gidsen en zeeanimatoren zijn 
op zondag 6 mei present op de 
zeedijk en je kunt ook garnaal-
kruiers aan het werk zien. In 
datzelfde weekend is er ook een 
lentebraderie in onze bruisende 
badplaats.

Tijdens het Pinksterweekend 
pakken we traditiegetrouw uit 
met de visserijfeesten. Muzikale 
optredens, een ‘vissmoefelmarkt’ en een geleid bezoek aan de visveiling zijn 
de klassieke ingrediënten van deze feesten die telkens op een grote publieke 
belangstelling kunnen rekenen. Op Pinkstermaandag 21 mei 2018 brengen we 
hulde aan de op zee omgekomen vissers met een eucharistieviering in de vis-
veiling en een ingetogen plechtigheid aan het vissersmonument. Als afsluiter 
van het visserijweekend worden de verdienstelijke reders gehuldigd.

Nieuwpoort is één van de negen kustgemeenten die deelneemt aan Beaufort, 
de driejaarlijkse triënnale voor hedendaagse kunst aan de Belgische kust.

‘The Ninth Wave’ van Edith Dekyndt bestaat uit een live actie aan het imposante 
ruiterstandbeeld van Koning Albert I-monument. Tijdens deze performance 
poetst een vrouw op regelmatige tijdstippen het viriele beeld van Albert I. De 
Belgische kunstenares verwijst hiermee naar de impact van WO I op het leven 
van vrouwen. De titel verwijst ook naar de opeenvolging van golven die de on-
derwaterzetting van de IJzervlakte in 1914 deden uitbreiden.

Het werk ‘Men’ van de Deense kunstenares Nina Beier is een formatie van rui-
terstandbeelden die op de golfbreker ter hoogte van de Lefebvrestraat staat. 
Het werk is een toespeling op een leger dat tijd en ruimte doorkruist en dat 
afhankelijk van de getijden overspoeld wordt. Dit unieke kunstwerk is ongetwij-
feld één van de blikvangers van Beaufort 2018!

Burgemeester Geert Vanden Broucke 
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Geboortes en overlijdens

Geboortes:
• Marthe, geboren op 29 december 2017
 Dochter van Pylyser Jürgen en Verhoye 

Stéphanie
• Milo, geboren op 31 januari 2018
 Zoon van Goossens Wouter en De 

Cuyper Merle
• Hélène, geboren op 26 januari 2018
 Dochter van Averein Arnaud en Lagast 

Ruth
• Mila, geboren op 26 januari 2018
 Dochter van De Spiegelaere Tom en 

Verbanck Sandy

• Marie-Julie, geboren op 4 februari 
2018

 Dochter van Vermeire Dries en 
Gadeyne Marlies

• Nina, geboren op 12 februari 2018
 Dochter van Vandecasteele Kris en 

Delmotte Kristle
• Nona, geboren op 23 februari 2018
 Dochter van Smagge Chesney en 

Boedts Aïcha
• Jason, geboren op 26 februari 2018
 Zoon van Philippaerts Dirk en Lecocq 

Stephanie

• Kiano Deprey, geboren op 6 maart 
2018

 Zoon van Rosseel Shana

Overlijdens: 
• Catteeuw Frans (85 jaar)
 Benidorm, 28 januari 2018
• Verlinden Jan Adriaan (91 jaar)
 Nieuwpoort, 11 februari 2018
• Neefs Alfred (88 jaar)
 Nieuwpoort, 19 maart 2018

Nieuw infomoment 
voor nieuwe 
inwoners

Zaterdag 2 juni 2018
Op vrijdag 23 maart 2018 vond er een 
infomoment plaats voor alle nieuwe 
inwoners die in Nieuwpoort tussen 
september 2016 en februari 2018 zijn 
komen wonen. Niet iedereen heeft 
echter een uitnodigingsbrief ontvan-
gen. Daarom wordt een nieuw info-
moment georganiseerd op zaterdag 
2 juni om 10 u. in de City, Valkestraat 
18. Alle nieuwe inwoners zijn uitge-
nodigd.

In een ongedwongen sfeer kunnen de 
nieuwe inwoners kennis maken met 
onze stad, de verschillende stads-
diensten en de lopende projecten.

Inschrijven kan tot maandag 21 mei 
via E communicatie@nieuwpoort.be 
of via T 058 22 44 10.

Enquête naar de arbeidskrachten

Statbel, het Belgische statistiekbureau, 
en Eurostat organiseren sinds 1983 
de Enquête naar de arbeidskrachten 
bij 20.000 huishoudens. Deze enquête 
brengt voor elk gezinslid van de deel-
nemende huishoudens de werksituatie 
in kaart. Er wordt gevraagd naar werk 
en werk zoeken, studies, werkloops-
heid en pensioen. 
De resultaten van de enquête laten toe 
om internationaal vergelijkbare ar-
beidsmarktstatistieken op te maken.

De lopende steekproef bevat ook huis-
houdens die in Nieuwpoort gedomicili-
eerd zijn. Zij werden op toevallige wijze 
uit het rijkregister geselecteerd en krij-
gen het bezoek van een van onze inter-
viewers. Dit bezoek wordt door Statbel 
in een brief aan de geselecteerde huis-
houdens aangekondigd. 

Deze brief vermeldt de naam van de in-
terviewer en het telefoonnummer van 
het Contact Center voor bijkomende 
informatie (bereikbaar van 9 u. tot 17 u. 
via het gratis nummer 0800 120 33).

Zitdagen invullen aangiften personenbelasting
Waar kun je terecht?
Belastingkantoor Veurne
Vanaf 2 mei kun je terecht in het belas-
tingkantoor te Veurne (Peter Benoitlaan 
4) om je aangifte voor het aanslagjaar 
2018 in te vullen.

Deze diensten zijn elke werkdag open van 
9 u. tot 12 u. In juni zijn ze open tot 15 u. Er 
worden geen afspraken gemaakt.

Als je jouw aangifte nog niet ontvangen 
hebt, kan je toch langskomen om je aan-
gifte in te vullen.

Zitdagen Nieuwpoort
Op 15, 17 en 18 mei 2018 organiseert FOD 
Financiën ook zitdagen in het belasting-
kantoor te Nieuwpoort (Juul Filliaertweg 
49) en dit van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 
16 u. Er worden geen afspraken gemaakt.

Mijn Dossier

Alle personen die ingeschreven zijn 
in het rijksregister kunnen via de link 
www.ibz.rrn.fgov.be/nl en via de toe-
passing ‘Mijn Dossier ‘verschillende 
documenten verkrijgen en afdrukken:

• Attest van hoofdverblijfplaats;
• Gezinssamenstelling;
• Attest van leven;

• Attest van Belgische nationaliteit;
• …
De door jou afgedrukte attesten zijn 
rechtsgeldig!
Je krijgt toegang tot ‘Mijn Dossier’ door 
middel van jouw eId en jouw PIN-code. 
Onder de rubriek ‘Toepassingen voor 
de burger’ kan je jouw dossier terug-
vinden. 
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Wijziging zitdag pensioenen

Vanaf juni 2018 zal de maandelijkse zit-
dag voor de pensioenen van de Federale 
Pensioendienst NIET meer gehouden 
worden in het stadhuis, maar in het So-
ciaal Huis, Astridlaan 103.

Deze maandelijkse zitdag vindt plaats 
elke eerste dinsdag van de maand. Voor 
inlichtingen over het pensioen van zelf-
standigen is dit van 9 u. tot 12 u. Voor het 
pensioen van loontrekkenden (werkne-
mers) kun je voortaan ook terecht in het 
Sociaal Huis van 9 u. tot 11.30 u. en van 
13.30 u. tot 16 u. 

Welke documenten breng je 
mee?
1) Elektronische identiteitskaart 

(EId)
Bij gehuwden of wettelijk samenwonen-
den volstaat één elektronische identi-
teitskaart. Als je voor iemand anders 
komt, breng dan ook zeker een kopie van 
zijn of haar eID mee en een volmacht.

2) Alle fiches met betrekking tot 
inkomsten 2017

= lonen, werkloosheidsuitkering, ver-
vangingsinkomen bij ziekte, pensioe-
nen, aanslagbiljetten van onroerende 
voorheffing/grondlasten, verplicht aan 
te geven roerende inkomsten, ontvan-
gen huurgelden handelszaken enz. (ook 
buitenlandse inkomsten)

3) Alle fiscale attesten van 
uitgaven 2017 

= pensioensparen, giften, attesten kin-

deropvang, attesten levensverzekering 
en/of interest/kapitaalaflossingen van 
hypothecaire leningen, uittreksels on-
derhoudsgeld, uittreksel van voorafbe-
talingen enz.

4) Vorig aanslagbiljet inkomsten 
2016

5) Indien je een nieuw 
rekeningnummer wenst te 
vermelden: IBAN-rekeningnummer 
meebrengen.

Heb je een algemene vraag over 
jouw aangifte? 
Je kan terecht bij het Contact Center op 
02 572 57 57, elke werkdag van 8 u. tot 
17 u.

Alle info over de aangifte vind je ook op 
www.fin.belgium.be > Particulieren > 
Aangifte 2018 

Alles wat je moet weten over de verkiezingen! 

De volgende lokale verkiezingen vinden 
plaats op zondag 14 oktober 2018:
• provinciale verkiezingen voor de 

Provincieraad;
• gemeentelijke verkiezingen voor de 

gemeenteraad.

Deelnemen aan deze verkiezingen is voor 
alle Belgen verplicht!

1. Wat zijn de voorwaarden om te 
stemmen in Nieuwpoort?

• Je bent Belg;
• Je bent 18 jaar of ouder op 14 oktober 

2018;
• Je bent op 1 augustus 2018 inge-

schreven in het bevolkingsregister van 
Nieuwpoort;

• Je bevindt je niet in een geval van uit-
sluiting of schorsing van het kiesrecht.

2. Hebben personen met een 
andere nationaliteit dan de 
Belgische stemrecht?

Ook niet-Belgen kunnen bij de gemeente 
waar ze hun hoofdverblijfplaats hebben 
schriftelijk een aanvraag indienen om 

hun stem uit te brengen voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. Hiervoor kun je tot 
en met 31 juli 2018 een aanvraag indie-
nen. Dit aanvraagdocument is te beko-
men bij de dienst bevolking, loket 1.

Het college van burgemeester en sche-
penen controleert of je aan alle kies-
voorwaarden (zie hieronder) voldoet en 
beslist in voorkomend geval om je in te 
schrijven op de kiezerslijst. Eenmaal 
goedgekeurd heb je stemrecht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen (niet voor 
de provincieraadsverkiezingen) en ben je 
zoals elke Belg verplicht om te stemmen. 

Deze goedkeuring blijft geldig voor vol-
gende gemeenteraadsverkiezingen, zo- 
lang je nog voldoet aan de kiesvoorwaar-
den. Heb je al een goedgekeurde aan-
vraag van bij de vorige gemeenteraads-
verkiezingen en je voldoet nog aan de 
voorwaarden, dan hoef je geen nieuwe 
aanvraag te doen.

Wat zijn de voorwaarden voor niet-Bel-
gische burgers van de Europese Unie?
• Op 1 augustus 2018 in het bevolkings-

register van Nieuwpoort ingeschreven 
zijn;

• Op de dag van de verkiezingen de leef-
tijd van 18 jaar bereikt hebben;

• Op de dag van de verkiezingen niet uit-
gesloten of geschorst te zijn van stem-
recht;

• Een aanvraag indienen om ingeschre-
ven te worden als kiezer en dit ten laat-
ste op 31 juli 2018.

Wat zijn de voorwaarden voor niet-Belgi-
sche burgers buiten de Europese Unie?

• Op 1 augustus 2018 in het bevolkings-
register van Nieuwpoort ingeschreven 
zijn;

• Op de dag van de verkiezingen de leef-
tijd van 18 jaar bereikt hebben;

• Op de dag van de verkiezingen niet uit-
gesloten of geschorst te zijn van stem-
recht;

• Op het ogenblik van de aanvraag 5 jaar 
ononderbroken hoofdverblijfplaats 
hebben in België gedekt door een wet-
telijk verblijf;

• Een aanvraag indienen om ingeschre-
ven te worden als kiezer en dit ten laat-
ste op 31 juli 2018.



  Dienst bevolking: Véronique Vermoote - T 058 22 44 40 - E veronique.vermoote@nieuwpoort.be

3. Stemmen met een volmacht. 
Hoe zit het in elkaar?

Wat moet je doen als je niet in de moge-
lijkheid bent om te komen stemmen?
Dan dient de inwoner een bewijsstuk af 
te leveren op de bevolkingsdienst van het 
stadhuis, hetzij voor de verkiezingen, het-
zij na de verkiezingen eventueel samen 
met uw oproepingskaart.

Wat zijn de redenen om volmacht te ge-
ven en welk attest heb je nodig? 
• Ziekte (doktersattest);
• Om beroepsredenen in het land of in 

het buitenland (attest werkgever);
• Schipper, marktkramer, kermisreizi-

ger (attest burgemeester nodig waaruit 
blijkt dat betrokkene een van deze be-
roepen in zijn dossier van het rijksre-
gister staan heeft);

• Gevangene (attest directie gevangenis); 
• Geloof (attest religieuze overheid);
• Tijdelijk verblijf buitenland andere dan 

vakantie (attest werkgever)
• Tijdelijk verblijf buitenland op vakantie 

(zie hieronder)

Bij een volmacht voor tijdelijk verblijf in 
het buitenland wegens vakantieredenen 
dient er op de bevolkingsdienst een be-
wijs van de reis voorgelegd worden. In het 
geval dit niet voorhanden is, dien je een 
door jouw ondertekende verklaring op 
eer af te geven. Een attest tijdelijk verblijf 
wordt afgeleverd na voorlegging van deze 
stukken. Alle attesten worden bij het vol-
machtformulier gevoegd. Het attest tijde-
lijk verblijf in het buitenland kun je tot 13 
oktober 2018 verkrijgen.

Wie mag met volmacht stemmen?
Iedereen die stemgerechtigd is, kan met 
volmacht stemmen. Een Belgische kiezer 
kan alleen aan een andere Belgische kie-

zer een volmacht geven. Een niet-Belgi-
sche kiezer kan zowel aan een Belgische 
kiezer als aan een niet-Belgische kiezer 
een volmacht geven, enkel voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. Opgelet: ieder 
mag slechts één volmacht hebben.

Welke documenten moet je meenemen 
om met volmacht te stemmen?
Je dient met volmacht te stemmen in het 
stembureau waar de volmachtgever zich 
dient aan te bieden.

• Je eigen oproepingsbrief;
• De oproepingsbrief van de volmachtge-

ver;
• Het volmachtformulier dat correct on-

dertekend is door de volmachtgever en 
jezelf;

• Attest aan het volmachtformulier ge-
hecht;

• Bij afwezigheid wegens plezierreis: het 
attest van tijdelijk verblijf in het buiten-
land.
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Goed wonen in Nieuwpoort

Het Agentschap Binnenlands Bestuur 
en Statistiek Vlaanderen publiceer-
de op 19 maart jl. de gemeente- en 
stadsmonitor. Dit nieuw grootschalig 
onderzoek peilt onder andere naar de 
tevredenheid van burgers over hun lo-
kale woon- en leefomgeving. Eén van 
de voornaamste conclusies is dat een 
grote meerderheid van de burgers 
graag in zijn gemeente of stad woont 
en een hoge algemene tevredenheid 
ervaart. 

Maar liefst 40,4 % van de inwoners van 
Nieuwpoort die de vragenlijst ontving, 
werkte mee aan dit onderzoek. Uit de 
resultaten blijkt o.m. dat: 

• 95 % graag in Nieuwpoort woont 
• 72 % vindt dat het veilig fietsen is in 

de stad 
• 83 % tevreden is over de algemene 

dienstverlening in de gemeente 
• 88 % tevreden is over de huisvuilvoor-

zieningen in de stad 

• 84 % vindt dat de straten en voetpa-
den er netjes bij liggen 

• 83 % van oordeel is dat er voldoende 
aanbod aan groen is in de buurt 

• 91 % zegt zich nooit of zelden onveilig 
te voelen in de buurt of in de stad 

Het volledig overzicht van de rapporten 
is te vinden op www.gemeente-en-
stadsmonitor.vlaanderen.be 

Reddingsdienst aan zee

Nieuwpoort telt vijf reddingsposten die 
instaan voor de veiligheid van de badgas-
ten. Alle reddersposten zijn geopend van 
zaterdag 30 juni 2018 tot en met zondag 
2 september 2018, telkens van 10.30 u. 
tot 18.30 u. 

Buiten de zomervakantie zal er ook tel-
kens één redderspost (Hoofdpost, post 2) 
beschikbaar zijn:
• Van vrijdag 15 juni tot en met vrijdag 

29 juni 2018, van 10.30 u. tot 18.30 u.
• Van maandag 3 september tot en met 

zondag 16 september 2018, van 10.30 
u. tot 18.30 u.

Meer info: Intercommunale 
Kustreddingsdienst West-Vlaanderen: 
www.ikwv.be of via E info@ikwv.be. 
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Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuwpoort Stadscentrum

Nieuwpoort als historische 
kuststad 
Nieuwpoort is één van de enige badste-
den waar er naast een badplaats ook een 
historische stadskern aanwezig is. Met 
het belfort beschikt de stad sinds 1999 
als enige kustgemeente over UNESCO-
Werelderfgoed.

Nieuwpoort-Stad is één van de meest 
gaaf bewaarde stadsensembles van de 
wederopbouwarchitectuur na Wereldoor-
log I in de Westhoek. De stad werd vanaf 
1922 volledig heropgebouwd aan de hand 
van een vooroorlogs ontwerp van één van 
de belangrijkste wederopbouwarchitec-
ten: Jozef Viérin. Het dambordpatroon, 
de perceelindeling en het architecturaal 
inzicht werden behouden en de belangrij-
ke openbare gebouwen werden rond het 
Marktplein geplaatst.

Het samenhangend stadsontwerp wordt 
gekenmerkt door een specifieke iden-
titeit en is nog steeds bepalend voor de 
verblijfskwaliteit. Deze kwaliteit staat 
vandaag de dag echter onder druk want 
leegstand, hergebruik, afbraak en nieuw-
bouw horen nu eenmaal tot de normale 
gang van zaken in een stad.

Versterken en behoud van patrimonium 
De bedoeling van het RUP Nieuwpoort 
Stadscentrum is het behoud en de ver-
sterking van het waardevol patrimonium. 
Gevels in nieuwbouw- en renovatiepro-
jecten moeten op vlak van schaal en ar-
chitectuur overeenkomen met de om-

geving. Waardevolle elementen moeten 
tevens bewaard blijven. De waarde van 
het historisch stadscentrum ligt immers 
niet enkel in de individuele panden, maar 
ook in het samenspel van alle elementen 
in het straatbeeld.

Het RUP Nieuwpoort Stadscentrum heeft 
betrekking op de volgende straten: As-
tridlaan, Kaai, Koningin Elisabethlaan 
(enkel gebouwen kant binnenstad), Emiel 
Coppieterstraat (enkel gebouwen kant 
binnenstad) en Onze Lieve Vrouwstraat 
(enkel gebouwen kant binnenstad).

Er werd een onderscheid gemaakt tus-
sen het erfgoed waarvan de waarde reeds 
grotendeels is vastgesteld en geïnven-
tariseerd (beschermd erfgoed, vastge-
stelde lijst IOED en UNESCO-erfgoed). 
Deze delen dienen in de oorspronkelijke 
toestand behouden of hersteld te worden. 
Daarnaast wordt een verschil gemaakt 
in het erfgoed dat binnen het RUP bij-
komend werd geselecteerd, zonder 
specifiek bestaand statuut. Het behoud 
van deze elementen moet worden nage-
streefd en nieuwbouw is alleen mogelijk 
onder bepaalde voorwaarden. 

Bekendmaking van het openbaar 
onderzoek
Overeenkomstig met de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder 
artikel 2.2.14 §2, maakt het college van 
burgemeester en schepenen het ontwerp 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
Nieuwpoort Stadscentrum, dat voorlopig 
vastgesteld werd door de gemeenteraad 
in zitting van 26 april 2018, openbaar.

Dit ontwerp kan vanaf 8 mei tot en met 6 
juli 2018 ingekeken worden in het stads-
gebouw in de Willem De Roolaan 90. Het 
dossier kan je ook raadplegen op de www.
nieuwpoort.be: Wonen > Bouwen > Ver-
bouwen en verhuizen > Gemeentelijke 
Rup’S > Openbaar onderzoek GRUP’S. 

Als je bij dit plan adviezen, bezwaren of 
opmerkingen wil formuleren, dan moet 
je die tegen 6 juli 2018 per aangetekende 
brief verzenden aan de voorzitter van de 
Gemeentelijke Commissie voor Ruimte-
lijke Ordening, p/a dienst omgeving, Wil-
lem De Roolaan 90.

Je kan jouw opmerkingen ook afgeven 
tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 6 juli 
2018 op het stadhuis, dienst secretariaat, 
Marktplein 7 en dit tijdens de kantoor-
uren.

Infomoment RUP 
Nieuwpoort 
Stadscentrum 

Vrijdag 25 mei 2018

Op vrijdag 25 mei 2018 zal een info-
moment om 19 u. in de City georga-
niseerd worden over het Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan Nieuwpoort Stads-
centrum. Er zal deskundige uitleg 
gegeven worden over het waardevol 
patrimonium, de bestaande ruimte-
lijke structuur, algemene bouwvoor-
schriften, het aanvragen van vergun-
ningen etc.

‘Nieuw Nieuwpoort’

Het stadsbestuur wil het stedenbouwkundige en architecturale belang van het historische stadscentrum 
extra in de verf zetten en zal hiervoor een aantal initiatieven nemen. De brochure ‘Nieuw Nieuwpoort’ is 
een eerste aanzet omdat het de kwaliteiten van het erfgoed in een historische context plaatst. Ook worden 
er een aantal algemene bouwvoorschriften voorgesteld. 
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Zwerfvuilacties 

Zwerfvuilactie van 17 maart 2018
Ondanks de koudste 17 maart sinds 1909 
hebben diverse verenigingen deze kou-
de getrotseerd om een traject van 8 km 
zwerfvuil op te ruimen. Er werd maar 
liefst 660 kg zwerfvuil verzameld dat heel 
verscheiden was: een slaapzak, land-
bouwfolies, glas en voornamelijk plastic 
flessen en blikjes.

Heel wat verenigingen waren aanwezig: 
vzw de Vuurtoren, Natuurpunt - Westkust 
- Nieuwpoort, Sint-Bernarduscollege, 
Vrije zwemmers Nieuwpoort, Okra tref-
punt Nieuwpoort, Gezinsbond Ramska-
pelle - Sint-Joris, Zangkoor Opportus en 
SeaScouts & SeaGuides 8ste FOS Nieuw-
poort.

Eneco clean beach cup
Op zondag 25 maart 2018 heeft de jeugd-
raad van Nieuwpoort in samenwerking 
met Stad Nieuwpoort voor de eerste keer 
de Eneco clean beach cup georganiseerd 
op het strand van Nieuwpoort. Maar liefst 
95 deelnemers waren aanwezig. Samen 
hebben zij 165,12 kg zwerfvuil opgeruimd.

Schorre-opkuis van 31 maart 2018
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Na-
tuurpunt de lenteschoonmaak van het na-
tuurreservaat De IJzermonde. Vanuit het 
binnenland komt er via het Sluizencom-
plex heel wat zwerfvuil in het natuurre-
servaat terecht. Zo’n 50 vrijwilligers kwa-
men een handje toesteken om het gebied 
zwerfvuilvrij te maken. 

Statiegeldalliantie

Uit onze jaarlijkse zwerfvuilacties merken we dat het grootste aandeel van het 
zwerfvuil bestaat uit plastic flessen en blikjes. Daarom heeft Nieuwpoort zich 
aangesloten bij de Statiegeldalliantie. De partners van de Statiegeldalliantie wil-
len een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en 
zeeën. Op deze manier moeten de burgers minder betalen en worden de bedrijven 
verantwoordelijk gesteld. 

Door ons als stad aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie vragen we als groep aan 
de Belgische regering om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en plastic 
flessen. 

Paddenoverzet

Amfibieën, waaronder padden, verblij-
ven in de winter meestal niet in het wa-
ter, maar houden een winterslaap. In het 
voorjaar (vanaf half februari tot eind april) 
trekken ze naar beken en poelen om er te 
paren en eitjes te leggen. Door het dichte 
Vlaamse wegennetwerk moeten heel wat 
amfibieën tijdens hun voorplantingstocht 

een straat oversteken. Dat doen ze voor-
namelijk tijdens de schemering. Wanneer 
een auto hun pad kruist, eindigt zo’n tocht 
vaak in een platte dood.

De technische dienst plaatste daarom 
onlangs in de Simli-wijk (in de Louisweg, 
de A. Oleffelaan en de E. Verhaerenlaan) 
speciale verkeersborden om automo-
bilisten te waarschuwen voor een pad-
denoversteek en ze aan te manen om hun 
snelheid aan te passen.

Tenslotte wordt ook een oproep aan de 
bevolking gedaan om dergelijke over-
steekplaatsen signaleren aan de milieu-
dienst. Zo kan deze tijdig nieuwe borden 
plaatsen. Meer info kun je terugvinden op 
www.natuurpunt.be/pagina/paddenover-
zet.

Vogelbescherming 
komt naar West-
Vlaanderen

Op zondag 6 mei 2018 organiseert de 
vogelbescherming van 13 u. tot 17 u. 
een gratis infomoment. Dit is bedoeld 
voor iedereen die meer over vogels 
en dieren in het wild wil te weten ko-
men. 

Tijdens een informatieve namid-
dag vertelt kiekendiefonderzoekster 
Anny Anselin hoe ze de laatste jaren 
meer over de bruine kiekendief te 
weten zijn gekomen. Ook worden de 
geheimen van de kerkuil prijsgege-
ven door vogelringer en kerkuilon-
derzoeker Aurel Van De Walle. Bo-
vendien stellen de lokale afdelingen 
zich aan je voor. 

Als afsluiter krijg je een kijkje achter 
de schermen van het Opvangcentrum 
voor Vogels en Wilde Dieren van Oos-
tende (VOC). 

Deze infonamiddag vindt plaats in het 
VOC Oostende, Nieuwpoortsesteen-
weg 642, 8400 Oostende.



MILIEU

Renoveren

Ben je van plan om te renoveren? Dan zijn 
deze tips en tricks misschien handig voor 
jou. Renoveren van bestaande gebouwen 
heeft tal van voordelen:

• Lagere energiefactuur
• Meer wooncomfort
• Hogere vastgoedwaarde
• Minder CO2-uitstoot
• Financiële steun van de overheid 

Ook worden vele renovatiewerken gesub-
sidieerd. Daarom is het belangrijk om na 
te gaan welke werken je wilt uitvoeren en 
op welke premies je recht hebt.

Renovatieplan
Een renovatieplan hangt af van de werken 
die je wilt uitvoeren. De werken die een 
groot verschil maken en gesubsidieerd 
worden zijn:

Werken
Ideale isolatie-

waarde

Dak / plafond 
isoleren

U ≤ 0,24 W/m²K

Muren isoleren U ≤ 0,24 W/m²K

Vervangen van 
ramen in hoog-
rendementsglas

U ≤ 1,5 W/m²K

Vloerisolatie U ≤ 0,24 W/m²K

Hierbij is het van belang om niet het eer-
ste het beste isolatiemateriaal te kiezen 

maar te controleren wat de isolatiewaar-
de is van het materiaal. De ideale isola-
tiewaarde wordt telkens vermeld naast de 
werken.

We raden je aan om eerst eens na te gaan 
welke premies je kan krijgen en aan wel-
ke voorwaarden je moet voldoen. Deze 
informatie kan je verkrijgen bij Woonhuis 
NieKo via T 058 53 34 90 of via wonen@
koksijde.be. Elke maandag (13.30 u. tot 16 
u. en woensdag (9 u. tot 11.45 u.) is deze 
dienst te bezoeken in het Sociaal Huis, 
Astridlaan 103.

Advies door BENOvatiecoach

BENOveren is een project dat mensen 
helpt om beter te renoveren. Hun doel is 
om de woning zo duurzaam mogelijk te 
maken zonder grote constructieve wer-
ken. Als je niet thuis bent in het renove-
ren, dan kan je gebruik maken van een 
BENOvatiecoach. Dezz begeleidt je met 
advies om energie te besparen, offertes 

op vragen, het opstellen van een BENO-
vatieplan, het aanvragen van premies etc.
Je kan ook een BENOvatiecoach aanvra-
gen in groep. Hierdoor heb je recht op een 
Burenpremie. Dit gaat als volgt te werk.

1. Je moet jezelf aanmelden voor de bu-
renpremie via www.eandis.be 

2. Zodra er minstens 10 buurtbewoners 
zich aangemeld hebben, wordt er een 
gecertificeerd BENOvatiecoach toege-
kend. 

Het doel is om de buren ook aan te spo-
ren om mee te BENOveren zodat men 
kans maakt op deze burenpremie. Als er 
gebruik gemaakt wordt van een BENO-
vatiecoach zal er een maximale vergoe-
ding gevraagd worden van € 400 euro per 
wooneenheid.

  Technische dienst - Cel milieu 
 T 058 22 44 51

OPENBARE WERKEN
Meldpunt wegen

Het Vlaamse wegennet is zo’n 67.000 km 
lang. Afhankelijk van de locatie van de 
weg gebeurt het beheer en onderhoud 
van de weg door de Vlaamse Overheid, 
steden en gemeenten, waterwegbeheer-
ders etc.

De beheerders zijn dagelijks op de weg 
om de wegen te inspecteren en te onder-
houden. Maar op zo’n uitgebreid wegen-
net kunnen ze niet overal tegelijk zijn.

Bij het centraal meldpunt ‘Meldpunten 
Wegen’ kunnen weggebruikers en om-
wonenden problemen aan de weg (bv. 
gaten, scheuren, verzakkingen etc.), met 
de signalisatie (bv. wegmarkeringen) of 
eventuele hindernissen (bv. glasresten, 
zwerfvuil etc.) melden. Op basis van de 
opgegeven locatie verstuurt het meldpunt 
de melding vervolgens automatisch naar 
de bevoegde wegbeheerder.

Wil je een probleem melden? Surf naar 
www.meldpuntwegen.be. Zodra jouw 

melding geregistreerd is, krijg je een be-
richt. Of bel naar 1700, het gratis nummer 
van de Vlaamse Overheid (iedere werkdag 
van 9 u. tot 19 u.). 



Stormvloedkering

De afdeling KUST van de Vlaamse over-
heid is gestart met de bouw van een 
stormvloedkering in de havengeul van 
Nieuwpoort. Deze moet de stad en het 
hinterland beschermen tegen hoge wa-
terstanden bij zware stormen. 

Er zal nooit gewerkt worden tijdens de 
weekends. Ook tussen 6 juli en 27 au-
gustus 2018 zullen de werken stopgezet 
worden. 

De werfzone is gelegen op het einde van 
de Lombardsijdestraat, tussen het Paul 
Orbanplein, de havengeul en het Loods-
wezenplein. Fietsers en voetgangers 
die vanop de promenade langs de geul 
richting het staketsel wandelen (of in 
omgekeerde richting) zullen voor flatge-
bouw “Den Oever” niet rechtdoor kunnen 
stappen of fietsen, maar zullen gebruik  

maken van de tijdelijke voetgangerspas-
sage. Fietsers zullen er moeten afstappen. 

De werken aan de stormvloedkering wor-
den uitgevoerd door de Vlaamse Over-
heid, afdeling Maritieme Dienstverlening 
en Kust. Heb je vragen over dit project? 
Dan kan je een e-mail sturen naar 
kust@vlaanderen.be of bellen naar 
T 059 55 42 11.

OPENBARE WERKEN

PREVENTIE
BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Bij een noodsituatie in onze stad willen 
we jou graag snel verwittigen. Daarom 
kan onze stad vanaf nu gebruik maken 
van BE-Alert, een nieuw systeem dat je 
meteen op de hoogte stelt van een nood-
situatie via sms, e-mail of telefoon.

Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem 
waarmee de overheid jou verwittigt en de 
nodige instructies geeft bij een noodsi-
tuatie. Dankzij BE-Alert, kan een burge-
meester, gouverneur of de Minister van 
Binnenlandse Zaken een bericht uitstu-
ren naar iedereen waarop de noodsituatie 
impact heeft. Zo krijgen alle betrokken in-
woners snel de nodige aanbevelingen (bv. 
ramen en deuren sluiten bij een brand). 
BE-Alert gebruikt verschillende kana-
len om jou te waarschuwen. Je kan een 
BE-Alertbericht ontvangen via een sms, 
een gesproken bericht via een vaste te-

lefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft 
voldoende capaciteit om een groot aantal 
inwoners, via verschillende kanalen tege-
lijkertijd op de hoogte te stellen.

Welk adres moet je opgeven?
Een alarm kan verzonden worden op ba-
sis van een adressenlijst. Je kan verschil-
lende adressen en verschillende telefoon-
nummers registreren. Zowel je woon- als 
werkadres kan je opgeven.

Bij een grote noodsituatie, kan er ook een 
bericht worden uitgestuurd op basis van 
locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in 
die zone krijgt dan een sms. Zo kan je dus 
ook verwittigd worden als je een dagje 
aan zee, in de Ardennen, … bent, of een 
uitstap maakt naar de zoo, de cinema, …
Inschrijven is volledig gratis. 

Hoe voorbereiden op een 
noodsituatie? 
Je kan je best voorbereiden door je goed 
te informeren over wat je moet doen bij 
elk type alarm en welke kanalen er be-
schikbaar zijn in jouw gemeente:

• Inschrijven op BE-Alert;
• De officiële sociale mediakanalen van 

stad Nieuwpoort, de provincie of het 
nationaal Crisiscentrum volgen;

• Kijken of er sirenes in jouw buurt staan 
en hoe die klinken.

Hoe registreren?
Je kan je heel gemakkelijk registreren op 
www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsfor-
mulier zo volledig mogelijk in. Indien je 
niet over internet beschikt, kun je naar de 
balie in het stadhuis komen. Daar zullen 
de gegevens handmatig in het systeem 
ingevuld worden. 

Startavond PRUP Kreekgebied en omgeving Nieuwpoort 

Maandag 11 juni 2018 
De Provincie West-Vlaanderen en de 
stad Nieuwpoort maakten een master-
plan op waarin de eerste denkpistes 
voor een toekomstvisie van de Groene 
Gordel in Nieuwpoort zijn onderzocht. 
Nu wordt  gestart met de opmaak van 
een provinciaal ruimtelijk uitvoerings-
plan (PRUP) voor een deel van het mas-
terplan, namelijk het Kreekgebied en 
omgeving. De eerste stap in dit PRUP is 

een publieke raadpleging.

Op maandag 11 juni vindt om 19.30 u. 
de startavond van de publieke raadple-
ging plaats in de City, Valkestraat 18. De 
plannen worden toegelicht door burge-
meester Geert Vanden Broucke en ge-
deputeerden Guido Decorte en Franky 
De Block. Daar kunnen inwoners hun 
ideeën en meningen over de toekomst-
visie van het Kreekgebied geven.

Inschrijven voor de startavond kan op 
www.west-vlaanderen.be/kreekgebied-
Nieuwpoort. Op deze website wordt 
ook, vanaf 11 juni, alle informatie van 
dit PRUP verzameld. Heb je vragen 
hierover? Neem dan contact op met de 
dienst ruimtelijke planning van de pro-
vincie West-Vlaanderen op 
E ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be
of T 050 40 35 33.



PREVENTIE

Fietsen graveren

Het graveren van een identificatienum-
mer in het fietsframe heeft tot doel de 
eigenaar van een fiets te kunnen identi-
ficeren! Dit is zeer handig bij controles 
en bij het aantreffen van achtergelaten 
fietsen.

Het is mogelijk om je fiets te laten gra-
veren bij dienst veiligheid en preventie, 
Langestraat 85 en dit na afspraak via 
preventie@nieuwpoort.be of via 
T 058 22 44 17. 

GEMEENTERAAD

FLITSEN UIT DE GEMEENTERAAD

22 februari 2018

Contantbelasting op het inzamelen van 
afval in het recyclagepark
Naar aanleiding van een klacht werd 
vastgesteld dat het retributiereglement 
inzake het recyclagepark niet strookt met 
de werkelijk gehanteerde tarieven voor 
wat betreft fracties die minder wegen dan 
5  kg. Wanneer een gebruiker een frac-
tie deponeert die minder weegt dan 5 kg, 
vermeldt het ticket een gewicht van 0 kg 
maar wordt toch een fractie aangerekend 
van 5 kg. Dit heeft te maken met de soft-
ware van weegbruggen om tot op de kilo-
gram te wegen. Er werd daarom besloten 
om het reglement aan te passen waarbij 
betalende fracties onder de 5kg worden 
aangerekend als 5 kg.  

Aanstelling leden wijkraad Nieuwpoort-
Bad
De raad gaf zijn goedkeuring voor de aan-
stelling van de heer Muys Willy en de heer 
Van der Biest Edmond als stemgerechtig-
de leden in de wijkraad Nieuwpoort-Bad.

Uitvoeren van instandhoudingswerken 
aan Vredegerecht - Politiecommissari-
aat: verrekening hermetselen dakka-
pellen 
De raad keurde de aannemingsvoorwaar-
den en gunningswijze goed voor drin-
gende instandhoudingswerken aan het 
Vredegerecht-Politiecommissariaat. Na 
een open procedure werden de werken 
toegewezen aan de firma Artes Wouden-
berg voor een bedrag van € 157.793,84 
(incl. BTW). Na het plaatsen van de stel-

ling werd vastgesteld dat de dakkapel-
len in zeer slechte staat waren en dat de 
frontons niet langer aan de dakconstruc-
tie verankerd waren. Na deze vaststel-
ling werd besloten dat de dakkapellen en 
specifiek de frontons volledig hermetseld 
moesten worden. 

Uitvoeren van instandhoudingswerken 
aan Vredegerecht - Politiecommissari-
aat: verrekening herstel houten ramen 
Bij het afwrijven van het schilderwerk 
werd vastgesteld dat de houten ramen in 
de huidige toestand niet geschilderd kun-
nen worden. Een miniem herstel aan het 
houtwerk zal worden uitgevoerd zoals het 
herstel met epoxy, het herstel door het 
plaatselijk inbrengen van hout met af-
werking van een dorpelprofiel in zink, het 
vastzetten van de beglazing en het aan-
brengen van een plexibeglazing.  De zol-
derramen worden verwijderd en vervan-
gen door een houten constructie met een 
plaat. De kostprijs van deze verrekening 
bedraagt € 35.977,50 (incl. BTW).

Aankoop van een tweedehands autobus 
voor de gemeentelijke basisschool
De huidige tweedehandse bus van de 

gemeenteschool is ondertussen bijna 13 
jaar oud. Het was initieel de bedoeling 
dat de tweedehandse bus minimaal 4 jaar 
dienst zou doen. Ondertussen beginnen 
er steeds meer kosten aan de schoolbus 
te komen en bovendien zijn er bepaalde 
(vervang)onderdelen niet meer verkrijg-
baar. Daarom wordt er voorgesteld om 
een nieuwe tweedehands bus voor de 
school te kopen. Het ramingsbedrag 
wordt vastgelegd op € 90.000 EUR (incl. 
BTW).

Leveren en plaatsen ondergrondse 
kerstverlichtingskabel, bovengrondse 
aansluitpunten, kerstverlichtingskast 
en blaasbuis in de Albert I-laan tussen 
kruispunt Jozef Cardijnlaan en Louiweg 
(Oostkant trambedding)
De raad gaf zijn goedkeuring om de 
kruinen van de bomen langs de gewest-
weg N34 te verlichten met Kerstmis en 
Nieuwjaar. Daarvoor dient men een on-
dergrondse verlichtingskabel te plaatsen 
vanuit een stroomverdeelkast naar de 
66 cilindrische palen. Het plaatsen van 
de kerstverlichtingskabel gebeurt in een 
gemeenschappelijke sleuf van de nuts-
bedrijven tijdens de wegenwerken in het 
deel Jozef Cardijnlaan - Louisweg. De 
kosten worden geraamd op € 101.923,84 
EUR + € 21.404,01 (BTW 21%).

Seniorenraad - Aanstelling en ontslag 
leden
De raad aanvaardde het ontslag van me-
vrouw Mia Ramoudt uit de Seniorenraad. 
Mevrouw Astrid Nijs werd aangesteld als 
nieuw stemgerechtigd lid. 



SOCIALE ZAKEN

 Infopunt Welzijn - Sociaal Huis, Astridlaan 103
Open op maandag: 8.30 u. - 11.45 u. en 13.30 u. - 17 u., 
dinsdag tot en met vrijdag: 8.30 u
E sociaalhuis@nieuwpoort.be - T 058 22 38 75

 Infopunt Welzijn - Sociaal Huis

Parkeer plus Zorg: help de zorgverstrekkers

Heb je een garage of staanplaats? Ben je bereid om zorgverstrekkers tijdens het uitoe-
fenen van hun job voor of op je inrit te laten parkeren? Vraag dan snel een ‘Parkeer plus 
Zorg’-sticker aan via het Sociaal Huis.  

Laatste maand voor 
aanvraag studietoelage

Het schooljaar zit er bijna weer op. Je 
hebt nog tot 1 juni 2018 de tijd om een 
school- of studietoelage aan te vragen.
Op de website www.studietoelagen.be 
vind je meer informatie over de voorwaar-
den en hoe je een aanvraag - online of op 
papier - kunt indienen.

Liever wat hulp? Kom dan gerust langs in 
het Sociaal Huis. Breng je rijksregister-
nummer (staat op je identiteitskaart) en je 
rekeningnummer (op je bankkaart) mee. 

Gratis juridisch advies

Iedereen kan in een situatie terechtko-
men die juridische vragen of moeilijk-
heden met zich meebrengt: echtschei-
dingsgeschillen, (ver-)huurproblemen, 
erfeniskwesties, beslag op loon, enzo-
voort. Bij de dienst rechtshulp krijg je 
informatie over je rechten en plichten 
en een eerste advies. Deze dienstverle-
ning is gratis. Indien nodig verwijst de 
jurist je door naar een advocaat, nota-
ris, vakbond, sociale of administratieve 
dienst voor verdere opvolging of afhan-
deling. 

Wanneer? 
Elke vierde maandag van de maand 
(dus 28 mei en 25 juni) van 16 u. tot 
17.30 u. Je hoeft geen afspraak te ma-
ken. 

Waar?
In het Sociaal Huis, Astridlaan 103, 
Nieuwpoort-stad

Voor wie?
Alle inwoners en personeelsleden (stad 
en OCMW) van Nieuwpoort.

Wat breng je mee?
Alle documenten die met je vraag of 
probleem te maken hebben.

Minder Mobielen Centrale Nieuwpoort zoekt nieuwe chauffeurs
De Minder Mobielen Centrale (MMC) is 
er voor mensen die door leeftijd, ziekte 
of handicap moeilijk weg kunnen, geen 
openbaar vervoer kunnen nemen en 
slechts over een beperkt inkomen be-
schikken.

Met jouw eigen wagen vervoer je de 
klant zowel om medische (vb. dokters-
bezoek) als om sociale redenen (vb. om 

deel te nemen aan het verenigings- en 
ontspanningsleven of om iemand te be-
zoeken).

Als vrijwilliger breng je de mensen ter 
plaatse, help je hen bij het in- en uit-
stappen van de wagen en begeleidt je 
hen indien nodig tot op hun bestem-
ming.

Als chauffeur wordt er uiteraard reke-
ning gehouden met uw beschikbaarheid 
en ontvang je een vergoeding per kilo-
meter. 
Hebt je interesse om vrijwilliger te wor-
den bij de MMC of wens je meer infor-
matie over de dienst, dan kan je steeds 
terecht bij Stephanie Vandenbussche via 
M 0475 42 67 19 of via stephanie.van-
denbussche@nieuwpoort.be



GEZONDE GEMEENTE

Leven zonder filter (over hoogsensitiviteit) - 
Lezing door Fleur van Groningen

Zaterdag 12 mei 2018 
Fleur van Groningen is al maanden de 
talk of the town met haar derde boek ‘Le-
ven zonder Filter’. Haar gelijknamige le-
zing bevat de nodige humor, in woord en 
beeld. Fleur geeft een ontroerend eerlijk 
relaas over hoe het is om hoogsensitief te 
zijn. Openhartig en met zelfrelativering 
spreekt ze over de zoektocht naar haar 
‘gebruiksaanwijzing’, hoe ze ontdekte dat 
ze hoogsensitief is en zich daar aanvan-
kelijk tegen verzette uit schrik voor labels 
en vooroordelen. Tot ze ondervond dat de 
eigenschap naast nadelen ook voordelen 
kent… Het is een eyeopener en een hart 
onder de riem voor andere hoogsensitie-
ve personen (1 op 5 mensen!). Fleur reikt 

ook hun omgeving de nodige inzichten in 
dit thema aan.

Deze lezing vindt plaats op zaterdag 12 
mei 2018, om 20 u. in de City, Valkestraat 
18, Nieuwpoort-stad. Tickets kosten € 5 
en zijn te verkrijgen via 
www.cultuurnieuwpoort.be - Te gast, bij 
de balie in het stadhuis, het infokantoor 
in Nieuwpoort-bad of bij de dienst Cultuur 
in de City. 

Meer info:
Rond de ticketverkoop: 
cultuur@nieuwpoort.be - T 058 79 50 00
Voor andere vragen: 
sociaalhuis@nieuwpoort.be - 
T 058 22 38 75

Doe mee aan de 10.000 stappenclash

Van 1 tot en met 31 mei 2018 nemen de 
inwoners van verschillende steden en 
gemeenten het in een virtuele tour rond 
de wereld al stappend tegen elkaar op. 

Er zijn verschillende categorieën, af-
hankelijk van het aantal inwoners. Eind 
mei weten we wie zich de actiefste stad 
of gemeente mag noemen en de wis-
selbeker in ontvangst mag nemen. Bo-
vendien worden er elke week individuele 
prijzen verloot onder de deelnemers. 

Als ‘Gezonde Gemeente’ kan Nieuw-
poort natuurlijk niet achterblijven! Doe 
jij ook mee?
1. Registreer je op de website 

www.10000stappen.be of download 
de 10.000 stappen-app.

2. Word lid van de groep Nieuwpoort.
3. Meet je stappen met een stappentel-

ler, activity tracker of smartphone-
app. Op zoek naar een toestel of 
app? Je vindt de nodig info op de 
website van 10.000 stappen.

4. Geef (dagelijks) je stappen in. Die 
worden automatisch bij het totaal 
van onze groep geteld.

5. Volg de tussenstand live op de we-
reldkaart.

Meer info en tips vind je op de website 
van 10.000 stappen en in de folder die bij 
de verschillende stadsdiensten, vereni-
gingen, mutualiteiten, enz. te verkrijgen 
is.

Alle beetjes helpen…
1. Van het stadhuis naar …

• Tramhalte Nieuwpoort-Stad: 883 
stappen 

• Zwembad: 938 stappen
• Loodswezen: 7.508 stappen
• Westfront: 1.650 stappen
• Kinderboerderij: 2.023 stappen
• Bommenvrij: 788 stappen
• Kattesas: 1.767 stappen 

2. Van de vismijn naar …
• Stadhuis: 1.042 stappen
• Zwembad: 1.075 stappen
• Loodswezen: 3.833 stappen
• Kinderboerderij: 1.192 stappen
• Westfront: 1.092 stappen

3. Van de bibliotheek naar…
• Westfront: 1.550 stappen
• Stadhuis: 700 stappen
• Zwembad: 983 stappen
• Sportpark: 1.417 stappen

4. Van toerisme Nieuwpoort-Bad
 naar …

• Einde dijk: 2.200 stappen
• Einde staketsel: 1.417  stappen
• Overzet: 750 stappen 



HUIS VAN HET KIND - OONIE

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE PAGAAIER

Gemeentelijke basisschool De Pagaaier

Terug naar Hockai: 50 jaar 
bosklassen
Dit jaar trekt de gemeentelijke basis-
school De Pagaaier voor het 50ste jaar 
op rij op bosklassen naar Hockai. Deze 
50ste editie konden we niet onopge-
merkt voorbij laten gaan. De redactie 
van ‘Nieuwpoort Uw Stad’ ging daarom 
op gesprek bij een echte kenner: direc-
trice Ann Peel. Zij gaat al bijna haar hele 
leven op bosklassen met de gemeente-
school. In 1970 zat zij in het eerste leer-
jaar en ging zij voor de eerste keer mee, 
toen als leerling. Nu zijn de rollen om-
gedraaid en begeleidt ze de leerlingen 
naar Hockai, samen met enkele leer-
krachten en de kookverantwoordelijke 
Fabienne Portier.

Hoe begon het verhaal van de Pagaaier 
in Hockai?
In mei 1968 trok de gemeenteschool 
voor de eerste keer op bosklassen naar 
Hockai. Het gezellige dorpje dat zich 
aan de rand van het plateau van de Hoge 
Venen bevindt op de waterscheiding tus-
sen de rivier de Hoëgne in het noorden 
en de Eau Rouge in het zuiden.

De voortrekkers van deze bosklassen 
waren directeur Robert Geldhof en col-
lega Fernand Markey. Zij namen de hele 
school (alle leerlingen van het 1ste tot 
6de leerjaar) op sleeptouw naar Hockai 
waar zij een hele week ondergedompeld 
werden in de natuur. Dit was echt pio-

nierswerk want zij waren de eersten in 
de regio die een uitstap van dergelijke 
omvang wisten te organiseren. Vroeger 
bleven vele mensen immers onder de 
kerktoren wonen en ging men weinig 
of bijna niet op reis, en al zeker niet in 
groepsverband. 

OONIE-tip: Week van de Opvoeding 2018

De Week van de Opvoeding vindt elk 
jaar plaats van 16 tot 23 mei. Deze cam-
pagne maakt opvoeden en ouderschap 
zichtbaar en bespreekbaar. Veel orga-
nisaties voorzien in die periode dan ook 
lezingen en activiteiten voor gezinnen, 
ouders en andere opvoeders. 

Neem zeker eens een kijkje in de ka-
lender op de website www.groeimee.be 
om te weten wat er hier in de regio al-
lemaal te beleven valt.

Het thema van dit jaar is 'Opvoeden is 
samenspel'. Kinderen laten opgroeien 
tot echte wereldburgers betekent dat 
we hen van jongs af aan een stem ge-
ven en de superdiverse kleurrijke we-
reld waarin we leven laten mee-maken. 

Huis van het Kind - OONIE laat de Week 
van de Opvoeding een beetje langer du-
ren en koppelt het thema aan de gezel-
lige gezinsnamiddag ‘Picknick in het 
Park’ op zondag 27 mei 2018 (meer info 
op p. 19) 

POP-UP inzamelpunt kinderkledij in de basisscholen

Van woensdag 2 mei t.e.m 9 mei staat 
er in basisschool De Vierboete, Stella 
Maris en De Pagaaier een POP-UP in-
zamelpunt voor kinderkledij van 0 tot 12 
jaar.
Alle nog bruikbare kledij is welkom! 
Deze krijgt een nieuw leven in de twee-
dehandskledijwinkel van Domino. Hier-

mee willen we gezinnen die het eventjes 
financieel wat moeilijker hebben een 
steuntje in de rug geven.
Je kan de container herkennen aan het 
logo. Wil je buiten deze week nog graag 
kledij of andere spullen zoals speelgoed, 
pampers, babymateriaal, … schenken 
aan Domino? Dat kan!

Die spullen zijn elke 
werkdag welkom van 
8.30 u. tot 11.45 u. en 
maandag ook van 13.30 u. tot 17 u. in het 
Sociaal Huis, Astridlaan 103 in Nieuw-
poort. Vragen of meer info? Je kan te-
recht bij Ilona via M 0498 92 92 55 of via 
E domino@nieuwpoort.be



GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE PAGAAIER

Ze vonden het heel erg belangrijk een 
uitstap buiten Nieuwpoort op touw te 
zetten die de ouders bovendien niet veel 
geld kostte. Zo konden de kinderen niet 
alleen hun horizon verruimen, maar ook 
op een leuke manier aan de groeps-
geest werken. Tijdens de bosklassen 
stond het motto ‘Eerst een ander en 
dan mezelf!’ centraal. Deze slogan is 
vandaag nog steeds actueel. We willen 
nog steeds het groepsgevoel aanwakke-
ren en de sociale vaardigheden van onze 
leerlingen verbeteren. Via verschillende 
activiteiten leren de kinderen elkaar en 
zichzelf beter kennen. 

Daarnaast worden alle leerlingen ver-
deeld in verschillende groepen en moe-
ten ze een bepaalde huishoudelijke taak 
op zich nemen. Dit takenpakket bestaat 
uit het volgende: de afwas doen, laarzen 
binnen zetten, vegen, boeken sorteren, 
tafels afruimen en dekken etc.  Op deze 
manier trachten we het verantwoorde-
lijkheidsgevoel bij elk kind te creëren of 
te vergroten. 

Welke activiteiten worden er zoal geor-
ganiseerd?
Tijdens de bosklassen is er altijd al aan-
dacht geweest voor de exploratie van de 
plaatselijke fauna en flora. De leerlingen 
brengen een bezoek aan de hoogste wa-
terval van België (Cascade de Bayehon), 
onderzoeken er planten, bomen en die-
ren en leren bovendien om zich vlug te 
oriënteren (via kaart of kompas). Vroe-
ger was dit oriëntatievermogen wel een 
stuk beter aangezien de directie daar 
meer aandacht aan besteedde. Nu leg-
gen we meer nadruk op creativiteit en 
maken we ook gebruik van digitale gad-
gets. Wij lopen bijvoorbeeld niet meer 
rond met zware naslagwerken maar 
nemen gewoonweg de iPad om iets op 
te zoeken. Veel sneller en ook heel wat 
lichter!

Wij vertrekken ook elke dag op een 
stevige wandeling door de groene om-
geving met onze boterhammen op 
zak. Tijdens deze wandeling maken de 
leerlingen kennis met de natuur en de 
plaatselijke geschiedenis. Wij vertellen 
elk jaar het liefdesverhaal achter het 
Kruis der Verloofden. Een man en een 
vrouw vertrokken op een dag tijdens een 
sneeuwstorm naar de stad om hun pa-
pieren voor hun trouw op te halen. Het 
koppel bereikte echter nooit hun be-
stemming. Drie maanden later werden 
zij teruggevonden. Alle leerlingen die 
ooit mee geweest zijn naar Hockai, zijn 
dit verhaal nooit vergeten. 

Wat is veranderd ten opzichte van vroe-
ger? Zijn de bosklassen nu anders in-
gedeeld?
Tot 2005 ging de hele school op bosklas-
sen. Door de toename van het aantal 
leerlingen waren wij genoodzaakt om de 
groep in twee op te splitsen. Eind april/
begin mei gaan het 1ste, 2de en 3de leerjaar 
op stap en in oktober is het de beurt aan 
het 4de, 5de en 6de leerjaar.

Daarnaast werd het programma wat 
meer toegespitst op de moderne tijd. 
Toen de bosklassen pas van start gin-
gen, gaf men telkens een les ‘Verkeers-
educatie’. In die tijd was er in Nieuw-
poort immers niet veel verkeer en van 
parkeerautomaten was er ook geen 
sprake. In de Maasvallei leerden de 
leerkrachten toen aan hoe de leerlin-
gen het best een drukke straat moesten 
oversteken. Dit kunnen we nu echt niet 
meer inbeelden!

Wat er niet veranderd is, dat is het leer-
verblijf. De tijd heeft daar echt stil ge-
staan. De oude houten tafels en banken 
en de primitieve keuken zijn er nog al-
tijd. Ook de indeling van de slaapkamers 
is nog steeds hetzelfde. Echte nostalgie! 

Waarom werd er voor de 50ste editie iets 
speciaals georganiseerd?
De bosklassen in Hockai zijn onverge-
telijk voor alle kinderen die eraan deel-
nemen. Niet alleen ikzelf heb prachtige 
herinneringen aan mijn tijd als kind in 
Hockai, ik heb al van vele oud-leerlingen 
vernomen dat zij nog regelmatig aan 
onze bosklassen terugdenken. 

Ook de ouders genoten mee. In het ver-
leden werden de kinderen door hun ou-
ders eerst aan het station van Oostende 
afgezet zodat ze de trein naar Hockai 
konden nemen. In het weekend kwamen 
de ouders nog geregeld achter met hun 
eigen auto. Zij verbleven toen in de ho-
telletjes in de streek en gingen mee op 
wandeling met de kinderen. 

Op zondag 29 april organiseerden we 
daarom een heuse reünie ter gelegen-
heid van 50 jaar bosklassen. Alle leer-
lingen, oud-leerlingen, ouders en vrien-
den van de school werden uitgenodigd. 
Iedereen kon er zijn leuke tijd gewoon-
weg herbeleven. Wat stond er op het 
programma? Een natuurwandeling via 
Trou Du Loup tot aan de Hoegnebrug, 
een lekker aperitief, een barbecue in de 
zaal La Fraternité en natuurlijk heel wat 
herinneringen ophalen! Een onvergete-
lijke ervaring! 
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BIBLIOTHEEK

Jeugdboekenmaand in de bibliotheek 

Tijdens de Jeugdboekenmand viel er heel 
wat te beleven in de bibliotheek. Dit jaar 
stond het thema ‘Wetenschap en tech-
niek’ centraal en plaatste men de non-
fictie-afdeling van de jeugdafdeling in de 
kijker. 

De kinderen konden aan de slag gaan met 
wetenschappelijke experimenten en op 
deze manier ondervinden hoe leuk weten-
schap is. Daarnaast stelden de leerlingen 
van de Westhoekacademie kleine robots 
en futuristische tekeningen tentoon die 
ze speciaal voor de bibliotheek gemaakt 
hadden. Tot slot kwamen jeugdauteurs 
Siska Goeminne en Bavo Dhooge lezingen 
geven voor de leerlingen van het basison-
derwijs. 

Tentoonstelling: 
Materniteit Maria’s 
Moederschap

Donderdag 3 tot 
woensdag 30 mei 2018 
Maar liefst 7000 baby’s zagen tussen 
1951 en 1973 het levenslicht in ma-
terniteit Maria’s Moederschap. Aan 
de hand van foto’s, teksten en ge-
boortekaartjes toont de tentoonstel-
ling het verhaal van het moederhuis 
van de Zusters Maria van Ingelmun-
ster. Een brok nostalgie om niet te 
missen!

De tentoonstelling loopt van 3 tot 
30 mei in de bibliotheek. De expo is 
gratis te bezichtigen tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek.

Stedelijke bibliotheek, Kokstraat 18A 
T 058 22 30 40
E bibliotheek@nieuwpoort.be

Shrapnel

De collectie van de bibliotheek is één 
nieuw tijdschrijf rijker: ‘Shrapnel’. 
Dit tijdschrift behandelt de gebeurte-
nissen tijdens de Eerste Wereldoor-
log, meer bepaald aan het Westelijk 
Front en in de Westhoek. Dit maga-
zine is een aanrader voor al wie ge-
interesseerd is in de Groote Oorlog. 
‘Shrapnel’ verschijnt vier maal per 
jaar en kan gratis uitgeleend worden.

Oproep schilderijen 
Havengeul 

De bibliotheek organiseert een zomerten-
toonstelling met zichten van de Haven-
geul en de Kaai. Heb jij thuis schilderijen 
over de Havengeul en mogen deze doeken 
in juli en augustus in de bibliotheek ten-
toongesteld worden? 

Stuur dan een e-mail met een foto van 
het werk naar bibliotheek@nieuwpoort.
be. Het schilderij kan je ook komen tonen 
in de bibliotheek. Als dit niet mogelijk is, 
dan komen de medewerkers van de bi-
bliotheek naar jou toe.

Meer info: Evelyne De Pauw
T 058 22 30 41
bibliotheek@nieuwpoort.be 

Apprendre le 
néerlandais? Learn to 
speak Dutch? 

Nederlands is een moeilijke taal om te 
leren. Het is een langzaam en moeilijk 
proces waarbij veel ondersteuning nodig 
is. Wil jij jouw kennis van het Nederlands 
verbeteren? In de bibliotheek kun je boe-
ken ontlenen om thuis de Nederlandse 
spelling en grammatica te oefenen. Bo-
vendien staan de medewerkers van de bi-
bliotheek voor je klaar om je te helpen bij 
jouw boekenkeuze. 
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Digidokter in de bibliotheek 

Iedereen heeft wel eens computer-, 
smartphone of tabletprobleem, misschien 
zelfs regelmatig. In mei en juni kun je op-
nieuw terecht bij de digidokters van de 
bibliotheek. Daar krijg je antwoorden op 
al jouw vragen, oplossingen voor je pro-
blemen en handige tips. Stuur je vragen 
op voorhand door via www.nieuwpoort.be 

(Cultuur > Bibliotheek > Documenten) of 
vul een formulier in aan de balie van de 
bibliotheek

Wanneer?
Maandag 7 mei van 10 u. tot 11.30 u.
Maandag 4 juni van 10 u. tot 11.30 u.

Tijdens de zomer-
maanden zijn de di-
gidokters niet aanwe-
zig in de bibliotheek. 

Vanaf september worden nieuwe sessies 
ingepland.

CULTUUR

Expo

1. Kunst en vriendschap brengt 
uitdaging
STADSHALLE - ZAAL BERQUIN | 
27 APRIL - 06 MEI | Dagelijks 10 u. 
tot 17 u.
Acht vrienden stellen voor de vijfde maal 
tentoon in Nieuwpoort en confronteren 
hun blik op kunst.
Samen met gastkunstenaar Freddy 
Cappon laten ze de bezoeker nadenken 
over hun creatieve ervaringen en expe-
rimenten.

2. Kunstenaars en technieken 
vinden elkaar
STADSHALLE - ZAAL BERQUIN | 
8 MEI - 13 MEI | Dagelijks 10 u. tot 18 u.
De groep van Open Atelier 2014 neemt 
je mee op een ontdekkingstocht langs 
acryl, kalligrafie, potloodtekeningen, 
olieverf, soft pastel, drukkunst etc. 
Gastkunstenaar voor deze editie is de 
kalligraaf/ontwerper Paul Lankers. 

3. Kunstenaarscollectief Lak@rt
STADSHALLE - ZAAL GEERAERT + 
BERQUIN | 17 MEI - 27 MEI | Dagelijks 
10 u. tot 18 u.
Zes kunstschilders evenals zes kera-
misten, drie glaskunstenaars, iemand 
met brons en met tekeningen en er zal 
zelfs een kunstenaar zijn met iconen… 
dit mag u verwachten van het Kunste-
naarscollectief Lak@art. 

4. Expo VL@S Nieuwpoort
STADSHALLE - ZAAL GEERAERT | 
5 JUNI - 10 JUNI | Dagelijks 10 u. 
tot 18 u.
De Vlaamse Actieve Senioren van 
Nieuwpoort organiseren een groepsten-
toonstelling van wat hun creatieve leden 
tijdens het jaar gepresteerd hebben.

5. Overzichtstentoonstelling 
Open Atelier 2014
STADSHALLE - ZAAL GEERAERT 
+ BERQUIN | 12 JUNI - 24 JUNI | 
Dagelijks 10 u. tot 18 u.
Na een intensieve periode van creatief 
bezig te zijn, zijn de leden van OpenA-
telier2014 klaar om hun werken in een 
overzichtstentoonstelling aan het pu-
bliek te presenteren.

6. Expo Westhoekacademie
VISMIJN - ZAAL ISELAND | 
9 JUNI - 17 JUNI | Dagelijks 10 u. tot 
12 u. en 13 u. tot 17 u.
Naar jaarlijkse gewoonte stellen de 
leerlingen van de Westhoekacademie 
hun werken tentoon.

TIP: Combineer de tentoonstellin-
gen 1 + 2 met de tentoonstelling 
‘Week van de Amateurkunsten’ in 
de benedenzaal van de Stadshalle. 
Nog tot en met zondag 13 mei 2018.

Nationale dag van de Beiaard

Zondag 17 juni 2018 | 15 u. | Beiaardto-
ren | Gratis toegang
Op de nationale dag van de beiaard wor-
den vele beiaardtorens voor het publiek 
opengesteld en vinden er verscheidene 
concerten plaats. In Nieuwpoort richt 
de Nieuwpoortse Beiaardvereniging in 
samenwerking met de stad Nieuwpoort 
om 15 u. een verrassend samenspel in 
tussen de beiaard en verschillende an-
dere instrumenten. Er is een luister-
plaats met stoelen bij de beiaardtoren 

voorzien en ook de stadsbeiaardier kan 
je via schermprojectie live aan het werk 
zien.

De toren zal ook voor het publiek toe-
gankelijk zijn vanaf 13.30 u. tot 14.30 
u. Op deze manier kan je een boeiend 
beeld krijgen van de werking en de 
speeltechniek van het instrument. 

Met dit concert wordt tevens het nieuwe 
beiaardseizoen ingeluid. Vanaf 20 juni is 

iedereen van harte welkom op de weke-
lijkse concerten op woensdagavond om 
20 u. 
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Beaufort 2018

Wat is Beaufort?
De zesde editie van de kunsttriënnale 
Beaufort vindt plaats van 30 maart tot 
30 september 2018, onder leiding van 
curator Heidi Ballet. Zij selecteerde na-
tionale en internationale kunstenaars en 
projecten voor de negen kustgemeenten. 
Alle kunstenaars onderzochten de rol van 
monumenten in de publieke ruimte: hoe 
geven ze betekenis, welke interpretatie 
krijgen ze toebedeeld, en in hoeverre blijft 
hun boodschap actueel?

Beaufort 2018 is ook een denkoefening 
over het klimaat. Door de ecologische 
veranderingen moet de mensheid zich 
aanpassen zodat de aarde leefbaar blijft. 
Deze kwetsbaarheid is nog meer voelbaar 
aan de kust.  De kunstenaars van Beau-
fort 2018 spreken over de veranderende 
verhouding tussen mens en natuur en 
brengen een eerbetoon aan de opper-
machtige zee.

Welke werken zijn er Nieuwpoort te 
bezichtigen?
Nina Beier (°1975) uit Denemarken 
maakte het indrukwekkende kunstwerk 
Men, te bezichtigen op de golfbreker ter 
hoogte van de Lefebvrestraat in Nieuw-
poort-Bad. Beier heeft interesse in het 
leven van monumenten in de publieke 
ruimte. Zij ziet de zee als een neutrale 
ruimte zonder de logica van de staatssoe-
vereiniteit, als een non-space. 
Nina Beier zoomt in op de beeldhouwtra-
ditie van de publieke ruiterstandbeelden. 
De populariteit van deze beelden bereikte 
haar hoogtepunt tijdens de regeerperiode 

van Lodewijk XIV. Hij vond dat een hiërar-
chische rangorde van mannen te paard de 
ideale manier was om macht te etaleren. 

Voor Beaufort verzamelde Beier stand-
beelden die niet langer in de publieke 
ruimte staan. Ze installeerde ze in for-
matie vlakbij de zee. Door ze in deze 
ongebruikelijke omgeving te plaatsen, 
wordt het element van prestige vervan-
gen door drama, en zien de standbeelden 
eruit alsof één moment van een vergeten 
veldslag aan zee in brons werd gegoten. 
Deze verwijzing naar een leger lijkt losge-
koppeld van tijd en plaats. Het lijkt of de 
standbeelden verdwijnen en verschijnen 
met het getij. 

Aan het Koning Albert I-monument 
brengt de Belgische Edith Dekyndt 
(°1960) haar bevreemdende performance 
The Ninth Wave. Op bepaalde tijdstippen 
poetst een vrouw het beeld van koning  

Albert I. Dekyndt brengt hiermee hulde 
aan de vrouwen die tijdens de Eerste We-
reldoorlog het werk van de mannen, die 
aan het vechten waren, erbij namen.

De titel van dit werk is genoemd naar de 
B-kant van een album van Kate Bush uit 
1985. De nummers van The Ninth Wave 
vertellen het verhaal van een vrouw die 
alleen drijft op zee en wacht op redding. 
In bepaalde zeevaarderstradities gelooft 
men dat grote golven steeds met drie ko-
men, en in een reeks van drie. De laatste 
en negende golf is de meest verwoesten-
de. De titel verwijst ook naar de opeenvol-
ging van golven waarmee de onderwater-
zetting van 1914 zich uitbreidde.

Dit werk van Dekyndt is een live perfor-
mance, een actie die regelmatig herhaald 
wordt en ook op video te zien is. De live 
actie is te zien elke zaterdag en zondag, 
van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 17u. 
In juli en augustus telkens van donderdag 
tot zondag, van 10 u. tot 12 u. en 14 u. tot 
17 u.

Waar kan je meer informatie over 
Beaufort vinden?
De officiële Beaufort-brochure (€ 5) is 
verkrijgbaar bij Dienst Toerisme (Markt-
plein 7 + Hendrikaplein 11).

De gratis Beaufort-kaart, met aanduiding 
van alle werken langs de Belgische kust, 
is eveneens beschikbaar in beide kan-
toren. Je kan deze ook downloaden via 
www.nieuwpoort.be!

Meer info over Beaufort 2018 vind je op 
www.beaufort2018.be
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Schrijf je in voor de MusicalStage ‘In the Spotlight’!

Een nieuwe MusicalStage komt er aan 
voor iedereen van 7 tot 15 jaar! Zing uit 
volle borst, acteer als een ster en dans de 
pannen van het dak. Toffe musicalsongs, 
speciale kostuums, het grote podium en 
vooral een leerrijke en aangename Musi-
calStage staan op je te wachten. 

Iedereen is welkom. Ook al kan je nog 
niet zo goed acteren, heb je nooit noten-
leer gehad of willen je benen niet altijd de 
juiste richting uit….

Geen nood, aan het einde van de week 
ben jij net als alle anderen een musical-
ster op ons podium tijdens het toonmo-
ment waar jouw familie je op de planken 
kan bewonderen!

Wil jij er ook graag bij zijn? Schrijf je snel 
in, want het aantal plaatsen is beperkt! 

Stage: Maandag 13 tot en met vrijdag 17 
augustus 2018 van 10 u. tot 16 u.

Toonmoment: Vrijdag 17 augustus 2018 
om 17.30 u.

Locatie: Centrum Ysara - Dienstweg Ha-
vengeul 14 

Kostprijs: € 140 (incl. verzekering en 2 
drankjes per dag)

Bij meerdere inschrijvingen per gezin 
ontvang je een korting van € 15 per bij-
komend kind. 

Inschrijven: www.cultuurnieuwpoort.be - 
Te Gast

Info en organisatie: PLANKTOM - M 0488 
98 11 77 - musicalstage@planktom.be

Centrum Ysara & City 

FELIX & FAUVE VERMEIRSCH - 
DUO CELLO EN PIANO
Zondag 13 mei 2018 | 11 u. | CITY | VVK 
€ 13 | < 18 j € 6

Met amper 18 jaar staat Nieuwpoorte-
naar Felix Vermeirsch als cellist op een 
zucht van een internationale concertcar-
rière. Hij schrijft de ene na de andere 
cellowedstrijd op zijn naam, geeft inter-
nationale concerten en speelt op pres-
tigieuze festivals. Zus Fauve is de vaste 
begeleidster van Felix en wordt door 
menig jury geloofd om haar expressieve 
pianospel en haar grote trefzekerheid.
Samen brengen ze werken van Brahms, 
Schubert en Bach.

KAMAGURKA - #HAHAHA
Vrijdag 18 mei 2018 | 20 u. | CITY | VVK 
€ 10

#HAHAHA is een voorstelling waarin 
Kamagurka afwisselend speelt en leest. 
Daarbij brengt hij nieuw materiaal dat hij 
voor het eerst laat horen in combinatie 
met tekst die tot dertig jaar terug kan 
gaan. Naast spelen en voorlezen gaat 
Kamagurka natuurlijk ook nog interactie 
aan met het publiek.

TICKETS
VVK: Infobalie Stadhuis | Infokantoor 
Hendrikaplein | City Valkestraat
www.cultuurnieuwpoort.be
Tarief aan de deur +€ 2,50 | 50% korting 
met jeugdvoordeelpas | € 2 korting voor 
-26j en 60+

PROGRAMMA 2018-2019
Op vrijdag 1 juni 2018 wordt het nieuwe 
programma bekendgemaakt.
Alle inwoners van Nieuwpoort krijgen 
een krantje met het uitgebreide pro-
gramma automatisch in de brievenbus. 
De effectieve ticketverkoop gaat op 
maandag 2 juli officieel van start. 

In avant-première lichten we nu al een 
klein tipje van de sluier op:



VRIJE TIJD

Donderdag Filmdag & City

CINEMA CITY - CARGO
Donderdag 3 mei 2018 - 14 u. & 20 u. - 
City
In kader van Week van de Zee

In het ijskoude water van de Noordzee 
valt Leon overboord uit zijn vissersboot, 
recht voor de ogen van zijn oudste zoon 
Jean. Na het ongeval blijft Jean achter 
met het familiebedrijf en een enorme 
schuldenberg. Onuitgesproken conflicten 
tussen Jean en zijn 2 broers komen aan 
de oppervlakte. 

DONDERDAG FILMDAG - WONDER
Donderdag 17 mei 2018 - 14 u. & 20 u. - 
Centrum Ysara

August Pullman is geboren met een ver-
vormd gezicht. Op zijn 10de kan hij ein-
delijk naar een gewone school. Dit is de 
start van een buitengewoon avontuur. Ve-
len hebben het moeilijk om hem te aan-

vaarden. Gelukkig laat niet iedereen zich 
afschrikken en al snel ontdekken ze hoe 
bijzonder Auggie is. 

CINEMA CITY - VELE HEMELS 
BOVEN DE ZEVENDE
Donderdag  7 juni 2018 - 14 u. & 20 u. - 
City

Eva staat altijd klaar om de wereld te red-
den. Ze is een rots in de branding voor 

haar puberende nichtje, haar ruziënde 
ouders en haar dolverliefde zus. Ze is 
kampioen in geven, behalve aan zichzelf. 
Achter haar brede glimlach en overdosis 
begrip, groeit immers een knagende een-
zaamheid. 

Tickets: € 4 |€ 2 met jeugdvoordeelpas| 
€ 2,50 met filmpas (10 entrees voor € 25)

Inschrijven busreizen

Busreis Lewarde & Douai | 
Zaterdag 9 juni 2018 | 8 u.
De Nieuwpoortse beiaardvereniging or-
ganiseert samen met Stad Nieuwpoort 
een busreis naar het grootste histori-
sche mijncentrum van Frankrijk in Le-
warde. Na een lunch in het museum 
trekken ze naar Douai waar een geleid 
bezoek aan het gerestaureerd histo-
risch Kartuizerklooster ‘La Chartreuse’ 
op het programma staat en een geleid 
bezoek aan het belfort en de prachtige 
zalen van het stadhuis. Afsluiten doen 
ze met een concert door stadsbeiaardier 
Els Debevere op de beiaard van Douai. 

Kostprijs: € 65 (lunch inbegrepen)
Inschrijvingen: Dienst Cultuur, 
Valkestraat 18
De plaatsen zijn zeer beperkt. Betaling 
verplicht bij inschrijving.
INSCHRIJVEN VANAF VRIJDAG 4 MEI 
2018 OM 8.30 u.

Opstapplaats Nieuwpoort-Stad: 
Marktplein, om 8 u.
Opstapplaats Nieuwpoort-Bad: Hotel 

Cosmopolite, Albert I-laan 141, om 8.10 u.

Busreis musical 40-45 | Vrijdag 9 
november 2018 | 17.30 u.
Antwerpen, net na de eerste wereldoorlog. 

De broers Staf en Louis Segers worden 
hartsvrienden en niets lijkt hun band te 
kunnen breken. Tot het onvermijdelijke 
gebeurt: WO II breekt uit en dat laat spo-
ren na in elke huiskamer, in elk gezin. Ook 
in het gezin van Staf en Louis...

Na het overdonderend succes van de 
spektakelmusical 14-18, komt Studio 
100 exact 100 jaar na het einde van de 
Eerste Wereldoorlog met een nieuwe 
voorstelling.Deze belooft zo spectacu-

lair te worden als zijn voorganger en zal 
het verhaal vertellen van het verzet in 
Vlaanderen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. De musical vindt plaats in een 
pop-up studio in Puurs.

Kostprijs: € 67 (inkomticket + parking 
+ bus)
Inschrijvingen: Dienst Cultuur, 
Valkestraat 18
De plaatsen zijn beperkt. Betaling 
verplicht bij inschrijving.
INSCHRIJVEN VANAF VRIJDAG 18 MEI 
2018 OM 8.30 u.
Opstapplaats Nieuwpoort-Bad: Hotel 
Cosmopolite, Albert I-laan 141, om 
17.30 u.
Opstapplaats Nieuwpoort-Stad: 
Marktplein,  om 18 u.
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  Dienst Cultuur - Valkestraat 18  - E cultuur@nieuwpoort.be - www.cultuurnieuwpoort.be - T 058 79 50 00

Voorstelling ‘Mannen’ – NIEUWE DATUM

Vrijdag 25 mei 2018 – Centrum 
Ysara – 20 u. 
De voorstelling Mannen… met Jelle 

Cleymans, Hubert Damen, Coco Jr en 
Joost Van Hyfte op zaterdag 21 april 
werd geannuleerd. Deze show zal nu 
plaatsvinden op vrijdag 25 mei. De he-

ren zullen dan met inzet van hun lijf en 
leden vertellen over de absurditeiten en 
de geheimen van het mannenleven. 

JEUGD

Picknick in het park! 

Zondag 27 mei 2018

Vanaf 12 u. verandert het Leopold II-park 
opnieuw in een gezellige picknickplek 
voor het hele gezin! Je kan je lunch zelf 
meenemen of je picknick vooraf bestellen 
bij de jeugddienst, City of via inschrijvin-
gen.nieuwpoort.be en dit voor 21 mei.

Tot 17 u. kan je genieten van de leuke 
sfeer en fantastische animatie (live mu-
ziek, henna, springkastelen, knutselhoek, 
omgetoverde woonwagens etc.). De toe-
gang tot het park is helemaal gratis.

Daarnaast organiseert de jeugdraad tij-
dens deze middag een heus Kubbtornooi. 
Zoek enkele vrienden of doe mee met je 
gezin en probeer de grote vikingkubb te 
bemachtigen! 

Mobiel speelplein de Speelvanne 

Na het succes van vorig jaar organiseert de jeugddienst ook dit jaar 
een mobiel speelplein. Een caravan vol sport- en spelmateriaal, een 
springkasteel en een pannakooi zullen de kinderen een onvergete-
lijke namiddag bezorgen. Kinderen kunnen vrij komen spelen tussen 
13 u. en 16.30 u.

2 mei 2018: Leopold II-park, Nieuwpoort-Stad
9 mei 2018: Sint-Jorisplein, Sint-Joris
16 mei 2018: Guido Gezelleplein, Nieuwpoort-Bad
23 mei 2018: Leistraat, Ramskapelle
30 mei 2018: Jan Turpinplein, Nieuwpoort-Stad

Speelpleinwerking

Tijdens de zomervakantie zorgen de ge-
brevetteerde animatoren van de jeugd-
dienst voor een uitgebreid spelpro-
gramma: knutselen, kampen bouwen, 
strandspelletjes, waterspelletjes, the-
maspelen etc.

Voor wie?
Kinderen tussen 3 en 12 jaar zijn welkom 
op speelplein Barsjok van 9 u. tot 16.30 u. 

Alle kinderen krijgen een warme maaltijd 
(soep, hoofdgerecht en dessert) en een 
vieruurtje aangeboden voor de prijs van 

€ 6 (gedomicilieerd in Nieuwpoort) of € 8 
(niet-gedomicilieerd in Nieuwpoort).

Er is opvang voorzien van 7.30 u. tot 9 u. 
en van 16.30 u. tot 17.30 u.

De kinderen kunnen ook een halve dag 
deelnemen aan de speelpleinwerking. 
Telkens van 9 u. tot 12 u. of van 13 u. 
tot 16 u.(ook opvang mogelijk). Er wordt 
geen warme maaltijd voorzien. De prijs 
bedraagt € 3 (gedomicilieerd in Nieuw-
poort) en € 4 ‘niet-gedomicilieerd in 
Nieuwpoort).

Kinderen die in Nieuwpoort wonen, kun-
nen ook gebruik maken van het bus-
vervoer: € 0.50 EUR per rit/ gratis voor 
kinderen met een kortingscode op de 
voordeelpas. 

Hoe inschrijven?
Voor de maand juli kan er ingeschreven 
worden vanaf 15 juni. Voor de maand au-
gustus starten de inschrijvingen vanaf 15 
juli. Inschrijven gebeurt online via 
inschrijvingen.nieuwpoort.be
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Tienerwerking

Met de tienerwerking organiseert de 
jeugddienst tijdens de zomervakantie ac-
tiviteiten voor alle jongeren van 12 tot en 
met 14 jaar! Deze activiteiten vinden elke 
werkdag plaats van 9 u. tot 16.30 u. Indien 
nodig is er opvang voorzien van 7.30 u. tot 
9 u. en van 16.30 u. tot 17.30 u..

De tieners bepalen zelf hoe hun week-
planning er zal uitzien (sporten, work-
shops, koken, ravotten,…) en verzame-
len elke ochtend in het jeugdhuis waar 
ze worden begeleid door twee ervaren 
animatoren.

Alle tieners krijgen een warme maaltijd 
(soep, hoofdgerecht en dessert) en een 
vieruurtje aangeboden voor de prijs van 
€ 6 (gedomicilieerd in Nieuwpoort) of  
€ 8 (niet-gedomicilieerd in Nieuwpoort)
Vooraf inschrijven gebeurt via 
inschrijvingen.nieuwpoort.be  

Fairtradeontbijt 
@ thebeach

Zondag 17 juni 2018
Lekker ontbijten op het strand: pure 
verwennerij en met een toffe start 
van de dag! Op zondag 17 juni kan je 
tussen 8 u. en 10 u. aanschuiven aan 
de ontbijttafel nabij de badinstallatie. 
De deelnameprijs bedraagt € 5 per 
persoon. Betalen gebeurt bij de in-
schrijving. 

Bij slecht weer vindt het ontbijt plaats 
in de cafetaria van Centrum Ysara, 
Dienstweg Havengeul 14.

Inschrijven bij de jeugddienst of via 
inschrijvingen.nieuwpoort.be kan 
nog tot en met 13 juni. 

Swap zomer 

De Swap (xl) staat garant voor leuke acti-
viteiten tijdens de vakantieperiode voor 9 
tot en met 16-jarigen. 
De Swap is bedoeld voor kinderen ge-
boren in 2007 tot en met 2009. Activitei-
ten zijn steeds onder begeleiding van de 
jeugddienst. 
De Swap XL is er voor jongeren geboren in 
2002 tot en met 2006. Ook deze activitei-
ten zijn onder begeleiding van de jeugd-
dienst. Toch krijgen de jongeren ook de 
kans om vrij rond te lopen. 

Inschrijven voor de activiteiten is mogelijk 
via de website inschrijvingen.nieuwpoort.
be. Voor de zomervakantie is dit mogelijk 
vanaf maandag 4 juni 2018 om 19 u. Let 
op: activiteiten van de Swap kunnen zeer 
vlug volzet zijn!

Indien er nog geen account werd aange-
maakt is het aan te raden om dit voor de 
inschrijvingsdatum in orde te brengen via 
dezelfde website. 

  jeugddienst Nieuwpoort, 
 Dudenhofenlaan 2b - T 058 23 91 26
E jeugd@nieuwpoort.be 
www.jeugddienstnieuwpoort.be 

SPORT

Benefietstocht ten voordele van The Spirit of Handcycling

Zondag 17 juni 2018
De benefietstocht wordt georganiseerd 
door The Spirit of Handcycling en door 
VFG Nieuwpoort  Er is een rit van 35 km 
voor ouders en kinderen en handbikers, 
en een grotere rit van 70 km voor de ge-
vorderde fietser(wielertoerist).

Er wordt gestart aan ’t Kasteeltje. Voor 
de 35 km vinden de inschrijving en start 
plaats tussen 8 u. en 14.30 u. De in-
schrijvingen en start grijpen plaats tus-
sen 8 u. en 13 u. 

Plaats van inschrijving: Cultuurhuis 
’t Kasteeltje, Hoogstraat, 2 

Kostprijs: € 6 (volwassenen) en € 3 
(kinderen)

Meer info: E dehandbiker@live.be
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Sportdagen voor Nieuwpoortse scholen

Zoals elk jaar richt de stedelijke sport-
dienst schoolsportdagen in i.s.m. enkele 
Nieuwpoortse sportclubs. Deze sportda-
gen vinden dit jaar plaats van maandag 14 
tot vrijdag 18 mei 2018.

• 14 mei : Vrije Basisschool Nieuwpoort 
‘Stella-Maris’ 

• 15 mei : Gemeenschapsonderwijs
 ‘De Vierboete’ en Gemeenteschool
 ‘De Pagaaier’
• 17 mei : St.-Bernarduscollege
• 18 mei : Atheneum Nieuwpoort, 
 De Nieuwe Poort en Profo

Tijdens deze sportdagen kunnen de leer-
lingen proeven van een 4 -tal sporten per 
dag. De sportactiviteiten voor de 6 tot 
12-jarigen zijn: volksportspelen, circus-
technieken, watersportspelen, hockey, 
atletiek, tennis, voetbal, petanque, tafel-
tennis, kajak etc.

De + 12-jarigen kunnen zich uitleven tij-
dens de volgende sporten:  bubble fun, 
archery battle, voetbal, petanque, tennis, 
tafeltennis, schermen, luchtkarabijn-
schieten, handboogschieten, kajak, zei-
len, veldhockey, vrij skateboarden, sport 
en spel, mountainbike, militair hindernis-
parcours, overlevingszwemmen, water-
polo, float-fit etc. 

De sportdagen komen tot stand dankzij 
de medewerking van de Nieuwpoortse 
sportclubs en de gediplomeerde lesge-
vers. 

Kermiscriterium

Dinsdag 26 juni 2018
Nieuwpoort zet zich meer én meer 
als wielerstad op de kaart. Zowel op 
recreatief vlak, maar ook op compe-
titief vlak.

De jaarlijkse kermiskoers vindt dit 
jaar op dinsdag 26 juni 2018 plaats en 
zal ongetwijfeld voor extra ambiance 
zorgen in ons historisch stadscen-
trum.

Tijdens de Sint-Janskermis worden 
de wielerwedstrijden de Grote Prijs 
Venise voor dames om 17 u. en de 
Grote Prijs Eric Lazoore om 19.15 u. 
voor Elite zonder Contract en Belof-
ten gereden.

Nieuwpoort beweegt

Op donderdag 24 mei 2018 organiseert 
de sportdienst i.s.m. verschillende 
plaatselijke sportclubs, lesgevers en 
vele vrijwilligers voor de eerste keer een 
sportdag voor 50+.

Sport is niet alleen gezond voor ons li-
chaam, maar ook voor onze geest. Seni-
oren en medioren moeten gestimuleerd 
worden om te blijven bewegen. Een der-
gelijk evenement is daarbij een ideaal 
hulpmiddel.

Naast enkele wandeltochten en een 
fietstocht worden ook andere sporten 
aangeboden. Men kan zich inschrijven 
voor initiatie schermen, yoga, volks-
dans, tennis, aquagym, etc. Daarnaast 
vind je op het sportpark een sportcar-
rousel met een ruim aanbod aan activi-
teiten waarbij iedereen ter plaatse zelf 
kan "sportshoppen". Het programma 

bestaat uit fysieke testen, kleiduifschie-
ten, boogschieten, kubb, volksspelen, 
curling en petanque. Volgende Nieuw-
poortse clubs geven hun medewerking : 
Wandelclub, Okra, KVWN en tennisclub 
Issera.

Voor de prijs van € 5 wordt het volgende 
aangeboden : koffie, tussendoortje, wa-
ter, verzekering, de sportinitiaties en 
een verrassingsgeschenkje.

Als iemand jonger dan 50 jaar is en heel 
graag wil deelnemen aan deze sport-
dag, zal deze persoon zeker niet de laan 
uitgestuurd worden. 

Hoe ziet de sportmiddag eruit? 
• Vanaf 12.45 u. is er ontvangst in de ca-

fetaria van het zwembad.
• Om 13.15 u. geeft de burgemeester 

en/of de schepen van sport een toe-

spraak en worden de groepen ver-
deeld.

• Om 14 u. gaan de sportinitiaties van 
start.

• Omstreeks 16.30 u. eindigt de sport-
dag en kan iedereen nog even nage-
nieten in de cafetaria van het zwem-
bad.

Praktische informatie?
De wandeltocht, fotozoektocht en fiet-
stocht nemen een hele middag in be-
slag. De andere initiaties duren 1 uur: 
smovey, schermen, volksdans, tennis, 
aquagym, yoga, rugpreventie, jiu jitsu en 
krav maga (verdedigingssport).

Inschrijven?
Voor meer informatie of inschrijvingen 
kan je terecht bij de sportdienst, Duden-
hofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort of via T 
058 23 75 40. 

  Sportdienst Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 2B, T 058 23 75 40 - E sport@nieuwpoort.be 
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Sportlaureaten 2017

Op zondag 25 februari 2018 reikte de stedelijke sportraad de jaarlijkse sporttrofeeën uit.

De "Sportlaureaten 2017" zijn:

Trofee voor Sportprestatie
Dit jaar waren er 2 winnaars: Ward 
D’Hulster en Gert De Vos

Ward D'Hulster (Handbike, The Spirit 
of Handcycling)
Ward is G-atleet en Handbiker.Hij be-
haalde volgende knappe resultaten in de 
handbike wedstrijden:

5de plaats tijdrit Zolder - 12de plaats ma-
rathon Hamburg (D) - 23ste plaats World-
cup Oostende - 9de plaats marathon 
Duisburg (D) - 5de plaats wedstrijd te 
Melle - 10de plaats wedstrijd te Laarne.

Ward nam ook nog deel aan verschil-
lende triatlons (zwemmen, handbike, 
wheelen): 1/4 triatlon Bredene, 1/4 triat-
lon Brugge en 1/4 triatlon Izegem en 1/2 
triatlon te Almere in Nederland.

Gert De Vos (Triatlon, Midlon)
Hij beoefent zijn sport bij de veteranen 
en behaalde volgende uitslagen:

6de plaats op de Caveman triatlon
4de plaats in Gravelines (F)

Op het Belgisch kampioenschap in 
Eupen voor klimmers werd Gert 13de.
Kers op de taart was de deelname op het 
WK van Chattanooga 70.3 ironman waar 
hij als 65ste eindigde op wereldniveau. 

Een knalprestatie vermits er maar 350 
atleten over de ganse wereld zich hier-
voor kunnen plaatsen.

Trofee voor Sportjongere
Tibo Vandenbroucke (atletiek, MACW 
Nieuwpoort)
Hij is West-Vlaams kampioen veldlopen 
te Diksmuide en Vlaams kampioen cross 
te Rotselaar. Tibo wist ook de Belgische 
titel in de cross te Wachtebeke te be-
machtigen. Uiteraard werd Tibo ook win-
naar van het allereerste crosscriterium.

Trofee voor Sportverdienste
Steven Jansens (taekwondo, Chin Do 
Jang Nieuwpoort)
Steven is al meer dan 23 jaar trainer van 
de Taekwondo Chin Do Jang Nieuwpoort. 

Op de leeftijd van 16-17 jaar kwam hij in 
aanraking met de vechtsport. Competi-
tie begon begon hij op 20 jarige leeftijd. 
Na veel blessures schakelde Steven over 
naar het meer technische aspect van 
taekwondo. In 1995 behaalde hij zijn eer-
ste zwarte gordel 1ste DAN. In datzelfde 
jaar richtte hij in Nieuwpoort de Tae-
kwondo Chin Do Jang club op. Ondertus-
sen heeft Steven een 6de DAN, 32 jaar er-
varing en mag hij zichzelf “grootmeester 
in de Taekwondo” noemen.

Naast de taekwondo waagde Steven zich 
op 34 jarige leeftijd aan de paardensport. 
Ook hier wist hij zich te onderscheiden. 
Want met 7 andere ruiters behaalde hij 3 
maal de nationale titel voor groepsdres-
suur.

Om zich toch volledig in te zetten voor 
de taekwondoclub in Nieuwpoort zei hij 
de paardensport vaarwel. Steven geeft 
nog altijd 2x per week les in de stedelijke 
sportzaal en hoopt dit nog enkele jaren 
vol te houden.

Atletiek

Zaterdag 19 mei : MACW MEETING  - Open jeugdmeerkamptornooi
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ZWEMBAD

Aangepaste 
openingsuren in mei

Dinsdag 1 mei (Dag van de Arbeid):
9 u. tot 17 u.

Vrijdag 4 mei: Het zwembad is uit-
zonderlijk gesloten om 18 u. wegens 
bijscholing ‘Hoger Redder’

Donderdag 10 mei (Hemelvaart):
9 u. tot 17 u.

Maandag 21 mei (Pinksteren): 
9 u. tot 17 u.

Sluiting wegens jaarlijkse onderhoudswerken

Het zwembad en 
de sportzaal zijn 
wegen jaarlijkse 
onderhoudswer-
ken gesloten van 
maandag 4 juni 
tot zondag 17 juni 
2018. Het zwem-
bad is terug open 
op maandag 18 
juni om 9 u. 

Veel volk op mountainbiketoertocht 2018 

Op zondag 4 februari 2018 organiseerde de stedelijke sportdienst in samenwerking met 
de mountainbikeclub ‘Jeanne Panne Bikers’ een mountainbiketoertocht.

Het oude record (997 deelnemers) werd verpulverd.  Maar liefst 1112 sportievelingen 
namen deel aan een mooi uitgestippelde toertocht.

Plons-  en spelkamp

Van 23 juli tot en met 17 juli 2018
Van 20 augustus tot 24 augustus 
2018
Het zwembad organiseert in samenwer-
king met de jeugddienst een plons- en 
spelkamp voor kinderen van het 2de 
en 3de kleuter. Dit kamp vindt elke dag 
plaats van 8.30 u. tot 16.30 u. Er is opvang 
voorzien van 8 u. tot 8.30 u. en van 16.30 
u. tot 17 u.

In de voormiddag wordt er eerst in het 
zwembad geoefend en daarna wordt in de 
sportzaal gespeeld. Bij mooi weer vindt 
dat kamp buiten plaats. 

In de namiddag staan verschillende acti-
viteiten en uitstappen op het programma 
zoals knutselen, een bezoek aan de kin-
derboerderij, de brandweer etc. 

Kostprijs: € 60 voor kinderen gedomicili-

eerd in Nieuwpoort (VDP+ van toepassing) 
en € 65 voor kinderen die niet in Nieuw-
poort gedomicilieerd zijn.

Inschrijven kan vanaf dinsdag 1 mei 2018 
via inschrijvingen.nieuwpoort.be.

  Stedelijk zwembad, Stationslaan (Leopold II-park) - T 058 23 38 88 - E zwembad@nieuwpoort.be
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TOERISME

Historische evocatie Jeanne Panne

5,6, 7 & 8 juli 2018

Op 5,6,7 en 8 juli keert Nieuwpoort gedu-
rende vier dagen terug naar de 17de eeuw.

Bourgondisch banket 
Van donderdag 5 tot zaterdag 7 juli kan 
je in het Bommenvrij aanschuiven voor 
een heerlijk middeleeuws banket. Terwijl 
je de spijzen naar binnen werkt, scheren 
roofvogels rakelings over je hoofd, laten 
vingervlugge tafelgoochelaars hun kun-
sten zien en zorgen middeleeuwse mu-
zikanten voor een stemmige sfeer. Geoe-
fende ijzervreters kruisen de zwaarden 
en acrobaten geven het beste van zichzelf.

Wie, voor een kleine meerprijs, een 
plaatsje aan de VIP-tafel wenst, krijgt een 
schitterend kostuum aangemeten en kan 
alles vanuit de hoogte gadeslaan.

Praktische informatie:
Wanneer? Donderdag (19 u.), vrijdag 
(19 u.) en zaterdag (12 u. & 19 u.)
Waar? Bommenvrij (Schoolstraat)
Kostprijs? Tickets te koop vanaf 1 mei 
2018: € 25 (volwassenen), € 15 (kinderen 
tot en met 12 jaar) en € 50 (VIP)

Ambachtenmarkt
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli komen 
traditionele ambachtslui, muzikanten en 
soldaten het Marktplein en de straten er 
omheen innemen. 
Wanneer? Vrijdag (16 u. tot 20 u.), zater-
dag (14 u. tot 22 u.) en zondag (14 u. tot 
21 u.)
Waar? Marktplein, Geeraertplein, 
Tuin rond de O.L.-Vrouwkerk 

Vuuracts
Op zaterdag 7 en zondag 8 juli kan je ook 
genieten van verschillende vuuracts met 
demonstraties van de stoere soldaten.

Praktische informatie:
Wanneer? Zaterdag (19.30 u. en vanaf 21 
u.) en zondag (14 u. tot 17 u., 18 u. tot 19 
u. en 21.30 u. tot 22.30 u.)
Waar? Marktplein

Riddertornooi met steekspel 
Op zaterdagnamiddag 7 juli nemen Al-
brecht & Isabella met hun gevolg de 
honneurs waar op de wandeldijk van 
Nieuwpoort-Bad en gaan soldaten een 
eerste keer met elkaar in de clinch op 
het strand. Na de gevechtsdemonstratie 
wordt er ter ere van de hoge gasten een 
riddertornooi georganiseerd.

Praktische info:
Wanneer? 15 u. tot 18.30 u.
Waar? Zeedijk en sportstrand 
Nieuwpoort-Bad

Historische optocht 
Op zondag 8 juli brengen vierhonderd 
figuranten, paarden en koetsen het le-
ven van Johanna Dedeyster (bekend als 
Jeanne Panne) en de periode waarin ze 
leeft, opnieuw tot leven. Op en rond het 
Marktplein valt er heel wat te beleven en 
te bekijken.
• In het Leopold II-park bereiden solda-

ten zich voor op een harde confrontatie
• Meedogenloze ondervraging van ver-

dachten
• Muzikanten die bezoekers amuseren 

met hun kunsten
• Koopmannen die hun waar etaleren
• Plechtige ontvangst van Albrecht & 

Isabella



VRIJE TIJD

• Zingende processie door de straten van 
het historische stadscentrum

• …
‘s Avonds wordt het akelig stil wanneer 
Jeanne Panne het schavot bestijgt en een 
loeiende brandstapel de nachtelijke he-
mel verlicht. 

Praktische informatie: 
Wanneer? zondag 8 juli
• 14 u. tot 21 u.: Animatie, 

gevechtsdemonstraties, vuuracts, 
ambachtenmarkt…

• 17 u. tot 21.30 u: De 17e eeuw komt tot 
leven

• 22 u.: Heksenverbranding

Het hele evenement (uitgezonderd ban-
ket) is gratis. Het gedetailleerd program-
ma en tickets voor het historisch ban-
ket kan je verkrijgen bij dienst toerisme 
(Marktplein - Hendrikaplein) of via 
www.jeannepanne.be.

En nog meer heksen…

2 juli tot 8 juli 2018: Open Artiesten 
Wedstrijd
Amateurs laten hun creativiteit de vrije 
loop rond het thema van de heksen en 
Nieuwpoort. Gratis expo in het Cultuur-
huis ‘t Kasteeltje, Hoogstraat 2. 

3 juli 2018: Heksensabbat 
Opvoering van een spetterend en werve-

lend dansspektakel, begeleid op de tek-
sten van de Belgisch-Ierse poëet Martin 
Burke.
De voorstelling vindt plaats in Centrum 
Ysara om 20.30 u.
Kostprijs: € 5.

4 juli 2018: De Heksenhemel
Een komisch stuk rond heksen en dui-

vels met een knipoog naar vroeg en nu 
met de nodige luchtige kwinkslagen. 
Het toneelstuk wordt opgevoerd in de 
City om 14.30 u. en 20.30 u.
Kostprijs: € 5.

Meer informatie bij het Jeanne Panne 
Heksencomité - dhr. Erwin Pelgrim
T 058 23 34 25 - E pelgrim.e@gmail.com.

Lentebraderie 

Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018
Op 5  en 6 mei 2018 organiseert de handelaarsbond Verenigd Nieuwpoort-Bad de jaarlijkse Lentebraderie. Verschillende dixie-
bands zorgen tussen 10 u. en 19 u. voor de muzikale ambiance. 

Zeewijding 

Donderdag 10 mei 2018 
Op donderdag 10 mei start aansluitend op de eucharistieviering 
van 10.30 u. in de Sint-Bernarduskerk de jaarlijkse zeewijding. 
Deze zegening wordt opgeluisterd met poëzie en muziek. Na de 
zegening biedt het stadsbestuur in samenwerking met Promovis 
vzw de aanwezigen een gratis drankje en lekker gebakken vis aan.



Daguitstap Frans-Vlaanderen 

Dinsdag 22 mei 2018
De dienst toerisme gaat op dinsdag 22 
mei op ontdekking naar Duinkerke. Het 
havenmuseum van de stad ‘le Musée 
Portuaire’, dat zich in een oude opslag-
plaats voor tabak bevindt, kan zeker niet 
ontbreken. Het museum biedt niet alleen 
een prachtige collectie aan, maar ook de 
architectuur van het gebouw spring met-
een in het oog.

Daarna brengen ze een bezoek aan de 
haven van Duinkerke aan boord van de 
Texel. Tijdens deze boottocht kan je bijna 

300 meter lange boten, scheepsrepara-
tiewerven, de dokken en de indrukwek-
kende havenfaciliteiten bewonderen. Tot 
slot gaan ze op verkenning in de stad zelf. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
9.15 u.: vertrek naar Duinkerke
10 u.: koffie en croissant in ‘Le Grand 
Morien’
10.30 u.: bezoek aan het havenmuseum 
met Nederlandstalige gids 
12 u.: middagmaal in ‘Le Grand Morien’
14.30 u.: havenrondvaart aan boord van 

‘Le Texel’
15.30 u.: stadsbezoek Duinkerke 
(centrum te voet en Malo - Rosendael 
met de autocar);
17 u. vertrek richting Nieuwpoort
18 u.: aankomst in Nieuwpoort

De deelnameprijs per persoon bedraagt 
€ 50 (exclusief dranken).
Inschrijven kan enkel vanaf 1 mei 2018 bij 
de dienst toerisme, Marktplein 7.

VRIJE TIJD

Sint-Janskermis

Zaterdag 23 juni tot dinsdag 26 
juni 2018
In het laatste weekend van juni vindt elk 
jaar opnieuw de Sint-Janskermis plaats, 
waar het genieten is voor zowel jong als 
oud. Een traditie die teruggaat naar 
1495. In 1495 geeft Maximiliaan van 
Oostenrijk toestemming aan de stad om 
een kermis te organiseren. Hij wou alle 
inwoners en vrouwen bedanken die zich 
in 1489 heldhaftig verzet hadden tegen 
een aanval van de Fransen, Bruggelin-
gen en Gentenaars.

Naar jaarlijkse traditie grijpt er tijdens 
het kermisweekend weer de ballenworp 
plaats. Op zondagavond worden om-
streeks 18 u. een 100-tal ballen in de 
menigte gegooid. Bij elke bal zitten een 
aantal bonnetjes die bij de verschillende 
kramen besteed kunnen worden.

De foorkrant is beschikbaar vanaf 1 juni 
2018.

  Dienst Toerisme Nieuwpoort-Stad, Marktplein 7 - T 058 22 44 44 - E info@nieuwpoort.be
 Nieuwpoort-Bad, Hendrikaplein 11 - T 058 23 39 23 - E toerismebad@nieuwpoort.be

Nieuwpoort Drivers Days

Zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 
Twee jaar geleden werd het evenement 
voor autoliefhebbers voor het eerst in 
Nieuwpoort georganiseerd. Dit jaar is de 
Nieuwpoort Drivers Days al aan haar 3de 
editie bezig en het belooft een topeditie te 
worden.
Zowel op zaterdag 26 als op zondag 27 
mei is er een doorlopende static show 
van premium auto’s op de Zeedijk. In de 
Lombardsijdestraat is er een automotive 
display show en op het Loodswezenplein 
grijpt een oldtimer-automarkt plaats.
Op zaterdag doet het Hendrikaplein 
dienst als oplaadpunt voor de talrijke 
elektrische wagens. Op zondag gaat daar 
het Concours d’Elegance door met een 
expositie van alle deelnemende auto’s.

Naast de doorlopende static shows zijn er 
nog tal van rally’s en andere leuke aciti-
viteiten.

Zaterdag 26 mei:
• 9 u. - 10.30 u.: Start Electric Rally 

(Zeedijk t.h.v. Barkentijn)
• 10.30 u. - 12 u.: Start Dream Car Rally 

(Zeedijk t.h.v. Barkentijn)
• 16 u. - 18 u.: Aankomst Electric & 

Dream Car Rally
• 19 u. - 2 u.: Drivers Dinner met 

prijsuitreiking Dream Car Rally.

Zondag 27 mei:
• 9 u. - 11 u.: Start Classic Rally
• 13 u. - 16 u.: Concours d’Elegance 

(Zeedijk t.h.v. Barkentijn)

• 17 u. - 19 u.: Aankomst Classic Rally 
(Zeedijk t.h.v. Barkentijn)

• 18 u.: Prijsuitreiking Concours 
d’Elegance

• 19 u.: Prijsuitreiking Classic Rally 

Meer info: www.nieuwpoortdriversdays.be 



 Dienst Toerisme
 Marktplein 7
 T 058 22 44 44
 
 Stedelijke Visveiling
 T 058 23 33 64
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Zeilen tijdens de 30ste Nieuwpoortweek

Zaterdag 30 juni tot woensdag 4 juli 
2018
De Nieuwpoortweek is een meerdaagse 
internationale zeilwedstrijd die tussen 
30 juni en 4 juli plaatsvindt in de Nieuw-
poortse jachthaven. De internationale 
belangstelling is steeds heel groot omdat 
elke zeiler weet dat de Noordzee de moei-
lijkste zee is om op te varen. Een echte 
uitdaging voor alle deelnemers.

Niet alleen op het water, maar ook naast 
het water valt er heel wat te bleven. Het 
programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 30 juni:
Om 12.30 u. gaat de openingsceremonie 
in de jachtclub WSKLuM van start met het 
hijsen van de nationale vlaggen van alle 
deelnemende landen. Daarna worden alle 

deelnemers te water gelaten. Om 19 u. 
grijpt het openingsfeest van Sport Vlaan-
deren plaats.

Maandag 2 juli:
Er wordt een barbecue georganiseerd aan 
de Vlaamse Yachtclub Nieuwpoort (VYN) 
voor alle zeilers en sympathisanten. Deze 
activiteit wordt opgeluisterd met muziek.

Woensdag 4 juli:
De prijsuitreiking vindt plaats om 16 u. 
in de Vlaamse Yachtclub Nieuwpoort. 
Daarnaast worden er allerhande demon-
straties in de verschillende deelnemende 
jachtclubs georganiseerd. 

Info en inschrijvingen: Nieuwpoortweek 
vzw, Watersportlaan 11 - T 058 23 52 32
www.nieuwpoortweek.be - 
E info@nieuwpoortweek.be 

Visserijfeesten en Vissershulde

Zaterdag 19, zondag 20 en 
maandag 21 mei 2018
Naar jaarlijkse gewoonte kan je tijdens 
het Pinksterweekend in Nieuwpoort te-
recht de Visserijfeesten. Kom genieten 
van al het lekkers uit de Noordzee en 
van de vele muzikale acts. Bekijk hier-
onder het gedetailleerde programma!

Zaterdag 19 mei
9.30 u.: Geleid bezoek aan de Visveiling 
met een hapje en een drankje (max. 50 
personen)
Vooraf inschrijven bij dienst toerisme, 
Hendrikaplein 11, T 058 23 39 23, is ver-
plicht.

11 u.: Opening vissmoefelmarkt met 
aperitiefconcert van de Pink Band  
14.30 u.: Optreden De Blik Dooze Band- 
Kaaiplein 

18 u.: Optreden van Crystal Moon - Kaai-
plein  
Doorlopend smoefelmarkt met visge-
rechten - Kaaiplein     

Zondag 20 mei
9.30 u.: Geleid bezoek aan de Visveiling 
met een hapje en een drankje (max. 50 
personen)
Vooraf inschrijven bij dienst toerisme, 
Hendrikaplein 11, T 058 23 39 23, is 
verplicht.

11 u.: Start van de vissmoefelmarkt 
met aperitiefconcert van de Nieuwpoort 
Concert Band -  Kaaiplein

14.30 u.: Optreden Koen De Smet 'sing 
alone' - Kaaiplein 

18 u.: Optreden Dries en de Belgen - 
Kaaiplein 
Doorlopend smoefelmarkt met 
visgerechten

Maandag 21 mei
Tijdens de Vissershulde brengt het 
stadsbestuur van Nieuwpoort hulde aan 
de omgekomen vissers.

10 u.: Eucharistieviering in de Visveiling  

10.45 u.: Zegening van de vaartuigen  

11 u.: Neerlegging van bloemen aan het 
vissersmonument  

11.45 u.: Huldiging van verdienstelijke 
reders in zaal Iseland - stedelijke vis-
mijn
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BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT

Bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort
Nieuwe expo: Een stad vol stellingen. De weder- 
opbouw van Nieuwpoort

Architectuur en Oorlog. Scheppen en ver-
nielen. Dit lijken volslagen tegengestelde 
begrippen. Hun dynamiek ligt echter in 
elkaars verlengde: wat niet voor renova-
tie in aanmerking komt, moet herbouwd 
worden. Of mag het iets echt nieuws wor-
den?

Arras, Ieper, Diksmuide en Nieuwpoort 
hebben hun historische status van noor-
delijke frontsteden duur betaald. De ver-
nieling was quasi compleet. Honderd jaar 
later is daar echter nauwelijks nog wat 
van te zien en dit dankzij de bewoners en 
dankzij de wederopbouwarchitectuur.

De frontlijnstatus trok vanaf 1919 een 
nieuw soort toerist aan. De opvallendste 
bezoeker van Nieuwpoort was de Ameri-
kaanse president Wilson. In Nieuwpoort 
zijn er nog steeds authentieke van de oor-
logsarchitectuur terug te vinden zoals de 
bunkers in Ramskapelle en Bommenvrij. 
Deze gebouwen herinneren ons aan wat 
we best nooit vergeten.

Deze tentoonstelling loopt in het bezoe-
kerscentrum Westfront Nieuwpoort van 
24 juni 2018 tot en met 17 juni 2019 en 
is tijdens de gewone openingsuren van 
Westfront Nieuwpoort te bezoeken: dage-
lijks van 10 u. tot 17 u., behalve op maan-
dag. 

Het bezoek is inbegrepen in de normale 
ticketprijs (€ 7).

Deze foto is eigendom van de stadsarchivaris Walter 
Lelièvre.

Zomernocturne in Westfront: The New Orleans 
Night Owls

Zaterdag 16 juni 2018 
Op zaterdag 16 juni 2018 gaat de zo-
mernocturne de Jazzy tour op. The New 
Orleans Night Owls brengen een muzi-
kaal optreden in de rotonde van het be-
zoekerscentrum Westfront.

Bezieler-trompettist en ‘New Orleans-
autoriteit’ Joris De Cock brengt sinds 
jaar en dag de allerbeste instrumen-
talisten samen, gaande van trompet-
tisten, gitaristen tot tenorsaxofonisten.
Samen met zijn collega’s Thomas Van 
Gelder (sax), Bart Vervaeck (gitaar), 
Bernd Coene (drums) en NN (contra-
bas) zal hij je versteld doen staan.

De deuren van het Westfront gaan open 
vanaf 18 u. zodat je vooraf nog een vrij 
bezoek kan brengen aan de perma-
nente tentoonstelling over de onderwa-

terzetting tijdens WO I en de tijdelijke 
tentoonstelling ‘Paard & Koning’. Het 
optreden start om 19.30 u. en wordt 
afgesloten met een lekker drankje en 
hapje.
Locatie: Westfront Nieuwpoort, Kust-
weg 2
Kostprijs: € 10 (VVK) en € 12 (ADD)
Tickets via Westfront Nieuwpoort, 
dienst toerisme, dienst cultuur en on-
line via www.westfrontnieuwpoort.be

Vredeswensboom 
plaatst prachtige 
boodschappen in de 
kijker!

Er werden talrijke vredeswensbood-
schappen neergeschreven in opge-
hangen in de Vredeswensboom in het 
bezoekerscentrum.

We selecteerden een vijftal vredes-
wens boodschappen om met jullie te 
delen:
• ‘ Ik wens vrede, geluk, gezondheid 

en gezond verstand voor iedereen 
zodat we samen de aarde kunnen 
redden.’ - D.K. - 52 jaar

• ‘ Wij wensen dat mensen niet meer 
zo gierig zijn en andere mensen 
helpen!’ - L.B. - 11 jaar

• ‘ Dat we allemaal samen in vrede 
kunnen leven. Ieder mens is mooi 
op zijn manier.’ - D.G. - 14 jaar

• ‘ Mijn wens is dat er geen conflicten 
meer zijn en vrede is op aarde.’ - 
L.E. -11jaar

• ‘ Ik wens dat er minder diersoor-
ten uitsterven en dat er nooit meer 
oorlog is.’ - S.M. - 12 jaar

 Westfront Nieuwpoort
Kustweg 2 - T 058 23 07 33
E info@westfrontnieuwpoort.be
www.westfrontnieuwpoort.be
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KINDERBOERDERIJ ‘DE LENSPOLDER’

Week van de Zee

Zondag 6 mei 2018
Op zondag 6 mei verschijnt er een heus 
zeedorp op de Zeedijk t.h.v. De Barkentijn 
waar men heel wat kan bijleren over de 
zee. Daarnaast worden er de hele voor-
middag lang tal van gratis activiteiten 
voor gezinnen georganiseerd.

Vanaf 10 u. staat een groep van gidsen en 
zeeanimatoren in het zeedorp klaar om 
je te ontvangen voor een unieke beleve-
nis aan zee. Er zijn ook garnaalkruiers 
van ‘De Spanjaardbank’ aan het werk in 
de zee. Rond de middag wordt hun vangst 
gekookt op de Zeedijk! Uiteraard mag er 
ook geproefd worden.

Wat valt er nog te beleven en te zien?

• Nettenbreier
• Een strandlabo
• Zoeken naar diertjes op de golfbreker
• Vogels spotten met de ornitholoog
• Zeezoogdieren leren kennen  
• Creatief met schelpen omgaan
• Zandkastelen bouwen en versieren

Om 11 u. is er een muzikaal optreden van 
‘De Schelpenman’.
Tijdens de activiteiten kan je stempels op 
je stempelkaart verzamelen waardoor je 
een leuke attentie kan verkrijgen. 

In de namiddag kan je op verkenning 
gaan. Om 14 u. start de duinenwandeling 
‘Eetbare en geneeskrachtige kruiden in 
de duinen’ aan de Sint-Bernarduskerk. 
Een gespecialiseerde natuurgids neemt 
je mee op een leerrijke wandeling en 
geeft je informatie over de medicinale 
werking van kruiden en planten. De wan-
deling duurt tot 16 u en is gratis.

Het boekje ‘Bloemen in de duinen’ is te 
koop bij dienst toerisme (Hendrikaplein) 
voor € 2,5. 

De kinderboerdij lokt heel wat bezoekers!

Heel wat gekakel
In maart kwamen zeer veel kinderen op 
bezoek voor de activiteiten ‘Tok tok wie 
zit daar in dat ei’ en ‘Blij met een ei’. 
Welgeteld 471 leerlingen hebben heel 
wat bijgeleerd over het hebben en hou-
den van kippen en over eieren. Dit alles 
op een speelse en creatieve manier. 

+ 

Vlijtig Vilten
Vilten is een techniek die al heel lang 
bestaan om van wol iets nieuws maken. 
Het is zeer leuk om zelf met merinowol 
aan de slag te gaan om zo een kleurrijk 
lapje te maken. Dit kan dienen als een 
kunstwerk of als iets waarmee je een 
tas of kledingstuk kan opfrissen. Een 
honderdtal leerlingen van de 2de graad, 
3de graad lager onderwijs en 1ste graad 
middelbaar onderwijs en leerlingen uit 

het bijzonder onderwijs heeft in de kin-
derboerderij een viltlapje gemaakt.

Peter Paasei op bezoek
Op zaterdag 24 maart brachten Peter 
Van De Veire en zijn twee grappige paas-
hazen een bezoek aan de kinderboer-
derij. Op de grootse eierenraap waren 
bijna 1000 enthousiaste deelnemers 
aanwezig.  

De Grote Schelpenteldag
Op de Schelpenteldag waren twee ex-
perts aanwezig van het Vlaams Instituut 
voor de Zee en één expert van de Na-
tuur- en Milieueducatie om schelpen-
tellers wegwijs te maken in de soorten 
schelpen. 

Ieder mocht 100 schelpen rapen. Daar-
na werden deze gesorteerd en werden 
de aantallen ingevuld op een formulier 
voor evaluatie. In totaal werden over de 
kust ruim 30.000 schelpen geteld. 

De stevige strandschelp en de rechts 
gestreepte platschelp waren wat onver-
wachts redelijk talrijk aanwezig. Vooral 
de nonnetjes, de kokkels en de halfge-
knotte strandschelp werden veel geteld. 
De meest geraapte schelp voor de gan-
se kust was de kokkel en op de tweede 
plaats stond het nonnetje.

Wil je meer weten over schelpen? Dan 
kan je een schelpenboekje aankopen bij 
dienst toerisme voor € 2,5.
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VARIA

Zilver op Arras voor hok ’De Lenspolder‘

Onze vrijwilliger Stefaan Demey is bijna 
elke dag paraat op de kinderboerderij. 
Deze duivenmelker tracht zijn duiven zo 
goed mogelijk te verzorgen. Zo krijgen de 
duiven 2 maal per week thee met honing. 
Het resultaat: zilver op de wedstrijd van 
Arras dus hele gezonde vogels.

Naast deze wedstrijd wordt er binnenkort 
ook gevlogen vanuit Barcelona. 

Tijdens de week toont Stefaan graag de 
duiven en hun jongen aan de kinderen die 
op bezoek komen op de kinderboerderij.  
Allen kijken ze vol bewondering naar deze 
mooie gevederde dieren. 

 Kinderboerderij De Lenspolder, Elf Juliwijk 6 A
 T 058 23 69 86 - E kinderboerderij@nieuwpoort.be

NIEUW IN NIEUWPOORT

Something Different

Storms’ Harbour kreeg er op 31 maart 
2018 een nieuwe winkel bij! De concept 
store Something Different opende er haar 
deuren.  Een warm thuisgevoel en gezel-
ligheid is waar het allemaal rond draait. 
De leuke mix van loungewear, homewear 
en unieke design interieurartikelen ma-
ken dat het net ‘iets anders’ is.

Something Different zal de eerste win-
kel zijn die de zachtheid van Barefoot 

Dreams naar Europa brengt. Het merk 
combineert de meest zachte stoffen en 
rustgevende kleuren met een stijlvol en 
tijdloos ontwerp. Ook de homewear col-
lectie straalt rust en sereniteit uit. Aan de 
allerkleinsten werd tevens gedacht: van 
schattige babydekens tot superzachte 
sokjes en hoodies.

De volledige collectie zal ook beschikbaar 
zijn op hun webshop.

Contactgegevens:
Storms’ Harbour, Robert 
Orlentpromenade 27/0001 
T 058 28 83 16

GO Atheneum Nieuwpoort toont dat het anders kan…

Op woensdag 28 maart 2018 werden alle 
leerlingen van Atheneum Nieuwpoort 
verwend met een heerlijk ontbijt. Hoewel 
het ontbijt de belangrijkste maaltijd van 
de dag is, wordt het ontbijt nog steeds het 
minst gewaardeerd. Velen eten slechts 
enkele boterhammen, wat cornflakes en 
sommigen eten zelfs niets.

De leerlingen van het derde en vierde jaar 
Verzorging-Voedsel vonden het daarom 
een uitstekend idee om voor de hele 
school een lekker en gezond lenteontbijt 
te maken. Iedereen was welkom, zelfs de 
paashaas!

Daarnaast werkten nog heel wat mensen 
mee aan dit ontbijt: het arbeidspersoneel, 
de sponsors, de vakleerkrachten ‘Voe-
ding’, de afdeling ‘Lassen-Constructie’ 
en hun vakleerkracht (voor de tafeldeco-
ratie). 



VARIA

Drugs Expertise Team Westhoek

Voor iedereen met een hulpvraag 
rond druggebruik in de Westhoek
Het Drugs Expertise Team Westhoek is 
een initiatief van Ambulante Drugzorg 
Westhoek en een samenwerking tussen 
Kompas vzw en Dagcentrum De Sleutel. 

Iedereen die in de Westhoek woont met 
een vraag rond druggebruik of een vraag 
naar ondersteuning en/of begeleiding kan 
bij hen terecht. Dit kunnen druggebrui-
kers zelf zijn, maar ook ouders, partners, 

broers en/of zussen etc. 

Naast druggebruikers en hun context 
richten ze zich ook naar alle zorgpartners 
uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg, wel-
zijn,…) en de justitiële sector uit de regio 
Westhoek die geconfronteerd worden met 
een cliënt met (een vermoeden van) een 
illegale drugproblematiek. 

Het Drugs Expertise Team heeft een vrij-
willige en laagdrempelige werking. Ze 

werken mobiel en zoeken samen met de 
cliënt (en de betrokken diensten) naar 
wat haalbaar is. Hun aanbod is gratis. 

Contactgegevens: 
DET medewerkers: Blomme Kobe, 
Catteeuw Annelien en Vilyn Lynn
M 0477 98 21 76 (elke werkdag van 
8.30 u. tot 12 u.)
E info@detwesthoek.be
www.detwesthoek.be 

IN BEELD

Op zondag 25 februari 2018 reikte 
de stedelijke sportraad de jaar-
lijkse sporttrofeeën uit. De Tro-
fee voor Sportprestatie ging naar 
Ward D’Hulster en Gert De Vos. 
Tibo Vandenbroucke ontving de 
Trofee voor Sportjongere en Ste-
ven Jansens nam de Trofee voor 
Sportverdienste mee naar huis. 
Meer informatie over deze spor-
tievelingen kun je vinden op p. 22. 

Gouden huwelijksjubileum

Marcel De Kock en Denise Daelemans huwden op 
24 februari 1968 in Niel. Marcel werkte bij Gene-
ral Motors en bij de Antwerpse Gasmaatschappij. 
Denise stond in voor het huishouden en de zorg 
over de kinderen. De vakanties bracht het gezin 
door in Nieuwpoort en in 2010 besloten ze zich 
hier definitief te vestigen. Marcel was vroeger een 
fervent fietser en wandelaar. Het gouden echtpaar 
gaat ook af en toe naar een optreden in Ysara en 
zijn ook steeds op seniorenbijeenkomsten in Cen-
trum Ysara. De jubilarissen hebben twee dochters 
en een kleindochter met wie ze een hechte band 
hebben.

Huldiging sportlaureaten
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Gouden paar

Etienne Vandenheulen en Francine Crovato huw-
den op 8 maart 1968 in Oudenaarde. Het paar was 
jarenlang actief in de gehandicaptenzorg en werk-
te bij de logistieke dienst in home Heuvelheem. 
Etienne werkte vroeger ook als meubelmaker en 
bij zijn schoonvader die aan de kost kwam als mo-
zaïekbewerker. Het gouden paar trekt er regelma-
tig op uit met de kusttram en houdt van een gezon-
de wandeling langs de Havengeulpromenade. Het 
paar gaat graag op bezoek bij de Italiaanse familie 
van Francine in Sequals. De jubilarissen hebben 
een dochter en een kleinzoon waar ze bijzonder 
trots op zijn. 

Vijftig jaar gehuwd

Michiel Brysbaert en Nicole Claeys huwden op 6 
april 1968. “Meester Brysbaert” gaf les in het Sint-
Bernarduscollege en in de Vrije Basisschool Stella 
Maris.  Hij was 25 jaar lid van het dagelijks bestuur 
van de culturele raad en was ook 15 jaar voorzitter 
van deze stedelijke adviesraad.  Michiel was ook 
de drijvende kracht achter de lokale afdeling van 
het Davidsfonds en hij was 34 jaar secretaris van 
de minivoetbalclub Marcoboys. Nicole is al meer 
dan 30 jaar actief bij Ziekenzorg en zorgt met veel 
toewijding voor de bloemen in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk. Het koppel gaat graag samen uit 
fietsen. Beide jubilarissen hebben groene vingers: 
terwijl zij instaat voor de kamerplanten, ontfermt 
hij zich over zijn biologische moestuin. Het gouden 
echtpaar heeft twee kinderen en twee kleinkinde-
ren.

Vijftig jaar samen

Suzanne Dhaenens en Luc Levecq huwden op 11 
maart 1968 in Ukkel. Luc heeft een succesvolle 
loopbaan bij Volkswagen in Vorst achter de rug. 
Suzanne was jarenlang actief als medisch secre-
taresse bij een neuropsychiater in Vilvoorde. De ju-
bilarissen brachten sinds 1978 hun vakanties door 
in Nieuwpoort waar ze een stacaravan op de Kom-
pascamping hadden. Later besloten ze zich hier 
definitief te vestigen en kochten een appartement 
langs de Kaai. Het paar heeft veel mooie en verre 
reizen gemaakt en geniet nu van vele mooie wan-
delingen in de stad. De jubilarissen zijn bijzonder 
trots op hun twee kinderen en kleinkinderen met 
wie ze een hechte band hebben.
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Nieuw ergonomisch 
meubilair in de Pagaaier

De leerlingen van het eerste t/m zesde leerjaar 
van de gemeenteschool De Pagaaier kregen on-
langs nieuw, ergonomisch meubilair. Het oude 
meubilair was reeds meer dan 25 jaar oud. De 
school kocht 120 leerlingenbanken en stoelen aan 
alsook 36 driehoekige tafels. Elke klas beschikt 
voortaan ook over een kast met 20 lades.

De aankoop van dit nieuw meubilair kostte € 
33.802,56. De leverancier, de firma Vanerum uit 
Diest, nam de oude banken en stoelen over en 
zorgt ervoor dat het meubilair een tweede leven 
krijgt. Een deel van het meubilair gaat richting 
Afrika terwijl het ander deel aan een school in 
Roemenië wordt geschonken.

Eureka in de bib

De jeugdboekenmaand stond dit jaar in het teken 
van ‘wetenschap en techniek’. In de bib werd een 
heus laboratorium geïnstalleerd. De kinderen 
konden wetenschappelijke kennis opdoen zoals 
robotjes installeren. Er waren ook robotjes te zien 
en de tekeningen die werden gemaakt door leer-
lingen van de Westhoekacademie.

Rugzakje vol troost

De ouderraad van de gemeenteschool De Pagaai-
er pakte dit jaar opnieuw uit met een ontbijtac-
tie. Niet minder dan 64 vrijwilligers zorgden voor 
2.220 ontbijtpakketten. Een deel van de opbrengst, 
€700, werd geschonken aan Palliatieve zorg West-
hoek-Oostende. Het bedrag wordt gebruikt om het 
initiatief ‘rugzakje vol troost’ te financieren. Aan 
de hand van educatief materiaal worden ziekte, 
verlies en rouw bespreekbaar gemaakt.

De rest van de opbrengst komt ten goede aan de 
leerlingen van de school.
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ACTIVITEITEN 
Donderdag 3 mei 2018

Concert: Jennifer De Hooghe

Concert met soliste Jennifer De Hooghe 
onder leiding van dirigent Yves Segers en 
onder begleding van de Koninklijke Mu-
ziekkapel van de Gidsen. Start om 20 u. 
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Ha-
vengeul 14. Meer info: 
art-space@proximus.be. 

Zondag 6 mei 2018

Begeleide rondleiding: Eetbare en 
geneeskrachtige planten in de duinen

Meer info zie pp. 29

Zeedorp 

Meer info zie pp. 29

Zaterdag 12 mei 2018

Lezing door Fleur van Groningen 
over hoogsensitiviteit 

Meer info zie pp. 11

Zondag 13 mei 2018

Recital Felix & Fauve Vermeirsch

Meer info zie pp. 17

Woensdag 16 mei 2018 

Opendeurdag Dansclub Iduna

Op woensdag 16 mei organiseert Dans-
club Iduna een opendeurdag in Centrum 
Ysara, Dienstweg Havengeul 14. De toe-
gang is helemaal gratis. Om 14 u. is 
er een demonstratie standaarddansen 
(Wals, Tango, Rumba en Cha Cha Cha). 

Om 15 u biedt men een gratis kopje koffie 
aan. Om 15.30 u. is er terug een demon-
stratie standaarddansen. Contact: M 0486 
52 29 67. 

Vrijdag 18 mei 2018 

Kamagurka - #hahaha

Meer info zie pp. 17

Avondwandeling: De geschiedenis van 
de visserij

Gegidste avondwandeling met anekdotes 
over de Nieuwpoortse vismijn. Inschrij-
ven ter plaatse tussen 19.30 u. en 19.45 u. 
Start om 20 u. aan de kaai, onder de klok-
kentoren van de vismijn. Kostprijs: 
€ 4. Organisatie: Pasar - www.pasar.be.

Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2018

Visserijweekend

Meer info zie pp. 27

Maandag 21 mei 2018

Vissershulde 

Meer info zie pp. 27

Donderdag 24 mei 2018

Initiatie ‘Creatief met verzorgings-
producten’

In elke levensfase is het belangrijk jezelf 
goed te verzorgen. Tegenwoordig is er 
een overvloed aan verzorgingsproducten, 
waar vaak ook een kostenplaatje aan ver-

bonden is. Maar wist je dat je deze produc-
ten zelf kan maken. Ontdek tijdens deze 
initiatie hoe je met dagdagelijkse produc-
ten zoals honing, melk, havermout, zout 
etc. jouw eigen verzorgingsproducten kan 
maken. Start om 14 u. Kostprijs: € 5. In-
schrijven is verplicht. Locatie: Centrum 
Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info en 
organisatie: Vief - 
www.viefwest.be/Nieuwpoort. Reservatie 
via E lenaersherman@gmail.com - 
M 0495 55 79 09.

Nieuwpoort Beweegt!

Meer info zie pp. 21

Zaterdag 26 mei 2018

Workshop Gelli Print

Mamézon organiseert leuke workshops. 
Door het gebruik van een Gelli Plate ont-
dek je een verrassende manier van mo-
noprinting op papier en stof. Van 13.30 u. 
tot 16.30 u. Kostprijs: 
€ 40. Locatie: Kunsthuis Mamézon, 
Louisweg 70. Info en organisatie: 
Mamézon - T 058 23 03 61 - 
E kunsthuismamezon@gmail.com.

Quiz: De slimste van Ramskapelle

Gezinsbond Ramskapelle 
- Sint-Joris organiseert 
de quiz 'De slimste van 
Ramskapelle'. Elke ploeg 
bestaat uit 3 personen. 
In elke ploeg moet bovendien minstens 
1 persoon met Ramskapelse roots zit-
ten (inwoner - familie - ex-inwoner - lid 
vereniging). Kostprijs: € 12. Van 20 u. tot 
23 u. Locatie: Dorpshuis d’Oude Schole, 
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Ramskapellestraat. Info en organisatie: 
Gezinsbond Ramskapelle/Sint-Joris - T 
058 24 26 44 - 
E els.degrande@telenet.be.

Zondag 27 mei 2018

Picknick in het park

Meer info zie pp. 19

Donderdag 31 mei 2018

Initiatie ‘Geheugentraining’

Tijdens deze initiatie krijg je een aantal 
technieken en tips die je in het dage-
lijkse leven kan gebruiken. Kom meer te 
weten over de werking van de hersenen. 
Start om 14 u. Kostprijs: € 5. Inschrijven 
is noodzakelijk. Locatie: Centrum Ysara, 
Dienstweg Havengeul 14. Info en organi-
satie: Vief - www.viefwest.be/Nieuwpoort. 
Reservatie via E lenaersherman@gmail.
com - M 0495 55 79 09.

Zondag 17 juni 

Rommelmarkt

Aangename rommelmarkt op het domein 
van Zorgverblijf Ter Duinen. De rommel-
markt start om 6 u. en eindigt om 16 u. 
Kostprijs: € 6 voor 6 meter. Toegang is 
gratis voor bezoekers. Locatie: Zorgver-
blijf Ter Duinen, Louisweg 46. 
Contact: shelly.lavens@terduinen.be - 
T 058 22 33 88

Zaterdag 30 juni 2018

Cursus Droomjuweel - juweelontwerp 
in zilver

Tijdens deze workshop krijg je de kans 
om je creatieve ideeën in afgewerkte 
zilveren juwelen om te zetten. Van 13.30 
u. tot 16.30 u. Kostprijs: € 50. Locatie: 
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Info 
en organisatie: Mamézon - T 058 23 03 61 
E kunsthuismamezon@gmail.com.

TERUGKERENDE 
ACTIVITEITEN
Elke donderdag 

Damesturnen Ydrima

Éen uur turnles voor dames in de sport-

zaal van Stella Maris. Aanvang om 20u. 
Locatie: Willem De Roolaan 72. Geen 
turnles in de schoolvakantie. 
Meer info: Dobbelaere - Mylle Diana - 
M 0475 34 40 93. 

Elke zaterdag 

Cursus Letterkappen

Letters of spreuken worden in steen ge-
kapt. Van 10 u. tot 17 u. Gratis. Locatie: 
Kaartershuisje, Leopold II-Park. 

Elke woensdag

 van 2 tot 30 mei 2018 

Mobiel Speelplein ‘De Speelvanne’

Meer info zie pp. 19

Elke vrijdag van 1 tot 22 juni 2018

Vrijdag Visdag 

Onder het moto ‘vrijdag … visdag’ lanceert 
de stedelijke visveiling een reeks geleide 
bezoeken aan de visveiling. Tijdens Vrij-
dag Visdag ben je aanwezig bij de aanvoer 
van garnalen en woon je de visveiling in 
de verkoopzaal bij. Ook kan je genieten 
van een havenrondvaart en een middag-
maal met verse vis. Kostprijs: € 60. Re-
serveren is verplicht via T 058 23 33 64. 

Elke donderdag 

tot 30 september 2018

Cursus Weight Watchers Nieuwpoort

Met Weight Watchers zet je de stap rich-
ting een gezonde levensstijl met minder 
kilo’s, meer energie en veel meer plezier! 
Van 9.30 u. tot 11.15 u. Kostprijs: € 12,95. 
Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein 16. 

Zondag 6 mei en 3 juni 2018

Maandelijkse vergadering Koninklijke 
Postzegelclub van de Westhoek

Tijdens deze vergadering wordt er nieuws 
uit de filateliewereld gebracht, worden 
postzegels uit buiten- en binnenland be-
studeerd en worden spreekbeurten door 
vermaarde filatelisten georganiseerd. 
Ook is er een postveiling onder de aan-
wezigen. Gratis. Start om 10 u. Locatie: 
Hotel Cosmopolite, Koning Albert I laan 
141. Info: em026@skynet.be of 
T 058 23 37 41 - T 059 43 82 53

Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2018

Rondleiding: Van Pittig Bruintje en 
Grijze Garnaal

Een geleid bezoek aan de visveiling met 
als afsluiter een hapje en een drankje. 
Vooraf inschrijven is verplicht bij dienst 
toerisme (Hendrikaplein 11): T 058 23 39. 
Samenkomst aan de toren van de visvei-
ling om 9.30 u. Kostprijs: € 5. 

ACTIVITEITEN VAN
LANGERE DUUR
Doorlopend

Tentoonstelling Decoratieve kunst

Permanente tentoonstelling van eigen 
gemaakte keramiek, Raku, sculpturale 
keramiek, keramische sieraden en hand-
beschilderde zijden sjaals. Toegang is 
steeds gratis. Locatie: Art Atelier Tavares, 
Dudenhofenlaan 100. Info: T 058 24 10 85 
E h.tavares.e.sousa@gmail.com
www.made-in-nieuwpoort.be. 



Van zaterdag 19 mei 2018

tot zondag 25 augustus 2019

Tentoonstelling: 3D(enissen)

Twee zussen en één broer stellen tentoon 
in Kunsthuis Mamézon. Het openings-
weekend vindt plaats op 19 en 20 mei. 
Kom tussen 13 u. en 18 u. kennismaken 
met de 3D’s. Na het weekend kan je de 
werken op afspraak komen bekijken. 
Gratis. Locatie: Kunsthuis Mamézon,
Louisweg 70. Info en organisatie: 
Mamézon - T 058 23 03 61
E kunsthuismamezon@gmail.com.

Tot zondag 6 mei 2018

Expo: Kunst en vriendschap brengt 
uitdaging

Meer info zie pp. 15

Tot dinsdag 8 tot zondag

13 mei 2018

Expo: Kunstenaars en technieken 
vinden elkaar

Meer info zie pp. 15

Tot zondag 13 mei 2018

Tentoonstelling Lokale Kunstenaars

Naar aanleiding van de WAK stelt Kunst-
huis Mamézon regelmatig de deuren 
open. Maar liefst 5 deelnemers komen 
naar buiten met hun werk. Er zal binnen 
en buiten werk te zien zijn: van aquarel, 
kalligrafie, boekbinden, juweelontwerp, 
sculpturen tot keramiek. Locatie: Kunst-

huis Mamézon, Louisweg 70. 
Info en organisatie: Mamézon
T 058 23 03 61
E kunsthuismamezon@gmail.com.

Van donderdag 17 tot

zondag 27 mei 2018

Expo Lak@rt 

Meer info zie pp. 15

Van dinsdag 12 tot zondag

24 juni 2018

Overzichtstentoonstelling van Open 
Atelier 2014

Meer info zie pp. 15

Tot zondag 17 juni 2018 

Expo Paard en Koning

In de expo zie je hoe een vorst met visie 
zijn paard inruilde voor een vliegende 
machine en hoe de moderne kunst daar 
gestalte aan gaf. Met nog nooit getoonde 
topstukken uit het atelier van de beeld-
houwer van het ruiterstandbeeld van 
Albert I. Locatie: Westfront Nieuwpoort, 
Kustweg 2. Kostprijs: € 7. Meer info: 
Westfront Nieuwpoort. 

Tot zondag 30 september 2018

Beaufort 2018 - Kunsttriënnale aan zee 

Meer info zie pp. 16

Tot zondag 28 oktober 2018

Escape game

De Houdini escape game is het ideale uitje 
met vrienden of familie. Je wordt opge-
sloten in de Houdini-woonwagen. Binnen 
het uur moet je alle raadsels ontcijferen 
om zo buiten te raken. Open van maandag 
tot zondag van 10 u. tot 18 u. Locatie: ’t 
Kraaienest, Brugsevaart 50. Info en orga-
nisatie: The Outsider Coast - T 058 23 14 
04 - E   info@theoutsidercoast.be. 

Tot vrijdag 24 mei 2019

Tentoonstelling ‘Schilderijen en grafiek’

Pol Spelmans volgde kunstopleidingen 
aan de academies van Leuven en Meche-
len, aangevuld met diverse workshops in 
binnen- en buitenland. Zijn schilderijen 
en etsen nemen de toeschouwer mee in 
een wereld van nostalgische fantasie en 
magisch realisme. Even intrigerend zijn 
de portretten van de vluchtelingenkinde-
ren. De expo is te bezichtigen van 8.30 u. 
tot 18 u. Locatie: Zorgcentrum Ter Dui-
nen, Louisweg 46. 

Van zondag 24 juni 2018 tot 

maandag 17 juni 2019

Expo: Architectuur en oorlog. 
Heropbouw van stad en platteland. 

Meer info zie pp. 28
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Volg Stad Nieuwpoort op sociale media!
Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mogelijk communiceren en probeert daarom ac-
tief op sociale media aanwezig te zijn. Word fan van onze Facebookpagina of volg ons 
op Instagram of Twitter. We proberen niet alleen om dagelijks leuke en informatieve 
berichten te posten, maar antwoorden ook op vragen die via deze kanalen gesteld 
worden!
Heb jij een sfeervolle foto of een grappige tweet, deel ze met ons op Twitter of Insta-
gram. Wie weet verschijn jij wel in de volgende editie van Nieuwpoort Uw Stad!
Waar kan je ons vinden?

www.facebook.com/stadnieuwpoort 

@StadNieuwpoort

stadnieuwpoort



Kies voor de 
gezondste bank 

van België.
Volgens de resultaten van het comprehensive assessment van 2014,  

uitgevoerd door de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België.

Z A K E N K A N TO O R  D E B R U Y N E  B V B A 
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
058 23 84 68 | debruyne@argenta.be 
OR 0458.041.225 | FSMA 26698 cA-cB | RPR Veurne
Principaal: Argenta Spaarbank nv | Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

  

ADVO C AT E N K AN TO O R
Dirk BAILLEUL

Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen

• Verkeersrecht 

• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht

• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw 

handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, ...

• Milieuproblematiek

Astridlaan 19,
Nieuwpoort
T 058 23 47 22
F 058 23 91 47 
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be
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In ‘t Jaer des Heeren 1284...
Graef Van Vlaenderen, Gwijde van Dampierre, ... bouwt twee Vierboete Torren 
langs ‘d Havene van Niepoort, om de Schepen bij nachte uyt ende in vaerende 
te lichten’...
Naar Mathias Reynoudts’  ‘Kroniek van Niepoort’ omstreeks 1680

‘De Niepoorsjche Groote Vieërboete’

‘k En z’ aiwn an e stik zieën verbie voarn, met oariengk, mè 
laakn en mè wien.
En os z’ in de doenkerte uut ‘t zaigat kwaamn, toogde mie 
lucht woa da ze moestn zien!

Stoeëre joenge gastn up die sjcheepm, nuunder lieëvn smietn 
e puuptje vlak vo mien. Ze voarn noa de Noord of no ‘t Zuudn,
e zien assan stief kontent os ze mie weere zieën!

Haile zjeneroasjchn visjchers e zaivolk, 
‘k en z’ ollemoale zieën verbie voarn laans mien.
D’ aine besjchietienge achter d’ andere en ‘k preus bluuvn stoan, 
z’ en mien aatnt upgekallefoaterd zo dan ‘k weere kostn sjchiengn!

‘k En me vieër aangestookn voe Graavn e Keuniengn, mo ‘t is va 
j’n eejgn volk da j’ ‘t moet en,
de Duutsjchers kwaamn vees te dichte
en z’ en mien met dienamiet doeën spriengn!

Achter die Grootn Orlooge lieëtn ze mien in gruzlementn lign,
gin ain die me wilde weere briengn!
Niepoort en z’ erbowd met orlogsgeld, 
mo ‘t sjchonste monument e z’ oender d’èèrde gestookn zoender 
veele ziengn!

‘k Wiln weere verriezn, da ‘k de bootjes kunn weere zieën, 
gelik dan ‘k aatnt dejn biekan 700 joar langk.
‘k Gon toen ‘s nachs weere verre kloarte sjchiengn, voe 
junder, en junder voorvoaders aire en belang.

Carl Debruyne
Dec 2006

‘In ‘ t plat Niepoors’
Herinner je je ook nog die sappige uitspraken van je (over)grootouders in het Nieuwpoorts?  En zou je het ook jammer vinden, 
dat het typische Nieuwpoortse dialect voor altijd zou verdwijnen?
De ‘echte’ Niepoortenoars’ die tellen van ‘ain, twai, drieë’ zijn aan een snel tempo aan het slinken.
Wil je dat helpen bewaren, zodat komende generaties dat ‘Niepoors’ kunnen blijven spreken?  Neem dan contact op met ons 
via ‘sandhove@hotmail.com’. Bezorg ons leuke anekdotes en vertellingen over de ‘visscherieë’ en rond het ‘Niepoorsjche’ die we 
zullen hertalen in ons dialect. 
Via het dialectgenootschap 'Bachtn de Kuupe'  (www.dialectbachtendekupe.be) kom je meer te weten over ons zo rijke 
westhoektaaltje, evenementen, enz…  
‘O je wilt dat ’t Niepoors bluuft bestoan, moe je ’t deure geevn a je (klain)kinders.
O je van gedacht ziet dat ’t dialekt meugt verdwienn, moe je gin dialekt klapn.
Gin sjchrik en voe zoeveele meuglik Niepoors te klapn:  AN lèèrn de joenges wel up ’t sjchoole!   

Carl Debruyne
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
sandhove@hotmail.com
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Albert 1 laan 281 • 8620 Nieuwpoort

THUISVERPLEGING
Liesbeth & Lieselot

Regio: 
Westende - Lombardsijde- Nieuwpoort

Liesbeth
Van Campenhout

0476/94 05 17

Lieselot Ameloot
0475/32 74 75

IN DE KIJKER
Residenties ‘Cristal Place I en II’, Zeedijk

en Albert 1 laan (winkelstraat), Nieuwpoort

Albert 1 laan 281  I  8620 Nieuwpoort  I  T 058 23 78 79

IMMO 
MARITIEM
NIEUWPOORT

Uw eigendom kopen
of verkopen?

Ga in zee met Immo Maritiem
Een vaste waarde in vastgoed!

w w w. i m m o - m a r i t i e m . b e

• toiletten, inspuitingen, diabetes, verbanden,
• aandoen van steunkousen, toedienen en klaarzetten
 van medicatie.
• referentie verpleegkundige in de wondzorg.
• referentie verpleegkundige in de palliatieve.
• u hebt geen kosten doordat wij met het 
 derdebetalerssysteem werken.

U KAN ONS VRIJBLIJVEND CONTACTEREN!

Gratianne Bullens 0474 23 94 07
Julie Demarcke 0496 38 29 64
Laure Steyaert 0471 12 55 57

Thuisverpleging met een hart
REGIO NIEUWPOORT  I   LOMBARDSIJDE  I   WESTENDE  I  

MIDDELKERKE  I   OOSTDUINKERKE  I   KOKSIJDE  I   VEURNE

VOLG ONS OP           thuisverpleging Saskia Sandra

Deblieck Saskia
0498 22 49 80

Germonpré Sandra
0472 20 12 61

THUISVERPLEGING
regio Nieuwpoort- Lombardsijde

Alle verpleegkundige zorgen: dagelijkse/wekelijkse toiletjes, 
alle wondzorgen, inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes, 

medicatie voorbereiden …

Derde betalerssysteem: geen kosten • Alle mutualiteiten

Reeds méér dan 35 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

• Strafrechtelijke verdediging

• Mede-eigendom en huurrecht

• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw

 handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, …



Franslaan 150 - 8620 Nieuwpoort
T. 058 23 22 20 - G. 0476 96 09 84

www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

UW (T)HUIS 
IN NIEUWPOORT 

KOPEN OF VERKOPEN?

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort

058 62 44 66 - info@immodekaai.be
www.immodekaai.be

verkoop verhuur Laurent Vandevelde
Nieuwpoort

 IN NIEUWPOORT
Albert I Laan 99, 8620 Nieuwpoort    info@portus.be    www.portus.be    058 62 50 50


