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U keek misschien wat vreemd op toen u de cover voor dit maart/aprilnum-

mer van Nieuwpoort, Uw Stad onder ogen kreeg. Toegegeven, het gebruikte 

beeld wijkt af van de traditionele stadsplaatjes die wij doorgaans gebruiken 

voor het stedelijk infomagazine. Voor dit nummer slaan we een nieuwe weg 

in. In het coverbeeld zitten drie zaken vervat die tijdens het aankomende 

lenteseizoen een prominente plaats op de stedelijke agenda innemen.

 

De popartelementen verwijzen impliciet naar de ‘Week van de Amateurkun-

sten’ die eind april van start gaat. Kunstliefhebbers zullen zeker hun hart 

kunnen ophalen want het wordt een extra speciale editie. De Dienst Cultuur 

trekt alle artistieke registers open en stelde een ‘best of’ samen, met de 

mooiste en meest spraakmakende kunstwerken uit de vorige tien WAK-jaar-

gangen. Het belooft alvast een onvergetelijke culturele belevenis te worden. 

Met stip aanduiden in uw agenda dus!

 

Het frisse, jeugdige kleurenpalet van de voorpagina symboliseert de grote 

aandacht die wij besteden aan onze kinderen en jongeren. Van de stedelij-

ke bibliotheek, de Jeugddienst tot het team van de Kinderboerderij en de 

Sportdienst: iedereen bij Stad Nieuwpoort zorgt voor een ruim aanbod aan 

activiteiten om onze jeugd een actief én leuk voorjaar te bezorgen. Voor de 

kids is het uitkijken naar woensdag 24 april 2019. Het stedelijk sportpark 

vormt dan opnieuw het decor voor de grote Buitenspeeldag.

De jongedame op de cover flaneert langs de bekende Frontzate, haar vriend 

aan de hand meetrekkend richting Nieuwpoort. Het historisch centrum is 

met voorsprong één van de vele toppers die deze bezoeker tijdens haar uitje 

kan ontdekken. Het promoten van onze stad, in alle mogelijke facetten, en 

het ondersteunen van de toeristische sector vormen speerpunten van het 

beleid. In het kader hiervan nam Stad Nieuwpoort recent de website ‘Visit 

Nieuwpoort’ over. Hiermee wordt de reeds ingeslagen weg van vernieuwen-

de toerismepromotie verder bewandeld. Meer info hierover kunt u terugvin-

den in dit magazine.

Veel leesplezier gewenst! 
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KRISTIAN

Geboren op 22 augustus 2018

Zoon van Popov Mikhail en Virchenko 

Olena

CEJAY

Geboren op 30 oktober 2018

Zoon van Van Elverdinghe Nicolas en 

Cagnard Anaïs

MYLANO

Geboren op 19 december 2018 

Zoon van Janssen Harold en 

Rommelaere Tamara

geboor tes

over l i jdens

DESWAEF LINDA (62 jaar)

Oostende, 18 december 2018

ASPESLAGH FÉLICIEN (77 jaar)

Veurne, 27 december 2018

MASSELUS MARTHA (94 jaar)

Oostduinkerke, 10 januari 2019

 

VIETZ HORST (87 jaar)

Nieuwpoort, 29 januari 2019

VERPLANCKE MAURICE (82 jaar)

Veurne, 3 februari 2019

ZITDAG PENSIOENDIENST
Elke eerste dinsdag van de maand kun je terecht in Het Sociaal Huis 

(Astridlaan 103) met vragen in verband met het pensioen. 

Experts van de diensten RVP (werknemers) en RSVZ (zelfstandigen) 

staan je met raad en daad bij en helpen je verder waar nodig.

Voor inlichtingen over het pensioen van zelfstandigen is dit van 9 u. 

tot 11.30 u. Voor het pensioen van loontrekkenden (werknemers) 

is dit van 9 u. tot 11.30 u. en van 13.30 u. tot 16 u. in Het Sociaal 

Huis.   

EUROPESE, 
FEDERALE & REGIONALE 
VERKIEZINGEN

AANGIFTE  PERSONENBELASTING
In juni werkt de Federale Overheidsdienst Financiën met het stadsbestuur van Nieuwpoort samen om 

enkele zitdagen te organiseren. Tijdens deze infomomenten krijg je hulp bij het invullen van jouw aangifte 

van personenbelasting.

De voorlopige data van de zitdagen werden als volgt vastgesteld: maandag 3 juni, dinsdag 4 juni en 

woensdag 5 juni 2019.

In de volgende editie van Nieuwpoort, Uw Stad krijg je meer info over de locatie en de afspraakmogelijkheden. 

          De kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet 

in staat is om zich naar het stembureau te begeven of 

er naartoe gevoerd te worden.  

>  De onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest.

          De kiezer die om beroeps- of dienstredenen:

a) in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, 

leden van zijn gezin of zijn  gevolg, die met hem of haar 

daar verblijven.

b) zich op de dag van de verkiezing in het binnenland 

bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in 

het stembureau aan te bieden.  

>  Dit blijkt uit een attest van de werkgever.

          De kiezer die het beroep van schipper, 

marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden 

van zijn gezin die met hem samenwonen. 

>  De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, 

afgeleverd door de burgemeester van de gemeente 

waar de betrokkene in het bevolkingsregister is 

ingeschreven.

          De kiezer die de dag van de stemming ten 

gevolge van een rechterlijke maatregel in een  

toestand van vrijheidsbeneming verkeert.  

>  Dit blijkt uit een attest van de directie van de 

instelling waar betrokkene verblijft.

          De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging 

in de onmogelijkheid verkeert zich in het  stembureau 

aan te melden. 

>  Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid.

          Studenten die om studieredenen in de 

onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau 

te begeven.  

>  Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling.

De kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft 

in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet 

beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid 

bevindt zich in het stembureau te melden.

Deze onmogelijkheid dient door de burgemeester van 

zijn of haar woonplaats vastgesteld worden:

•   na voorleggen van de nodige bewijsstukken;

•   op grond van een verklaring op erewoord (de kiezer  

     bevindt zich in de onmogelijkheid om een bewijsstuk   

     voor te leggen).

Het volmachtformulier is te vinden op de website 

www.verkiezingen.fgov.be. Het formulier is 

ook gratis verkrijgbaar bij de Dienst Bevolking.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager 

in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend 

volmachtformulier met het bijhorend attest, zijn eigen 

oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht 

te kunnen uitoefenen in het stembureau van de 

volmachtgever.

1
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De verkiezingen 

vinden plaats op 

zondag 26 mei 2019

Volmacht is mogelijk tot de dag voor de 
stemming in onderstaande situatie:

Volmacht is mogelijk tot de dag van de 
stemming in onderstaande situaties:

STEMMEN BIJ VOLMACHT

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.  Iedere kiezer mag 

slechts één volmacht krijgen. Het volmachtformulier dient ingevuld en ondertekend te worden door de vol-

machtgever en de volmachtdrager. Daarnaast moet een attest toegevoegd worden dat verwijst naar de reden 

van de volmacht.

B U R G E R Z A K E N B U R G E R Z A K E N
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Een n ieuwe 
pro fess ionele 
u i tdaging
bi j  S tad 
N ieuwpoor t?

Om een kwaliteitsvolle en efficiënte dienst- 

verlening op maat van inwoners en bezoekers 

te organiseren, investeert het stadsbestuur 

in een personeelsbeleid waarbij de inzet en 

waardering van competenties centraal staan. 

Een goed team is immers de ruggengraat van 

elke succesvolle organisatie.

Dankzij een duidelijke taakverdeling en 

externe opleidingen komt ieders talent tot zijn 

of haar recht en stijgt de effectiviteit van onze 

organisatie. 

Wil jij Nieuwpoort mee op de kaart zetten 

en wil je jouw steentje bijdragen aan onze 

dienstverlening?

Solliciteer dan voor onze vacatures via 

jobs.nieuwpoort.be en vertel ons wie je 

bent! 

Elke inwoner en menig bezoeker van Nieuwpoort zal 

dit patroon zeker en vast herkennen. Het repetitief 

lichtschema van de Nieuwpoortse vuurtoren is immers al 

even iconisch als het rood-wit gestreepte gebouw zelf. 

Het karakteristieke lichtbaken staat op de rechteroever 

van de Havengeul, te midden van het uitgestrekt 

natuurreservaat De IJzermonding. Hoog uittorend 

boven de IJzer en de Noordzee, vormt de Nieuwpoortse 

‘viertorre’ een vertrouwd zicht voor wie uitvaart of van op 

zee terugkeert. 

In een opeenvolging van vier vuurtorens is de huidige het 

meest recente baken voor het vaarverkeer van en naar 

de Nieuwpoortse haven. De drie voorgangers, waaronder 

de middeleeuwse Vierboete, gingen allen verloren in het 

oorlogsgeweld tijdens de eerste helft van de 20e eeuw. 

De vuurtoren die wij vandaag kennen, werd officieel in 

gebruik genomen op 21 maart 1949, en mag dit jaar dus 

70 kaarsjes uitblazen! Een uiterst belangrijk deel van de 

vuurtoren is echter nog veel ouder. De lichtinstallatie komt 

uit de derde toren en dateert bijgevolg uit de jaren 1923-

1926. Vuurtoren nummer drie werd opgeblazen door 

Duitse troepen bij hun aftocht uit Nieuwpoort in september 

1944. Het verlichtingsmechanisme was tijdig naar Parijs 

overgebracht, overleefde de Tweede Wereldoorlog en 

werd nadien in de huidige toren geïnstalleerd. 

De laatste vuurtorenwachter ging met pensioen in 

1963. De werking van de toren werd later aangepast 

en geautomatiseerd. In de decennia die volgden, deden 

allerhande moderne technieken hun intrede die de 

scheepstrafiek nauwkeuriger en veiliger maakten. De 

functionaliteit van de vuurtoren is hierdoor stelselmatig 

beperkter geworden.

De Nieuwpoortse vuurtoren viert in 2019 in feite een 

dubbel jubileum. De kranige zeventiger staat immers ook 

exact 15 jaar geregistreerd als beschermd monument. De 

klassering van de toren in 2004 symboliseert een terechte 

waardering van dit uiterst belangrijk stuk Nieuwpoorts én 

nationaal maritiem erfgoed.

NOG EEN AANTAL WEETJES

•  De toren is 28 m hoog.

•  Het lichtsignaal heeft een reikwijdte van 15 zeemijl 

   (ongeveer 27 km).

•  Behalve in Nieuwpoort zijn er aan de Belgische kust       

   nog drie actieve vuurtorens: in Oostende, Zeebrugge    

   en Blankenberge. 

•  Het logo van Stad Nieuwpoort toonde jarenlang de     

      vuurtoren, gecombineerd met de slogan ‘Nieuwpoort 

    uw vakantieoord’.  In 2009 werd dit vervangen door het 

   huidige, blauwwitte logo.

•  De vuurtoren van Nieuwpoort valt in de smaak als 

   decor voor het draaien van films. Oostends cineast 

   Raoul Servais gebruikte onze toren en shots van de    

   omliggende duinen in Taxandria (1994). Ook in    

   Noordzee, Texas (2011) van filmmaker Bavo Defurne is   

   de vuurtoren even te zien.

De vuurtoren van Nieuwpoort 
een maritiem icoon wordt 70
Twee rode lichtflitsen. Tellen tot veertien. Daarna opnieuw een dubbele, helrode schittering. Exact veertien 

seconden later zijn de lichtflitsen er terug. Dit gaat de hele nacht door, van de invallende duisternis tot het schemerig 

ochtendgloren. 
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    LEESTIP

Voor het schrijven van dit artikel werd het 

diepgravend naslagwerk Vier vuurtorens op 

een rij. Nieuwpoort: zeven eeuwen licht op 

zee (2006) van Jacques Beun geraadpleegd. 

Het werk geeft een verhelderende kijk op 

de geschiedenis van de vier vuurtorens in 

Nieuwpoort. 

Extra informatie over de vuurtoren en de 

ontwikkeling van Nieuwpoort-Bad kun je 

terugvinden in Nieuwpoort-Bad, vroeger en 

nu (1999) van Lucien Billiet. Beide boeken 

bevinden zich in de erfgoedcollectie van de 

stedelijke bibliotheek.
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OPROEP kandidaten 
n ieuwe adv ies raden

Meldpunt  b roedende meeuwen
 
Stad Nieuwpoort heeft een meldpunt waar je overlast door broedende meeuwen kunt rapporteren.

Meeuwen kunnen onze etens- of afvalresten niet goed verteren. Boven-
dien kunnen ze agressief uit de hoek komen. Als je betrapt wordt op het 
voederen van meeuwen, riskeer je een hoge boete.

Verwijder aanwezig nestmateriaal (takjes, mos, bladeren etc.).
Span een net over platte daken of terrassen.
Sluit afvalcontainers af en laat vuilniszakken niet op je terras staan. 
Plaats vuilniszakken niet te vroeg op straat. 
Laat geen eten voor huisdieren buiten staan.

SAMENHOKKEN MET 

MEEUWEN
HOE DOE JE DAT?

VOEDER MEEUWEN NIET! 

VOORKOM NESTVORMING OP JOUW TERRAS!

MELDPUNT 
MEEUWENOVERLAST
Tel. 058 22 44 51
milieu@nieuwpoort.be
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Gelieve bij een melding volgende zaken te vermelden:  

 

• concreet onderwerp: meeuwenoverlast; 

• naam en (domicilie)adres van de melder; 

• het adres waar de broedplaats zich bevindt; 

• het aantal meeuwennesten;  

• jouw contactgegevens (vermeld zeker je telefoon- of gsm-     

   nummer). 

 

Aan onze Belgische kust vormen meeuwen een vertrouwd 

zicht. Deze zeevogels maken hun nesten in duingebied en 

schorren. De nabijheid van het strand en het natuurreservaat 

De IJzermonding zorgt er dan ook voor dat Nieuwpoort een 

perfecte voeder- en broedplaats is voor meeuwen. 

Door een toegenomen menselijke activiteit aan zee en de 

exponentiële groei van het kusttoerisme raken hun natuurlijke 

leefgebieden steeds meer in verdrukking. De dieren zijn 

daardoor genoodzaakt nesten te bouwen op daken en terrassen 

van appartementsgebouwen.

De afkeer die broedende meeuwen opwekken bij kustbewoners is 

lang niet altijd wederzijds. Dankzij de vuilzakken en afvalkorven op 

straat raken de dieren immers altijd aan voldoende eten. Het feit dat 

mensen ze ook voederen, is voor de meeuwen mooi meegenomen.  

 

Stad Nieuwpoort kreeg een vergunning om meeuwennesten 

te verwijderen en eieren te prikken van woensdag 1 mei tot 

maandag 15 juli 2019. Deze vergunning stelt duidelijk dat alleen 

de brandweer of mensen aangesteld door de stad actie mogen 

en kunnen ondernemen tijdens deze periode. De meeuw is 

namelijk een beschermde diersoort.

FLITSEN UIT DE
RAADZAAL

20 DECEMBER 2018

Herstel openbaar domein als gevolg van 

omgevallen torenkraan

Door het torenkraanincident werden de Meeuwen-

laan en aanliggende Franslaan/Albert I laan be-

schadigd. De Technische Dienst startte een dossier 

op om de schade aan het openbaar domein te her-

stellen.

Tweede uitbreiding Noord de Noordvaart

Na de aanvaarding van het gemeentelijk RUP door 

de gemeenteraad op 26 juli 2018, werd een open-

baar onderzoek gehouden van 21 augustus tot 19 

oktober 2018. Daarna adviseerde de Gecoro het 

RUP gunstig met enkele voorstellen. In de zitting 

van 20 december 2018 gaf de raad zijn goedkeu-

ring voor de definitieve aanvaarding van het plan.

24 JANUARI 2019

O.L.Vrouwekerk krijgt nieuwe 

regenwaterafvoeren 

De afvoerpijpen van de O.L.Vrouwekerk worden 

aangesloten op twee nieuwe en één bestaande 

regenwaterput. Deze opdracht bestaat uit 

verschillende onderdelen:

• de aanleg van rioleringsbuizen en toezicht  

openingen aanzuigleidingen; 

• het plaatselijk herstel van de verharding rond 

de kerk;

• het herstel van de beschadigde graszones;

• het in standhouden van de aanwezige kunst-

werken en grondspots.

2
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Stad Nieuwpoort zet al jaren in op een efficiënte 
adviesradenwerking. Deze raden vormen de 
schakel tussen de bevolking en het stadsbestuur. 
De stad gaat op zoek naar verenigingen die een 
vertegenwoordiger willen afvaardigen of naar
individuele personen voor volgende adviesraden:

• Lokaal Economische Raad

• Gehandicaptenraad

• Dorps- en wijkraden

• Gemeenschapscentrum

• Gezinsraad

• Bibliotheekraad

• Milieuraad

• Cultuurraad

• Seniorenraad

• Jeugdraad

• Lokaal overleg kinderopvang
• Lokaal overleg opvoedingsondersteuning

• Sportraad

• Landbouwraad

Mail jouw kandidatuur (gericht aan het college van 
burgemeester en schepenen) dan naar 
secretariaat@nieuwpoort.be of stuur die naar de 
Dienst Secretarie op het Stadhuis, Marktplein 7, 8620 
Nieuwpoort. 

De kandidatuur dient volgende elementen 
te bevatten:

• naam van de vereniging of naam van persoon;

• naam van de vertegenwoordiger, samen met 

adres, telefoonnummer en e-mailadres; 

• de kandidaat dient in Nieuwpoort te wonen;

• type adviesraad;

• motivatie waarom deze persoon voor een 

bepaalde adviesraad voorgedragen wordt.

76
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Rus t  voor  zeehonden 

Nieuwpoort is een heuse trekpleister voor zeehonden. Het 

natuurreservaat De IJzermonding vormt samen met de 

aanpalende jachthavens een prachtige rustplek voor deze 

dieren. Op en rond deze locaties zijn borden geplaatst 

die het publiek waarschuwen om afstand te houden, om 

de zeehonden te beschermen en ze de nodige rust te 

gunnen. De zeehonden komen hier een tijdje verpozen, 

vooraleer ze terug het ruime sop kiezen. 

Stad Nieuwpoort vraagt inwoners én bezoekers om de 

aanwijzingen op de borden indachtig te zijn en de dieren 

met rust te laten. De zeehonden bewonderen gebeurt 

altijd vanop een veilige afstand. 

De Kerku i l  w in t  
De Groene P lu im 2018

De Groene Pluim is een award die jaarlijks wordt  

overhandigd aan een persoon, een bedrijf of een 

(natuur)vereniging die zich het voorbije jaar ver-

dienstelijk heeft gemaakt voor de natuur en/

of het leefmilieu in Nieuwpoort en de twee deel- 

gemeenten. Op donderdag 17 januari 2019 reikte de ste-

delijke milieuraad De Groene Pluim 2018 uit aan natuur-

werkgroep De Kerkuil. 

De Kerkuil staat in nauw contact met diverse actoren zo-

als landbouwers, de stads- of gemeentebesturen en an-

dere natuurverenigingen. 

Leden en vrijwilligers zijn actief bezig om verschillende 

vogelsoorten te lokaliseren, inventariseren en bescher-

men. Verder plaatsen en onderhouden ze nestkasten, 

volgen ze broedgevallen op en geven ze advies over 

vleermuizen. 

De stad Nieuwpoort en omgeving, centraal gelegen rond 

het natuurreservaat De IJzermonding, speelt een belang-

rijke rol in hun werking gezien onze zeldzame rijkdom 

aan fauna en flora. Ook de vruchtbare kleigronden van 

het polderlandschap trekken een grote biodiversiteit aan. 

Dankzij de inspanningen van natuurwerkgroep De Kerkuil 

blijft de stad en de natuurlijke omgeving aantrekkelijk voor  

inwoners, bezoekers en – uiteraard – de vele diersoorten. 

Grote 
Zwer fvu i lopru imdag 
Zaterdag 23 maart 2019 

Wees alert voor asbest!

Woning die gebouwd of verbouwd werden tussen 1950 en 

2000 kunnen asbest bevatten. Asbest werd vaak gebruikt in 

isolatiemateriaal, dak- en gevelbedekking, vloerbekleding 

en buizen.Aan asbest zijn serieuze gezondheidsrisico’s 

verbonden, met sluipende symptomen die doorgaans pas 

na 30 tot 40 jaar echt zichtbaar worden.

De handige app AsbestCheck (voor particulieren én 

professionals) helpt je bepalen of ook jij met asbest 

te maken hebt en welke stappen je kunt ondernemen. 

Meer informatie via www.alertvoorasbest.be.

Dienst Milieu 

Willem De Roolaan 90 

Tel. 058 22 44 51  

milieu@nieuwpoort.be
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Minder  Mobie len 
Cent ra le  zoekt 
chauf feurs
 

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 beschikken. 

 

Met jouw eigen wagen vervoer je de klant 

zowel om medische (vb. doktersbezoek) als 

om sociale redenen (vb. om deel te nemen 

aan het verenigings- en ontspanningsleven of 

om iemand te bezoeken). Als vrijwilliger breng 

je de mensen ter plaatse, help je hen bij het 

in- en uitstappen van de wagen en begeleid je 

hen indien nodig tot op hun bestemming. Als 

chauffeur wordt er uiteraard rekening gehouden 

met jouw beschikbaarheid en ontvang je een 

vergoeding per kilometer. 

Heb je interesse om vrijwilliger te worden bij 

de MMC of wens je meer informatie over de 

dienst, dan kun je steeds terecht bij Stephanie 

Vandenbussche via tel. 0475 42 67 19 of via  

stephanie.vandenbussche@nieuwpoort.be.

Het Sociaal Huis opent in samenwerking met Kom 

op tegen Kanker en het sociaal innovatiebureau 

!DROPS een praatcafé voor mantelzorgers. De 

Mantelhaven is een ontmoetingsplek waar per-

sonen die zorgen voor een naaste terecht kunnen 

voor een luisterend oor of een deugddoende babbel. 

Vaak worden ook gastsprekers uitgenodigd. 

 

WAAROM?

Als mantelzorger is het moeilijk om nog tijd voor 

jezelf te vinden. Soms heb je het gevoel dat 

niemand je situatie begrijpt. Via het praatcafé kun 

je als zorgdrager lotgenoten ontmoeten. Je krijgt 

er ook de kans om bij te leren over thema’s als 

valpreventie, EHBO, zelfzorg, opvangmogelijkheden 

etc.

WAAR EN WANNEER? 

Het gratis praatcafé De Mantelhaven vindt elke 

eerste maandag van de maand plaats in Het 

Sociaal Huis, van 14 u. tot 16.30 u. Ben je 

mantelzorger? Dan ben je van harte welkom op 

de feestelijke opening van De Mantelhaven op 

maandag 1 april 2019 vanaf 14 u. Je komt er te 

weten waar je als mantelzorger recht op hebt. 

Vervolgens kun je in een gezellige sfeer ervaringen 

uitwisselen met andere zorgdragers. 

 

Vooraf inschrijven via  

hanne.hosten@nieuwpoort.be of telefonisch  

via 058 22 38 11.

De Mante lhaven
opent  z i jn  deuren!



Je kunt Vrienden der Blinden, het opleidingscentrum voor blinden- 

geleidehonden in Koksijde, helpen door plastic dopjes te verzamelen 

en aan hen te bezorgen. De opbrengst van de dopjesactie wordt 

gebruikt om de scholing van een geleidehond mee te bekostigen.  

 

Voor de volledige opleiding van een geleidehond is er 83.333 kg nodig.  

De Vrienden der Blinden hebben vorig jaar maar liefst 120.000 kg 

 dopjes laten ophalen. 

De actie gaat in 2019 onvoorwaardelijk voort en de organisatie rekent opnieuw 

op jouw dopjes. Inzamelpunten vind je bij een aantal stadsgebouwen en 

stedelijke diensten:

Vrienden der Blinden en 

Slechtzienden v.z.w.

Hendrik Noterdaemestraat 1

8670 Koksijde

Tel. 058 53 33 00

info@vriendenderblinden.be

www.vriendenderblinden.be

•   Dienst Toerisme (Bad) 

•   Dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit 

•   Dorpshuis d’Oude Schole 

•   Gemeentelijke Basisschool De Pagaaier 

•   Het Sociaal Huis  

•   Jeugdcentrum 

•   Stadhuis 

•   Stedelijke bibliotheek 

•   Stedelijk zwembad 

•   Woonzorgcentrum De Zathe

ABC-KAFFEE  

In Nieuwpoort, Koksijde, De Panne en Veurne organiseert Wintegratie maandelijks 

ABC-Kaffees. Heel wat gemotiveerde vrijwilligers staan paraat om iedereen die zin 

heeft om Nederlands te oefenen op een leuke en niet-schoolse manier te ontvangen. 

In Nieuwpoort vindt het ABC-Kaffee elke dinsdagnamiddag plaats van 13.30 u. tot 

15.30 u. in de Foyer van de City, Valkestraat 18. Op 19 maart en 2 april 2019 wordt 

het Kaffee uitzonderlijk verplaatst naar het Cultuurhuis, Hoogstraat 2.

ABC@WERK 

Ben je anderstalig en heb je zin om vrijwilligerswerk uit te voeren? Via 

vrijwilligerswerk leer je heel wat nieuwe mensen kennen én oefen je je Nederlands!  

 

Interesse?  

Neem dan contact op met Wintegratie  

via wintegratie@koksijde.be  

of tel. 0491 92 97 32.

Wintegrat ie  in  N ieuwpoor t

IGS Wintegratie 

Tel. 0491 92 97 32  

wintegratie@koksijde.be

POP-UP INZAMELPUNT 
VOOR KINDERKLEDIJ 

Van maandag 18 maart tot en met vrijdag 29 

maart 2019 staat er in volgende scholen een 

POP-UP inzamelpunt voor kinderkledij van 0 tot 

12 jaar:

• Basisschool De Vierboete;

• Gemeentelijke Basisschool De Pagaaier; 

• Vrije Basisschool Stella Maris. 

Alle nog bruikbare kledij is welkom! 

De kleren wacht een nieuw leven in de

 tweedehandskledijwinkel van Domino. Hiermee 

verkrijgen gezinnen die het financieel eventjes 

wat moeilijker hebben een steuntje in de rug.

Je kunt de container herkennen aan het logo.

Wil je buiten deze inzamelweek nog kledij of 

andere spullen (speelgoed, pampers, baby- 

materiaal etc.) schenken aan Domino? 

Je kunt met je giften terecht in Het Sociaal 

Huis, elke werkdag van 8.30 u. tot 11.45 u. Op 

maandagnamiddag ook van 13.30 u. tot 17 u.

ALGEMENE EHBO BIJ KINDEREN (0 TOT 4 JAAR)

Woensdag 20 maart 2019 van 9.30 u. tot 11 u.

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Wat te doen 

wanneer je kind zich bezeert, verbrandt of verslikt? Je 

leert verschillende noodsituaties juist in te schatten en 

goed te reageren. In samenwerking met kraamcentrum 

de wieg.

HELP, MIJN TIENER IS SCHERMVERSLAAFD! 

Dinsdag 9 april 2019 van 19 u. tot 20.30 u.

Games, sociale media, YouTube etc. Voor jongeren 

biedt het internet heel wat mogelijkheden en is het een 

onmisbaar deel van hun leven geworden. Maar sommige 

jongeren zijn helemaal niet meer te scheiden van hun 

scherm. Met alle gevolgen van dien voor hun studies, 

gezondheid en sociaal leven. Hoe ga je hier als ouder 

mee om? Spreker van dienst is Matthias Dewilde.

INFO EN ONTMOETING 
OUDERS

Alle infosessies vinden plaats in Het 

Sociaal Huis, Astridlaan 103. Deze 

bijeenkomsten zijn gratis. Vooraf 

inschrijven via oonie@nieuwpoort.

be of tel. 058 22 38 10 (Het Sociaal 

Huis) of 0498 92 92 55 (Ilona).

N I E U W P O O R T  -  O O N I E

Tel. 0498 92 92 55 (Ilona)

domino@nieuwpoort.be

DOMINO ZOEKT KAPPERS 

Het Domino-team wil graag starten met 

een mini-kinderkapsalon. Gezinnen van de 

kledijwinkel Domino krijgen zo de kans om 

minstens één keer per jaar met hun kinderen 

langs te komen.

Om dit idee verder uit te werken, is Domino 

op zoek naar kappers die zich vrijwillig willen 

engageren voor één of meerdere knipsessies 

per jaar.

Wil je meer informatie over het project 

en heb je interesse om je hiervoor in te 

zetten? Neem vrijblijvend contact op via  

domino@nieuwpoort.be of tel. 0498 92 92 

55 (Ilona). 

Dopjes  Vr ienden der  B l inden

Elke maand wordt in Het Sociaal 

Huis een korte infosessie rond 

een bepaald opvoedingsthema 

gegeven. achteraf kun je in de 

koffiehoek gezellig napraten en 

je ervaringen delen met andere 

ouders. 
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Bevolkingsonderzoek 
dikkedarmkanker

Maart is de internationale maand van de 

strijd tegen dikkedarmkanker.

 

Elk jaar worden ongeveer 8.500 nieuwe

gevallen van dikkedarmkanker geregistreerd 

in België. Het is de op één na meest 

voorkomende vorm van kanker bij 

vrouwen (na borstkanker) en de op twee 

na meest voorkomende vorm bij mannen 

(na prostaatkanker en longkanker).

Elk jaar krijgen 1,5 miljoen mensen 

in Vlaanderen een uitnodiging om 

zich preventief te laten screenen op 

dikkedarmkanker. 

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarm- 

kanker geeft mannen en vrouwen van 

51 t.e.m. 74 jaar de kans om deel te 

nemen.

Vroegtijdige opsporing van deze kanker 

verhoogt de kans op genezing. Daarom 

is het belangrijk dat iedereen zich 

preventief laat onderzoeken. 

Diefstalpreventie 
op maat van de 
burger

Elke inwoner van Nieuwpoort 

kan een beroep doen op gratis 

diefstalpreventieadvies.

De diefstalpreventieadviseur van de 

stad geeft je tips voor een betere 

beveiliging. Dankzij eenvoudige 

ingrepen kun je al een groot verschil 

maken. Daarnaast beoordeelt hij je 

woning op een objectieve manier. Hij 

controleert het bestaande hang- en 

sluitwerk op ramen, deuren, poorten, 

keldergaten etc.

Wat hij niet doet, is je doorverwijzen 

naar handelaars om de voorgestelde 

werken uit te voeren. Ook maakt hij 

geen exacte prijsberekening van de 

beveiliging. 

Indien je beslist om bepaalde werken 

uit te voeren, kun je een premie 

aanvragen bij de stad. Dit is 25% van 

het totale bedrag met een maximum 

van 250 euro.

Je kunt een afspraak maken bij 

de diefstalpreventieadviseur via 

preventie@nieuwpoort.be of via 

tel. 058 22 44 17. 

12 13

Dienst Veiligheid, 

Preventie en Mobiliteit

Langestraat 89

Tel. 058 22 44 17

preventie@nieuwpoort.be

PZ Vlas, PZ Westkust en de private veiligheidsfirma 

Securitas slaan de handen in elkaar voor een uniek 

samenwerkingsproject. De drie partners kiezen vanaf nu 

bewust voor een nauwe en permanente publiek-private 

samenwerking. Private bewakingsagenten zullen de 

politiekorpsen 24 uur per dag, 7 dagen op 7 ondersteunen 

in het uitvoeren van gerichte en cruciale taken. 

CONCREET TAKENPAKKET VAN DE 

BEWAKINGSAGENTEN  

 

Op het grondgebied van zowel PZ Vlas (Kortrijk, Kuurne 

En Lendelede) als PZ Westkust is een groot netwerk 

van zowel bewakingscamera’s als ANPR-camera’s actief 

om het in- en uitrijdend verkeer te monitoren en hun 

nummerplaten te screenen. Dit resulteerde in bijna 

200 veiligheidscamera’s en 23 slimme camera’s die 

permanent nummerplaten scannen. De bewakingsfirma 

zal de politie dag en nacht bijstaan bij het bekijken van 

de camerabeelden. Zo kunnen zoveel mogelijk feiten 

voorkomen en opgehelderd worden.

Bovendien zijn PZ Vlas en PZ Westkust 24 uur op 24 

uur telefonisch bereikbaar. Iedereen die belt naar hun 

lokaal nummer met een administratieve vraag, zal te 

woord gestaan worden door een private veiligheidsagent, 

die daarna, indien nodig, doorverbindt met een politie-

medewerker. Voor dringende politiehulp ter plaatste 

blijven vanzelfsprekend steeds de noodnummers 101 en 

112 bereikbaar. 

Ook een 24 uur op 24 uur fysiek bemand onthaalpunt 

is primordiaal. Na de openingstijden overdag, zal een 

bewakingsagent instaan voor het fysiek onthaal van 

bezoekers die zich ’s avonds en ’s nachts aanmelden aan 

de ingang van het commissariaat. Dit is het geval bij de 

commissariaten in de Ter Duinenlaan in Koksijde en in de 

Minister De Taeyelaan in Kortrijk.

Verder zijn er in en rond de politiecommissariaten zo’n 

150 camera’s aangebracht die zullen bekeken worden 

door bewakingsagenten. Ook het uitvoeren van een 

toezichtsronde op de site van de commissariaten behoort 

tot de opdrachten. 

 

VOORDELEN EN DOEL VAN DEZE UNIEKE 

SAMENWERKING 

 

Naast het opvangen van personeelstekorten heeft een 

samenwerking met de private veiligheid nog andere 

voordelen. Deze samenwerking biedt een snelle 

oplossing voor tijdelijke personeelstekorten. Zo kunnen 

politieagenten zich zo blijven richten op hun kerntaken.   

 

Bovendien is er sprake van een financieel aantrekkelijk 

plaatje. Om bepaalde verkeersveiligheids- en 

criminaliteitsfenomenen systematisch en kordaat aan 

te pakken, zijn alle politiemensen met zijn of haar 

specialiteit nodig. Duur betaalde politiemensen worden 

voortaan ingezet voor beschermingstaken en private 

bewakingsdiensten kunnen ingezet worden voor 

bewakingsopdrachten. 

 

Tot slot is Securitas wereldwijd vooruitstrevend in 

kennis over bewaking en veiligheid. De firma combineert 

mensen, technologie en kennis om op maat van de klant 

efficiënte oplossingen te leveren. Hun bewakingsagenten 

hebben allemaal een uitgebreid selectie- en 

rekruteringsproces ondergaan, wat hen bijgevolg heel 

geschikt maakt om in een politieomgeving te werken. Zij 

zullen in hun Securitas uniform werken en worden tijdens 

hun dienst in het commissariaat aangestuurd door de 

lokale teamchef in de dispatching.

Pol i t ie  en  pr ivate  bewakingsagenten 
vanaf  nu  samen aan de s lag 
IN  DE  POL I T IEZONES WESTKUST  EN VLAS 

P R E V E N T I EG E Z O N D E  G E M E E N T E



OPENBARE WERKEN

NIEUWE SFEERVERLICHTING IN 

NIEUWPOORT-BAD

In de Albert I laan tussen het Hendrikaplein en de 

Kinderlaan wordt de sfeerverlichting vervangen

door 22 moderne lichtbakens. 

Deze staan telkens ter hoogte van de kruispunten 

met de verschillende zijstraten. Het gaat om 

hetzelfde type baken dat op het plein staat bij het 

kunstwerk Searching for Utopia, voor Centrum 

Ysara.

De decoratieve led-lichtmasten van acht meter 

hoog zullen zowel overdag als ’s avonds de aandacht 

trekken en de beeldkwaliteit van de winkelstraat 

verhogen. 

Een volledig overzicht van de werken langs de N34 kun je steeds online raadplegen 

via www.middelkerke.be/openbarewerken
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HERINRICHTING N34 – KUSTWEG 

In maart 2018 werd gestart met de aanleg van het nieuwe tramtraject op de middenberm van de N34 

(Kustweg – Koninklijke Baan). Er wordt tegelijk ook werk gemaakt van een structureel onderhoud van 

de rijbaan. Naar alle verwachtingen maakt de Kusttram halverwege 2019 de omschakeling naar het 

nieuwe tracé. Dit zal ervoor zorgen dat het populaire vervoersmiddel sneller en veiliger zal sporen 

tussen Nieuwpoort en Westende. 

De N34 is door de werken nog tot dinsdag 23 april 2019 volledig afgesloten voor alle verkeer. Dit in 

beide richtingen op het gedeelte tussen het Koning Albert I-monument en de Essex Scottishlaan in 

Westende. Er zijn twee doorgangen voor het autoverkeer: ter hoogte van de Zeelaan in Lombardsijde 

en de aansluiting met de N318 (Nieuwpoortlaan) ter hoogte van het Koning Albert I-monument in 

Nieuwpoort. De omleiding voor het auto- en fietsverkeer wordt voor beide richtingen georganiseerd 

via de N318 (Nieuwpoortlaan) en de Henri Jasparlaan (Middelkerke). 

De einddatum van de werken is voorzien in de tweede helft van 2019.   

 

Periode tot 23/04/2019 

De Kustweg en de Koninklijke Baan worden in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. De 

omleiding wordt georganiseerd via de N318 en de Henri Jasparlaan (Middelkerke). 

 

Periode 23/04/2019 tot 20/05/2019 

De N34 wordt opengesteld voor het verkeer van Westende-Bad naar Nieuwpoort. Het verkeer van 

Nieuwpoort naar Westende-Bad wordt omgeleid via de N318 (Nieuwpoortlaan).  

 

Periode 20/05/2019 tot 13/06/2019 

Het rijvak van Nieuwpoort naar Westende-Bad wordt opengesteld. 

 

Het kruispunt N34/N318/Redanweg wordt afgesloten wegens het vernieuwen van de tramdoorgang. 

Verkeer komende uit Westende-Bad dat rijdt naar Nieuwpoort en/of de Redanweg zal geen hinder 

ondervinden. Het verkeer komende uit Nieuwpoort dat naar de Redanweg moet, rijdt tot het 

kruispunt met de Zeelaan, waar een draaibeweging mogelijk is.

 

VOORLOPIGE VASTSTELLING PRUP RECHTEROEVER JACHTHAVEN NIEUWPOORT
 

Op dinsdag 20 november 2018 heeft de provincieraad het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Rechteroever 

Jachthaven Nieuwpoort’ voorlopig vastgesteld. In dit PRUP wordt een nieuw havendok voor een 500-tal jachten voorzien, 

ten zuiden van het bestaande dok ‘Portus Novus’. Rond het nieuwe dok komt een stedelijke ontwikkeling met ruimte voor 

wooneenheden, horeca, handelszaken en jachthavengebonden bedrijvigheid. Vanuit dit nieuwe stadsdeel zal een verbin-

ding voor voetgangers en fietsers gemaakt worden tussen Nieuwpoort-Stad en de bestaande jachthaven. 

 

Het ontwerp-PRUP wordt nu voorgelegd aan het brede publiek tijdens een openbaar onderzoek. Hiertegen kunnen op-

merkingen en bezwaren ingediend worden. Het openbaar onderzoek loopt van maandag 4 maart 2019 tot vrijdag 3 mei 

2019. 

Op donderdag 21 maart 2019 wordt doorlopend tussen 16 u. en 20 u. een infomarkt 
georganiseerd in de stedelijke Vismijn, zaal Iseland. 

Meer info: www.west-vlaanderen.be/nieuwpoortrechteroever 

OPWAARDERING PRINS MAURITSPARK 

In het voorjaar wordt gestart met de volgende fase 

in de vernieuwing en gehele opwaardering van het 

Prins Mauritspark. De verouderde asfaltpaden en 

bijhorende funderingen worden hierbij opgebroken en 

vervangen. Ter hoogte van de huidige Ideeëntuintjes 

wordt een rondgang aangelegd in dezelfde Argentijnse 

porfiersteen, wat voor uniformiteit zorgt met de eerste 

fase van de vernieuwingswerken (d.i. de parkzone aan 

de kant van de Louisweg). De overige paden in het 

Prins Mauritspark worden uitgevoerd in een duurzame 

cementbetonverharding. Ze zullen eruitzien zoals de 

wandel- en fietszones in het Maritiem Park. 

Na afloop van de wegeniswerken worden de aanliggende 

graspartijen verder afgewerkt en opnieuw ingezaaid. 

De kostprijs voor de werken wordt geraamd op 

1.080.000 euro (incl. BTW). Afwerking is voorzien – 

mits gunstige weersomstandigheden – voor de zomer 

van 2019. 

© Communicatiedienst Middelkerke
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Wie? Wat?  Waar? 

Iedereen strak in het pak, de schoenen mooi opgeblonken. Deze Nieuwpoortse communicanten poseren fier op de trap van het 

Stadhuis. De groepsfoto werd genomen op zondag 10 mei 1970. 

We zijn op zoek naar de namen van de jongens achter de nummers. Weet je wie ze zijn of herken je jezelf? Laat het ons 

weten via chantal.bekaert@nieuwpoort.be of aan de balie van de bibliotheek. Daar kun je de foto in een groter formaat 

bewonderen.  
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Workshop origami
 

Zin om creatief bezig te zijn tijdens de paasvakantie? 

In de stedelijke bibliotheek kan jong en oud deelnemen 

aan een workshop origami, onder begeleiding van 

Anne Duthoy. Van een eenvoudige vis tot een meer 

ingewikkelde kraanvogel, of waarom geen boot of 

bloem? Wist je dat je met papier zelfs een ruimtetuig of 

een dinosaurus kunt maken? Je kiest zelf hoe makkelijk 

of moeilijk het is en wat je wilt vouwen!

Wanneer? Woensdag 10 april 2019 van 14 u. van 16 u.  

Vooraf inschrijven hoeft niet.

Deelname aan de workshop is gratis.

Jeugdboekenmaand 2019

Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren vrienden en 

vergeten vrienden. Je hebt vrienden die familie zijn, oude en 

nieuwe vrienden, voorlopig onbekende vrienden en onzicht-

bare vrienden. Vergeet ook niet de boekenvrienden, dieren-

vrienden, Facebookvrienden, verre vrienden, 

vrienden voor heel even en vrienden voor altijd.

In maart worden al deze vriendschappen in de verf gezet 

tijdens de Jeugdboekenmaand. In de stedelijke bibliotheek 

worden boeken over vriendschap extra in de kijker geplaatst. 

Naast de traditionele auteurslezingen voor Nieuwpoortse 

basisscholen organiseert het  bibteam ook een aantal leuke 

activiteiten: 

VRIENDSCHAPSBANDJES MAKEN 

Tijdens de Jeugdboekenmaand kun je in de bibliotheek op 

woensdagnamiddag vriendschapsbandjes maken. Wie weet 

ontmoet je er wel je nieuwe beste vriend(in)? 

 

Waneer?  

Op 6, 13, 20 en 27 maart 2019, telkens van 15 u. tot 16 u.

TENTOONSTELLING: VRIENDEN VOOR ALTIJD 

In de bib loopt in de maand maart Vrienden voor altijd, 

een expo over vriendschap in samenwerking met de 

Westhoekacademie. Je kunt er de werken bewonderen van 

de leerlingen van de tekenacademie. De tentoonstelling 

is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de 

bibliotheek.

BIBLIOTHEEK

Digidokter

Heb je vragen over je computer? Of heb je problemen 

met je tablet of smartphone? Dan kun je in de bibliotheek 

terecht bij de digidokter. Hij neemt de tijd om te luisteren 

naar je vragen en zoekt naar antwoorden en oplossingen. 

De digidokter helpt je ook met vragen in verband met 

het digitaal loket. 

Stuur je vragen voor de digidokter op voorhand door via 

het formulier op de webpagina van de bibliotheek via 

www.nieuwpoort.be (Inwoner > Cultuur > Bibliotheek 

> Documenten) of vraag er eentje aan de balie van de 

bib. 

Wanneer? De digidokter komt naar de bibliotheek op 

maandag 4 maart en maandag 1 april 2019, telkens van 

10 u. tot 11.30 u.  

Tentoonstel l ing: 
barakken op het 
Koerseplein
 
Donderdag 4 april t.e.m. dinsdag 30 april 2019

Op 11 november 1918 was de Eerste Wereldoorlog officieel 

afgelopen. Na vier jaar van zware beschietingen en 

bombardementen lag frontstad Nieuwpoort volledig in puin. 

De inwoners van de stad keerden stelselmatig terug en 

hadden dringend nood aan beschutting. Om de woningnood 

te ledigen, werd het Koning Albertfonds opgericht, dat 

moest zorgen voor barakken. Deze bevonden zich op het 

Koerseplein, ter hoogte van het huidige Leopold II park. 

Zoals gevreesd deden de ‘tijdelijke’ noodwoningen veel 

langer dienst dan aanvankelijk voorzien was. Eind 1922 

telde Nieuwpoort nog altijd 569 barakken, tegenover 372 

huizen. Pas in 1954, ruim 36 jaar na het staken van de 

vijandelijkheden van de Groote Oorlog, werden de laatste 

noodwoningen van het Albertfonds afgebroken. In de 

plaats van de aftandse barakken werden moderne lanen en 

voetpaden aangelegd. 

Van donderdag 4 april tot dinsdag 30 april 2019 belicht de 

tentoonstelling de geschiedenis van de ‘barakkenwijk’ op 

het Koerseplein. 

De expo is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren 

van de bibliotheek.

Stedelijke bibliotheek

Kokstraat 18A 

Tel. 058 22 30 40

bibliotheek@nieuwpoort.be
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Infoavond 
privacywetgeving 

BEN JIJ KLAAR 
VOOR GDPR? 

In mei 2018 werd de nieuwe Europese 

privacywetgeving van kracht. De Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (GDPR) 

is een geheel van regels om de gegevens 

van Europese burgers beter te beschermen. 

Deze regelgeving is ook van toepassing op 

verenigingen en organisaties.

De organisatie Switch werkte een GDPR-logboek 

uit met stappenplan en tools op maat van 

socioculturele organisaties. Projectmanager 

Luk Tas geeft je inzicht in de GDPR en zet je op 

weg om je organisatie of vereniging in regel te 

stellen met de nieuwe privacywetgeving.

Wanneer? Woensdag 24 april 2019 van 19.30 

u. tot 22.30 u. 

Locatie: City, Valkestraat 18

Deelname aan de infoavond is gratis.

Vooraf inschrijven via tel. 059 50 39 52 of op 

www.vormingplusow.be. 

Erfgoeddag 2019
Onder het motto ‘Hoe maakt u het?’ richt de negentiende editie van Erfgoeddag op zondag 28 april 2019 de schijnwerpers 

op vakmanschap. In Nieuwpoort kun je deelnemen aan een lezing en allerhande workshops:

           VISNETTEN BREIEN (WORKSHOP) 

De Nieuwpoortse vissers zijn zeer behendig in het breien van 

netten. Dat moet wel want het kan altijd dat een net vlug 

hersteld moet worden op zee. Visnetten kun je tegenwoordig 

kopen, maar vroeger maakten de vissers alles zelf. Tijdens 

deze workshop met visser Noel Dugardein ga je zelf aan de 

slag. Geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar.

Locatie: stedelijke Vismijn, zaal Verbanck

           KANTKLOSSEN EN BREIEN

 (WORKSHOP)

 
Breien en kantklossen? Hoe doe je dat eigenlijk en wat kun 

je er allemaal mee maken? Onder begeleiding van KVLV 

Ramskapelle leer je de basistechnieken, daarna ga je zelf aan 

de slag. Kantklossen is een techniek die al eeuwen bestaat, 

maar nu eerder als hobby word beoefend. Je kunt er niet echt 

meer de kost mee verdienen. Nochtans is kant een kostbaar 

ambachtelijk product waarmee je heel wat moois kan maken.

Locatie: d’Oude Schole, Ramskapellestraat 86 

(Ramskapelle)

          BIER BROUWEN (LEZING MET PROEVERTJE)  

 

Bierbrouwen is een eeuwenoude traditie in Vlaanderen 

en vormt een essentieel onderdeel van onze cultuur en 

geschiedenis. Ook in Nieuwpoort zijn er verschillende lokale 

bieren bekend. Tijdens deze lezing door een Nieuwpoortse 

zytholoog (bierkenner) krijg je meer uitleg over het proces 

en het ambacht van het brouwen van het bier ‘Heroes 

Amazing Blond’. De lezing wordt afgesloten met een 

proevertje.

Locatie: City (Foyer), Valkestraat 18 

 

          LUKKEN BAKKEN OP TRADITIONELE WIJZE                  

          (WORKSHOP)   

 

Een traditie van huismoeders in onze regio was het bakken 

van ‘lukken’. Deze overheerlijke boterwafeltjes werden op 

nieuwjaarsdag onder familieleden uitgewisseld, bij wijze 

van geluksbrenger (vandaar ‘lukken’). De nieuwjaarswafels 

werden gebakken op de Leuvense stoof in een speciaal 

‘lukkenijzer’ met het bekende ruitjespatroon. Op Erfgoeddag 

ben je met het hele gezin welkom bij KVLV Ramskapelle om 

te leren hoe je deze lukken op traditionele wijze maakt.

Locatie: d’Oude Schole, Ramskapellestraat 86 

(Ramskapelle) 

De lezing en alle workshops vinden plaats om 10 u. en 14 u. 

Deelname aan Erfgoeddag 2019 is gratis. Inschrijven gebeurt vanaf maandag 1 april 2019 bij de Dienst Cultuur, Valkestraat 18. 

KUNSTPRIJS 2019 
CHAOS IN DE 
ORDE

Jij als kunstenaar wordt uitgenodigd 

om uit ‘georganiseerde wanorde’ je 

eigen creatie te vormen. 

Mixed art, collages uit verschillende 

materialen, assemblages, etc. 

Kortom, verschillende losse stukken 

vormen één geheel. 

Heb jij een creatieve geest? 

Wil je je eigen werk wel eens 

tentoonstellen? Doe mee en 

schrijf je in voor de tweejaarlijkse 

Kunstprijs ter waarde van 1.300 

euro!

Deelname is gratis. Uiterste 

inschrijfdatum is woensdag 15 

mei 2019. Het reglement en 

het inschrijvingsformulier kun je 

verkrijgen bij de Dienst Cultuur, 

Valkestraat 18.  

De tentoonstelling loopt van 

zaterdag 19 oktober t.e.m. zondag 

10 november 2019 in de Stadshalle. 

CULTUUR
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BARBARA DEX, GUNTHER 

VERSPECHT & JO MAHIEU

DOLLYMENTARY: 

THE TENNESSEE WALTZ  

Zaterdag 23 maart 2019

20 u. 

Met bijzonder veel goesting grasduinen 

Barbara Dex en Gunther Verspecht 

opnieuw in de vele hits en strafste songs 

van countrylegendes Dolly Parton en 

Kenny Rogers. Deze worden ditmaal 

gebracht in een intieme, warme en 

innemende akoestische setting zodat de 

songs in hun meest pure vorm te horen 

zijn. Jo Mahieu ondersteunt op gitaar. 

 

 

LOCATIE: City, Valkestraat 18

TICKETS: € 12 VVK – € 14,50 ADD

DIMITRI LEUE 

WAT VALT ER? 

Vrijdag 5 april 2019

20 u.

Dimitri Leue vertelt het verhaal van 

Walter, de havenloods die op een 

schone dag merkte dat er niet alleen 

tabak en alcohol van de boot valt. 

Een nostalgisch, humoristisch verhaal 

over de liefde. Scheepjes verwelken, 

bloemen vergaan, maar spreekwoorden 

blijven altijd bestaan. Ieder cliché heeft 

zijn waarheid, iedere waarheid is als 

een pannenkoek. Hoe dun ook, hij heeft 

altijd twee kanten. En je kunt er veel 

suiker opdoen maar als de pannenkoek 

zout is, is hij zout.

LOCATIE: City, Valkestraat 18

TICKETS: € 10 VVK – € 12,50 ADD

Het langverwachte vervolg op Van 

den Vos Reynaerde. Reynaert De 

Vos is reeds jaren verbannen. Rein 

en Rosseel, deugnieten van het 

zuiverste water, willen niets liever 

dan hun vader leren kennen. Hun 

zoektocht naar de waarheid over hun 

vader ligt bezaaid met ondeugende 

vossenstreken. En dit onder het 

toeziende oog van hun zorgzame 

moeder Hermeline en de gewettigde 

Bruun de Beer. Het rechte pad was 

nog nooit zo ver weg.

LOCATIE: Centrum Ysara, 

Dienstweg Havengeul 14

TICKETS: € 6 VVK – € 8,50 ADD

Zaterdag 13 april 2019

14.30 u.

COMPAGNIE GORILLA 

DE VOSSENBROERTJES (7+)

TICKETS: € 2 korting voor -26j en 60+ | -50 % korting met jeugdvoordeelpas | ADD + € 2,50 
Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme (Infobalie Stadhuis & Infokantoor Hendrikaplein),  Dienst Cultuur (City, Valkestraat 18) of online via www.cultuurnieuwpoort.be.

CENTRUM YSARA & CITY
FOTO’S  U I T  DE  T I JD 
VAN TOEN … 
IN HET  ZWEMBAD  

De vrijwilligers van de online beeldbank 

‘Nieuwpoort Verbeeldt’ stellen vanaf zaterdag 2 

februari 2019 in de inkomhal van het stedelijk 

zwembad een verzameling oude foto’s tentoon. 

Rond het thema ‘zwemmen in Nieuwpoort’.  

Als bezoeker krijg je de kans om herinneringen 

op te halen aan het vroegere openluchtzwembad 

in het Leopold II park, het zwemplekje en de 

badkarren op het strand.

Weet jij meer over het tentoongestelde 

beeldmateriaal? Heb je thuis oude kiekjes liggen 

van Nieuwpoort, Ramskapelle of Sint-Joris? 

Wil je zelf vrijwilliger worden bij ‘Nieuwpoort 

Verbeeldt’? 

Meer info via

nieuwpoortverbeeldt@gmail.com 

of tel. 058 79 50 00.

Kijk binnen in het huis van een prettig 

gestoorde oma. In haar vrolijke 

bestaan wordt ze opgeschrikt door 

een soort klusjesman, die allerlei 

‘reparaties’ komt uitvoeren. Hij opent 

kasten, sleutelt aan toestellen en 

vindt steeds iets wat hem compleet 

verrast. Oma en de klusjesman 

spreken een bizarre taal die niet te 

verstaan is, maar die toch iedereen 

begrijpt. 

Een speelse en muzikale voorstelling

voor iedereen vanaf 4 jaar. 

LOCATIE: Centrum Ysara, 

Dienstweg Havengeul 14

TICKETS: € 6 VVK – € 8,50 ADD

 

Vrijdag 8 maart 2019

14.30 u.

MUZIEKTHEATER DE KOLONIEMT

BiZAR (4+)
RUDOLF HECKE & GUST DE COSTER 

KIND VAN DE SIXTIES 

 

Zaterdag 27 april 2019

20 u. 

Je hoeft de sixties niet bewust 

meegemaakt te hebben om er een 

kind van te zijn, alhoewel erin geboren 

worden helpt natuurlijk. Kind van de 

Sixties is een muzikale vertelling die 

niet te verzinnen valt. Een verhaal zo 

fantastisch dat het wel echt gebeurd 

moet zijn en steeds weer opnieuw en 

overal te gebeuren staat. De muziek 

die een wereld van verschil maakt 

en de gebeurtenissen die de wereld 

voorgoed veranderen, spelen zich in 

alle hevigheid voor je ogen en oren af. 

 

LOCATIE: Centrum Ysara, 

Dienstweg Havengeul 14

TICKETS: € 14 VVK – € 16,50 AD



S tad ontvangt  beeld 
F loat ing Dreams

De unieke openluchttentoonstelling Floating Dreams liep van 8 

mei tot 11 november 2018 in buurgemeente Diksmuide, naar 

aanleiding van de herdenking rond de Eerste Wereldoorlog. Op 

de site van de bekende IJzertoren werden 70 witte beeltenissen 

van kinderen geplaatst. Elke beeld werd geïllustreerd door 

kunstenaar Kamagurka. 

De 70 beelden staan symbool voor evenveel oorlogen die 

vandaag in de wereld worden uitgevochten. In al deze conflicten 

zijn kinderen altijd het grootste slachtoffer. Maar kinderen, 

vroeger en nu, zijn ook dromers. Ze slagen erin om bepaalde 

zaken achter zich te laten. Deze opbeurende gedachte zit  

metaforisch vervat in het feit dat elk beeld een ballon vasthoudt.  

Ieder kind draagt in zijn of haar rugzak een oorlog met zich mee.  

Samen stappen ze naar de IJzertoren, gooien hun rugzak af en 

beklimmen het monument. Zonder nog de zware last van de 

oorlog te moeten torsen. Het is een teken van hoop en vrede.

Na afloop van het project werden de beelden te koop 

aangeboden. Een deel van de opbrengst gaat naar twee goede 

doelen die zich inzetten voor kwetsbare vrouwen en kinderen: 

Moeders voor Vrede en Child Focus. 

Via een kunstminnende koper krijgt één beeld uit Floating 

Dreams een plekje bij Het Sociaal Huis in de Astridlaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beeld dat in Nieuwpoort komt te staan, verwijst naar een 

conflict in Senegal. Rebellen van de Diala-clan strijden er in het 

Casamance-gebied voor onafhankelijkheid. Duizenden mensen 

zijn er ontheemd, landmijnen verlammen er de landbouw en 

toerisme is er nagenoeg onbestaand. 
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© twice.be

FILM

HOOP DOET LEVEN 

Donderdag 7 maart 2019

City

Will Tura, Hoop doet leven is een 

ontroerende en boeiende film die ons 

laat zien wat een groot artiest Will Tura 

is. De film wil ook een ode zijn aan een 

samenleving en cultuur waarvan wij 

allen deel uitmaken en waarvan Will 

als het ware het muzikale symbool is. 

FIRST MAN

Donderdag 21 maart 2019

Centrum Ysara

De film vertelt het boeiende verhaal 

van de NASA-missie die als doel had 

mannen naar de maan te sturen. 

Het verhaal focust hoofdzakelijk op 

astronaut Neil Armstrong in de periode 

tussen 1961 en 1969. 

Deze indringende persoonlijke ver-

telling laat zien wat Armstrong én 

Amerika er voor over hadden om een 

van de gevaarlijkste expedities in 

de geschiedenis een succes te laten 

worden. 

BOHEMIAN RHAPSODY  

Donderdag 4 april 2019

City

Bohemian Rhapsody is een cine-

astische ode aan de Britse muziekgroep 

Queen en hun excentrieke frontzanger 

Freddie Mercury. De band wist 

door te breken met nummers als 

We Will Rock You en Radio Ga Ga. 

Op 13 juli 1985 trad Queen op 

tijdens het internationaal Live Aid 

benefietconcert. Het geldt nog altijd 

als één van de meest legendarische 

optredens uit de geschiedenis van de 

rockmuziek.  

A STAR IS BORN

Donderdag 18 april 2019

Centrum Ysara 

De aan lager wal geraakte 

countryzanger Jackson Maine (Bradley 

Cooper) ontdekt – en wordt verliefd 

op – de onbekende, getalenteerde 

zangeres Ally (Lady Gaga). Zij heeft 

haar droom om het in de muziekwereld 

te maken zo goed als volledig 

opgegeven, tot Jack haar aanmoedigt 

om haar plek in de spotlights op te 

eisen. Wanneer dit lukt, komt hun 

liefdesrelatie al snel onder druk te 

staan. Jack voert een innerlijke strijd 

en heeft moeite met het feit dat hij 

steeds meer in de schaduw van Ally 

komt te staan. 

 
KINDERFILMNAMIDDAG 

Onze jongste bezoekers kunnen 

genieten van een film speciaal voor 

hen! 

Een ticket kost 3 euro of 1,50 euro 

met de jeugdvoordeelpas.

 

De filmvoorstelling start telkens om 

14 u. 

FERDINAND

Woensdag 6 maart 2019

Centrum Ysara

PLUISJE: DURF TE VLIEGEN

Woensdag 10 april 2019

City

PIETER KONIJN

Woensdag 17 april 2019

Centrum Ysara

Tijdens ‘Donderdag Filmdag’ en ‘Cinema City’ staat om 14 u. en 20 u. een boeiend filmprogramma klaar. 

De ‘Week van de Amateurkunsten’ (WAK) groeide door de 

jaren heen uit tot een sterk merk. Het kunstproject bracht 

tijdens elke editie heel wat volk op de been en de passie en 

de goesting waarmee kunst wordt beoefend, werd gedeeld 

met een ruim publiek. 

Het jaarlijkse thema heeft velen uitgedaagd om nieuw werk te 

maken en hun grenzen te verleggen. Vele artiesten grepen de 

WAK ook aan om voor het eerst stappen te zetten naar een 

publiek.

Vorig jaar beleefde de ‘Week van de Amateurkunsten’ haar 

állerlaatste editie.

 

Om het oude format in dankbaarheid af te sluiten, wordt van 

zaterdag 27 april tot en met zondag 12 mei 2019 een best-of-

editie georganiseerd. Kunstenaars duiken in hun WAK-collectie 

en nemen deel met een werk dat ze reeds in één van de 

vorige 10 edities hebben tentoongesteld.

Locatie: Stadshalle, zaal Geeraert

Wanneer? Dagelijks van 10 u. tot 12 u. en 14 u. tot 18 u. 

(gesloten op maandag)

Gratis toegang 

Week van de Amateurkunsten 2019

Dienst Cultuur

Valkestraat 18

Tel. 058 79 50 00 

cultuur@nieuwpoort.be

www.cultuurnieuwpoort.be
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De Jeugddienst en Sportdienst slaan opnieuw 

de handen in elkaar om voor alle Nieuwpoortse 

kinderen een grote Buitenspeeldag te 

organiseren. 

Kinderen kunnen zich amuseren in het 

stedelijk sportpark (Dudenhofenlaan 2B) waar 

toffe buitenspelen opgesteld zullen staan. 

Verschillende springkastelen en attracties zorgen 

ervoor dat de kinderen een onvergetelijke dag 

beleven. 

Wanneer? Woensdag 24 april 2019 van 13.30 

u. tot 16 u. 

Vooraf inschrijven hoeft niet.

Deelname aan de Buitenspeeldag is gratis. 

Omnidoe-kamp 
voor  k leuters
Maandag 15 april t.e.m. vrijdag 19 april 2019

Tijdens de tweede week van de paasvakantie richten de 

Jeugd- en Sportdienst een omnidoe-kamp in voor kleuters: een 

gevarieerde vakantieweek op maat van de allerkleinsten.  

Van maandag 15 april tot en met vrijdag 19 april 2019 begeleiden 

twee ervaren animatoren een groep van maximum 16 kinderen 

uit de 2e en 3e kleuterklas. Het kamp biedt een leuke mix van 

sport-, spel- en creatieve activiteiten. Er worden ook uitstapjes 

gemaakt naar het stedelijk zwembad, het strand etc. 

Kinderen die deelnemen aan het kamp brengen zelf een 

lunchpakket meer. Het vieruurtje is inbegrepen en wordt 

voorzien door de organisatie. 

Opvang ter plaatse is mogelijk van 8 u. tot 9 u. en van 16.30 u. 

tot 17 u. (of vanaf 7.30 u. en tot 17.30 u. in het jeugdcentrum, 

meer info via de Jeugddienst).

Wanneer? 

Maandag 15 april tot en met vrijdag 19 april 2019, telkens van 

9 u. tot 16.30 u.

Waar? 

‘t Kaartershuisje, Leopold II park (busvervoer mogelijk, meer 

info via de Jeugddienst)

Deelnameprijs?

Inwoners van Nieuwpoort betalen 50 euro. Met VDP+ bedraagt 

de deelnameprijs 25 euro. Voor kinderen die niet gedomicilieerd 

zijn in Nieuwpoort betaal je 60 euro. 

Inschrijven gebeurt vanaf vrijdag 15 maart 2019 via 

webshopnieuwpoort.recreatex.be.

Bu i tenspeeldag
2019
Woensdag 24 april 2019 

Jeugddienst 

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 91 26

jeugd@nieuwpoort.be

www.jeugddienstnieuwpoort.be

JEUGD

Dinsdag 16 april 2019

De Swap gaat op dinsdag 16 april 2019 op uitstap naar 

één van de meest populaire attractieparken van Europa: 

Phantasialand. Met meer dan 100 attracties en shows 

in zes verschillende themagebieden stap je van de ene 

wereld in de andere. 

De Swapwerking is er voor kinderen en jongeren van 9 

tot en met 16 jaar (geboortejaren 2010 tot en met 2003). 

De Swap (kinderen van de lagere school) gaan in groep 

en onder begeleiding op ontdekking in het park. De 

jongeren van de Swap XL (jongeren van de middelbare 

school) krijgen de keuze om vrij in het park rond te lopen 

in groepjes van minimum 2 of in groep bij de begeleiders 

van de Swap XL.   

De bus vertrekt om 6 u. aan het jeugdcentrum en is 

er terug om 22 u. De deelnameprijs voor inwoners van 

Nieuwpoort bedraagt 34 euro. Niet-inwoners betalen 36 

euro. De toegang en busvervoer zijn inbegrepen in de prijs. 

De voordeelpas is geldig voor deze activiteit waardoor 

ouders die beschikken over een pas met kortingscode, 

recht hebben op 50% korting.

Online inschrijven is mogelijk vanaf vrijdag 15 maart 2019 

via webshopnieuwpoort.recreatex.be.

Let op! Inschrijven via het oude systeem 

(inschrijvingen.nieuwpoort.be) is niet meer

mogelijk. 

 

 

Een Kids-ID of identiteitskaart en een ondertekende 

toelating voor het buitenland zijn verplicht voor alle 

deelnemers. 

Deze ondertekende toelating kun je bekomen bij de Dienst 

Bevolking in het Stadhuis en geef je af op de dag van de 

uitstap. Iedereen brengt ook twee lunchpakketten, drank 

en voldoende zakgeld mee.   

Swap (XL)  u i t s tap Phantas ia land

De Nieuwpoortse Jeugddienst organiseert in samenwerking 

met Vives Hogeschool workshops voor kinderen uit het 

5e en 6e leerjaar. Het initiatief ‘Techniekacademie’ wil 

kinderen kennis laten maken met techniek en technologie. 

Via 12 concrete workshops komen kinderen op een unieke 

manier in contact met chemie, hout, metaal, elektriciteit 

en informatica. 

Jongeren uiten 
passie voor techniek 
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Nieuwpoort is een
#SPORTERSBELEVENMEER-STAD

In 2018 daagde Sport Vlaanderen alle Vlaamse gemeenten en 

steden uit om deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer-award. 

Via zeven uitdagingen konden gemeenten en steden #’s verdienen. 

Wie erin slaagde om vijf van de zeven uitdagingen tot een goed eind 

te brengen, mag zich in 2019 een jaar lang #sportersbelevenmeer-

stad of gemeente noemen.

Nieuwpoort slaagde erin om vijf van de zeven uitdagingen te 

volbrengen. Daardoor krijgt de stad één jaar lang de titel van 

#sportersbelevenmeer-stad.

De stedelijke Sportdienst organiseert het hele jaar door activiteiten 

waarbij beleving centraal staat en waaraan niet-actieve burgers 

kunnen deelnemen.

SPORT

Sportdienst

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 75 40 

sport@nieuwpoort.be

Sportkampen paasvakantie  

DE KNUTSELFABRIEK

Maandag 8 april t.e.m. vrijdag 12 april 2019

Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen uit het eerste tot het zesde 

leerjaar deelnemen aan een omnisportkamp. Daar is enerzijds aandacht 

voor sporten zoals voetbal, volleybal, netbal, basketbal, bowling, bubble 

fun etc. Anderzijds bezit het sportkamp ook een creatieve kant, waarbij 

de fantasie van de deelnemers op de proef wordt gesteld. Deelnemers 

kunnen knutselen, een toneelstukje in elkaar steken, elkaars gezicht 

schminken etc. 

De lessenreeks vindt plaats in de stedelijke sportzaal en het chirolokaal  

De Branding, telkens van 9 u. tot 16 u. 

 

Voormiddag: sport  

Namiddag: crea 

 

Voormiddag: crea  

Namiddag: sport  

DE CIRCUSFABRIEK

Maandag 15 april t.e.m. vrijdag 19 april 2019 

 

Tijdens dit omnisportkamp proeven kinderen uit het eerste tot het zesde 

leerjaar van verschillende sporten: outdoor laser, kajakken, voetbal, 

zwemmen, baseball etc. Er is ook een gedeelte circus waarbij jongeren 

stap voor stap verschillende circustechnieken aanleren: jongleren, 

evenwicht oefenen, acrobatie, clownerie etc. 

De lessenreeks vindt plaats in de stedelijke sportzaal en het chirolokaal De 

Branding, telkens van 9 u. tot 16 u. 

 

Voormiddag: sport  

Namiddag: circustechnieken 

 

Voormiddag: circustechnieken 

Namiddag: sport  

Inwoners van Nieuwpoort betalen voor elk kamp 80 euro.  

Voor niet-inwoners bedraagt de prijs van het sportkamp 90 euro. De 

verzekering is in de prijs inbegrepen. 

Inschrijven voor de sportkampen in de paasvakantie gebeurt via de 

stedelijke Sportdienst, Dudenhofenlaan 2B.  

Online inschrijven kan via webshopnieuwpoort.recreatex.be. Let op! 

Inschrijven via het oude systeem (inschrijvingen.nieuwpoort.be) 

is niet meer mogelijk.

Start  to sai l
 

Sport Vlaanderen Nieuwpoort organiseert, in 

samenwerking met de stedelijke Sport- en 

Jeugddienst, een lessenreeks ‘Start to sail’ op het 

Spaarbekken. Er worden in totaal vijf zeilsessies 

gehouden. 

De lessenreeks staat open voor jongeren van 9 

tot 16 jaar. Ervaren monitoren brengen je alle 

basistechnieken van het zeilen bij. Op het einde van 

de vijfdelige cursus krijg je een brevettenboekje 

waar je aangeleerde vaardigheden worden 

afgestempeld. 

Inschrijven kan alleen voor de vijf sessies samen. 

De kostprijs van de lessenreeks bedraagt 65 euro. 

Met een VDP+ heb je recht op 50% korting. Let 

op! Indien je geniet van de voordelen van VDP+ 

breng je de Jeugddienst of Sportdienst hiervan op 

de hoogte. 

Inschrijven kan online op www.sport.

vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/

sport-vlaanderen-nieuwpoort/sportlessen/ 

of via tel. 058 23 58 91. Na je inschrijving krijg je 

meer informatie toegestuurd. 

Wanneer? Zaterdag 27 april en zaterdag 4, 11, 

18 en 25 mei 2019. De lessen gaan telkens door 

van 14 u. tot 16 u. 

Kijk! Ik fiets! 
 

Woensdag 3 april 2019

Het project Kijk! Ik fiets! leert kinderen van 4 tot 7 jaar 

fietsen op twee wielen. En dat in een halve dag! De enige 

voorwaarde is dat deelnemers al vlot kunnen rijden met 

steunwieltjes.

Eén van de ouders begeleidt zijn/haar kind. Een ervaren 

monitor staat in voor het goed verloop van de les en geeft 

nuttige tips aan de kinderen en ouders. Bedoeling is om 

op het einde van de sessie alle kinderen fietsend op twee 

wielen naar huis te zien gaan, met hun fietsdiploma op zak! 

 

Wanneer? Woensdag 3 april 2019 van 14 u. tot 17 u. 

Locatie: stedelijke Vismijn, zaal Iseland

1e - 2e - 3e LEERJAAR: 

4e - 5e - 6e LEERJAAR:  

1e - 2e - 3e LEERJAAR: 

4e - 5e - 6e LEERJAAR:  
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S P O R T

Spor t ie f  aan de s lag 
met  de spor tpas 

AQUAFITNESS

Aquafitness is bedoeld voor personen van alle leeftijden. 

Het heeft als doel om de algemene conditie te verbeteren. 

De intensiteit, duur en hartfrequentie die je bereikt, spe-

len een cruciale rol. 

Er staan nieuwe lessen gepland op 11 en 18 maart 

en 1 april 2019, telkens van 19 u. tot 19.45 u.

AQUAJOGGING

Aquajogging is een training waarbij gelopen wordt in het 

water. Het grote voordeel is dat er geen schokbelasting 

optreedt. Er worden lessen voorzien op 29 april, 6, 

13, 20 en 27 mei 2019, telkens van 19 u. tot 19.45 u. 

Deelnemers hoeven zich vooraf niet in te schrijven.De 

kostprijs van één sportles is de toegangsprijs van het 

zwembad + 1 stempel op de sportpas of 1,75 euro. 

Openingsuren 
paasvakant ie

Tijdens de paasvakantie gelden er andere openingsuren 

in het stedelijk zwembad. 

Op 22 april (Paasmaandag) en woensdag 1 mei 2019 

is het zwembad open van 9 u. tot 17 u.  De reguliere 

openingsuren vind je terug op www.nieuwpoort.be.

Ravotnamiddag 

Elke woensdag en zaterdag kunnen kinderen zich uitleven 

in het zwembad tijdens een heuse ravotnamiddag. Elke 

zwemmer kan zich uitleven op de vele opblaasbare 

obstakels. De ravotnamiddag vindt plaats 

van 13.30 u. tot 16.30 u.

MA. 9 u. tot 20 u

DI. 9 u. tot 20 u

WO. 7 u. tot 20 u.

DO. 9 u. tot 20 u

VR. 9 u. tot 20 u

ZA. 9 u. tot 18 u.

ZO 9 u. tot 13 u. 

V R I J E  T I J D  -  Z W E M B A D

De paashaas 
op bezoek

Op zondag 21 april 2019 komt de paashaas van-

af 10 u. op bezoek in het stedelijk zwembad. De 

kinderen kunnen zich amuseren tijdens een reuze 

paaseierenduik. Voor de vinder van het ‘Gouden 

Ei’ wacht een extra beloning. 

Aan de kassa van het zwembad kun je bovendien 

kleurplaten afhalen. Al wie de ingekleurde teke-

ning vóór vrijdag 19 april 2019 naar de kassa van 

het zwembad brengt, maakt kans op iets lekkers.

B i j schol ing Hoger 
Redder 

In samenwerking met RedFed wordt een 

bijscholing Hoger Redder georganiseerd op 

volgende data:

•   vrijdag 3 mei 2019: van 18 u. tot 22.30 u.

•   zaterdag 4 mei 2019: van 7.45 u. tot 12.15 u.

De deelnameprijs bedraagt 42 euro (inwoners 

van Nieuwpoort) en 45 euro (niet gedomicilieerd 

in Nieuwpoort). 

Inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar aan 

de kassa van het zwembad of op aanvraag via 

zwembad@nieuwpoort.be. Je kunt je ook online 

inschrijven via www.nieuwpoort.be (rubriek: 

zwembad). Inschrijven vóór maandag 1 april 2019! 

Stedelijk zwembad

Leopold II park (Stationslaan)

Tel. 058 23 38 88 

zwembad@nieuwpoort.be

ZWEMBAD

Westhoek Olympiade 
for Specials

 

 

De leden van JCI Veurne-Westkust organiseren op 

dinsdag 2 april 2019 de Westhoek Olympiade for 

Specials een sportdag voor personen met een mentale 

beperking. 

Het sportevenement is ondertussen al aan de vierde 

editie toe en mag steeds prat gaan op een groot 

deelnemersveld. De centrale gedachte achter de 

Olympiade is om de atleten een leuke dag vol plezier 

te bezorgen. 

Het evenement is een regionale spin-off van de 

bekende Special Olympics, waarbij personen met 

een verstandelijke beperking de mogelijkheid 

krijgen om zich via sport zelfstandig te ontplooien.  

 

Deelname aan de Olympiade is gratis. 

Locatie: stedelijk sportpark, Dudenhofenlaan 2B 

Wanneer? Dinsdag 2 april 2019 van 10 u. tot 16 u. 

Meer info via www.jci-vw.be

Dinsdag 2 april 2019



GEZELL IG 
samenz i jn 
 

 

tad Nieuwpoort schenkt 

aandacht aan de toenemende 

eenzaamheid bij oudere mensen. 

Via diverse evenementen zoals 

het eindejaarsfeest of de muzikale 

seniorennamiddagen wil het 

stadsbestuur deze eenzaamheid 

voorkomen.

   

Iedere eerste donderdag van de 

maand houden alle senioren een 

gezellig samenzijn in het Centrum 

Ysara (Dienstweg Havengeul 14). 

Een ideale gelegenheid om bij 

een kopje koffie mensen in een 

ontspannen sfeer te leren kennen. 

Senioren kunnen er ook een 

gezelschapsspel spelen.   

  

Iedereen is van harte welkom 

van 14 u. tot 17 u. De volgende 

ontmoetingsmomenten zijn op 7 

maart, 4 april, 2 mei en 6 juni 

2019.

Lente-b i jeenkomst  sen ioren
 

Donderdag 4 april 2019 

Op donderdag 4 april 2019 zijn alle senioren van harte welkom in Centrum 

Ysara, Dienstweg Havengeul 14. 

De lentebijeenkomst start om 13.30 u. Tussen 14.30 u. en 15.30 u. komt 

zangeres Eveline Cannoot optreden. Laat je verrassen door haar warme stem 

en geniet van haar meest bekende liedjes: Ben jij gelukkig met mij, Hartslag, 

Adrenaline etc. Het einde wordt voorzien om 17 u. 

De toegangsprijs bedraagt 2 euro. In dit bedrag is een drankje van 1,50 euro 

inbegrepen. De tickets zijn enkel op de dag zelf verkrijgbaar. 

Dagui t s tap sen ioren

Donderdag 7 mei 2019

Op dinsdag 7 mei 2019 organiseren de Dienst Toerisme en de seniorenraad 

een daguitstap voor senioren. Dit jaar trekken ze naar Middelburg. In de 

daguitstap zijn de lunch en avondmaaltijd inbegrepen. 

Je kunt het volledig programma bekijken en je inschrijven vanaf maandag 1 

april 2019 bij Dienst Toerisme, Marktplein 7.
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Rondri t  met toerist isch 
treint je

Laat je rondrijden op het toeristisch treintje en ont-

dek de hotspots van Nieuwpoort op zaterdag 6, 

13 en 20 april 2019. Afspraak om 10.30 u., 13.30 

u. en 15 u. op het Hendrikaplein. Tickets kosten 5 

euro per persoon (< 12 jaar: 3 euro) en zijn ver-

krijgbaar bij de Dienst Toerisme.

 
 
Oproep medewerkers 
Nieuwpoortse Blauwe 
Boei

De Nieuwpoortse Blauwe Boei zoekt sociaal geën-

gageerde enthousiastelingen om in teamverband 

mee te werken aan de jaarlijkse Oesterbeurs. De 

organisatie is reeds 10 jaar actief en werkt al lang 

samen met La Bouée Bleue uit Duinkerke om dit 

evenement te organiseren. De opbrengst van de 

Oesterbeurs gaat steevast naar diverse goede doe-

len in Nieuwpoort. 

Om de succesvolle werking verder te zetten, zijn 

ze op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers!  Inte-

resse? Graag een seintje naar Greet Ardies Vyncke  

(Av.greet@gmail.com) of Freddy Populiere 

(Freddy.populiere@telenet.be). 

TOERISME

OP MAAT VAN DE SENIOR

Visit  Nieuwpoort 
overgenomen door Stad 
Nieuwpoort 

Stad Nieuwpoort neemt de promotiekanalen van Visit 

Nieuwpoort over van de uitbaters van Hotel Cosmopolite. 

De website, Facebookpagina en het Instagramkanaal van 

Visit Nieuwpoort zullen vanaf de overname beheerd wor-

den door de Dienst Toerisme van Nieuwpoort. 

De stad wil met de promotiekanalen van Visit Nieuwpoort 

dezelfde weg inslaan als andere populaire toeristische be-

stemmingen. Toerisme Nieuwpoort wil verder blijven evo-

lueren door in te pikken op nieuwe trends.  

Toeristische promotie en marketing behoren tot de kern-

taken waarop volop ingezet moet worden. Via digitale 

kanalen (zoals website en sociale media) en printmedia 

kunnen de juiste doelgroepen bereikt worden. 

Bovendien wordt de website www.visit-nieuwpoort.be 

in een nieuw jasje gestoken. Er zal enerzijds aandacht zijn 

voor adverteerders en private toeristische ondernemers. 

Anderzijds wordt er ruimte voorzien om de toeristische 

bezoekmogelijkheden (zoals attracties, wandel- en fiets-

routes en evenementen etc.) uitgebreid toe te lichten. 

Tot slot zal de vernieuwde website in meerdere talen 

raadpleegbaar zijn, aangevuld met een handige kalender 

en uitgebreide zoekfunctie. De herlancering staat gepland 

in het voorjaar. 
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Begeleid 
bezoek aan het 
bezoekerscentrum 
Westfront

Kom onder begeleiding van een gids het 

volledige verhaal van de onderwaterzetting 

ontdekken. Op zondag 7, 14 en 21 april 

2019 kun je een begeleid bezoek brengen 

aan het bezoekerscentrum Westfront en 

het sluizencomplex De Ganzepoot. 

Op deze data moeten bezoekers alleen hun 

ingangsticket betalen. De professionele gids 

krijg je er gratis bij. Volwassenen betalen 7 

euro, jongeren (7 tot 25 jaar) 5 euro en 

voor kinderen (0 tot 6 jaar) is het gratis. 

Na de gidsbeurt ben je vrij om de 

tentoonstelling op je eigen tempo te 

bezoeken en om te genieten van het 

mooi panoramisch uitzicht boven op het 

monument.

De gidsbeurt start om 10.30 u. aan de 

ingang van het bezoekerscentrum. 

Westfront Nieuwpoort

Kustweg 2

Tel. 058 23 07 33

info@westfrontnieuwpoort.be

www.westfrontnieuwpoort.be

© Westtoer

GEZOCHT:
hulpregisseurs 
voor Reuzenfeesten

Op zondag 7 juli 2019 ziet Nieuwpoort het groot.  

Jan Turpijn nodigt zijn vrienden uit voor gigantische 

Reuzenfeesten. Een ‘vernieuwde’ reuzenparade trekt 

door de straten van Nieuwpoort. Maar er is meer, 

veel meer. 

Van ’s middags tot ’s avonds wordt Nieuwpoort inge-

nomen door hoogstaande attracties en animatie. Het 

wordt een dag gevuld met muziek, theater, interac-

tie, avontuur, ambiance, verhaal etc.

Om deze hoogdag in goede banen te leiden, is de 

Dienst Toerisme op zoek naar hulpregisseurs/bege-

leiders met verantwoordelijkheidszin. 

Wil je deel uitmaken van de bruisende ploeg 

medewerkers? Laat dan zeker van je horen via 

toerisme@nieuwpoort.be. 

Nieuwpoort Dr ivers Days
Zaterdag 27 en zondag 28 april 2019

Op zaterdag 27 en zondag 28 april 2019 vormt de Zeedijk in Nieuwpoort-Bad voor de derde keer op rij het decor voor 

de Nieuwpoort Drivers Days. Op zaterdag en zondag kun je vanaf 9 u. verschillende spectaculaire wagens bewonderen. 

Daarnaast kunnen de deelnemers tijdens de rally genieten van de landelijke dorpjes in de omgeving. De route van de 

rally loopt langs de mooiste wegen van de Westkust en de achterliggende polders.

ZATERDAG 27 APRIL

Op zaterdag 27 april zijn er naast de 100% elektrische wagens, ook de Dreamcars, die met roadbook het achterland 

van de Westkust zullen doorkruisen.

De ‘Electric Rally’ start tussen 9 u. en 10.30 u. en de ‘Dream Car Rally’ gaat van start tussen 9.30 u. en 12 u. op de 

Zeedijk t.h.v. De Barkentijn. 

ZONDAG 28 APRIL 

Op zondag 28 april is het de beurt aan de liefhebbers van oldtimers om met hetzelfde roadbook de onvergetelijke trip 

te maken. De ‘Classic Rally’ gaat van start tussen 9 u. en 11 u. op de Zeedijk t.h.v. Barkentijn.

In de namiddag kunnen eigenaars met hun pronkstuk strijden voor de hoogste eer in het Concours d’Elegance. Deze 

wedstrijd vindt plaats tussen 13 u. en 16 u. op de Zeedijk t.h.v. De Barkentijn. De prijsuitreiking wordt voorzien om 18 u.

ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 APRIL

Op zaterdag en zondag kunnen bezoekers oldtimers, klassieke auto’s, sportauto’s etc. bekijken op de Zeedijk, het 

Loodswezenplein, het Hendrikaplein en in de Lombardsijdestraat. 

   Meer info via www.nieuwpoortdriversdays.be en info@nieuwpoortdriversdays.be.

Dienst Toerisme

Nieuwpoort-Stad, 

Marktplein 7

Tel. 058 22 44 44 

info@nieuwpoort.be

B I B L I O T H E E K  -  V R I J E  T I J DW E S T F R O N TT O E R I S M E  -  V R I J  T I J D

Nieuwpoort-Bad,

Hendrikaplein 11

Tel. 058 23 39 23 

toerismebad@nieuwpoort.be
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Grote Schelpenteldag
Dit jaar op zaterdag 16 maart 2019 vinden de tweede 

‘Grote Schelpenteldag’ plaats. Streefdoel is om, samen 

met jou, de kaap van 100.000 schelpen te halen. 

Het zoeken naar en herkennen van lege schelpen 

is niet alleen bijzonder leuk maar ook nuttig. Dit 

burgerwetenschapsinitiatief leert onderzoekers heel 

wat over waar deze zeedieren allemaal voorkomen. Na 

het tellen worden de schelpen terug naar het strand 

gebracht.

De Strandtelpost Nieuwpoort kun je terugvinden 

tegenover De Barkentijn. De registratie gebeurt in zaal 

Dolfijn van De Barkentijn. 

Meer informatie en inschrijven via

www.groteschelpenteldag.be

 

 BROOD BAKKEN 

 

Je leert op authentieke wijze je eigen broodje maken.  

 

Wanneer? Op 9, 11, 16 en 18 april 2019.  

De workshop gaat door van 13.30 u. tot 16 u. 

Wie? Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 

Prijs? € 2,50  

 

Reserveren op voorhand verplicht. Maximum 30 

deelnemers per workshop. 

 

 MET DE BOER OP PAD 

 

Samen met de boering breng je een bezoek aan de 

dieren. Hierbij krijg je telkens een verhaal te horen, 

is er een leuk doe-element of krijg je een proevertje. 

Ouders en/of grootouders mogen achteraan de groep 

meeluisteren. 

 

Wanneer? Woensdag 10 en 17 april 2019, telkens van 

10.30 u. tot 12 u. 

Wie? Voor kinderen van 3 tot 6 jaar.  

Prijs? € 2,50 

 

Maximum 20 kinderen per rondleiding. Bij regenweer 

zijn laarzen of waterdichte schoenen aangewezen. 

 

Inschrijven voor beide activiteiten gebeurt ter plaatse 

op de Kinderboerderij of bij de Dienst Toerisme 

(Infokantoor Hendrikaplein). 

Act iv i te i ten
paasvakant ie
 

De paasvakantie staat op de Kinderboerderij garant 

voor heel wat leuke activiteiten. Wegens het succes 

van de vorige jaren kun je opnieuw deelnemen aan de 

workshop Brood bakken en de educatieve rondleiding 

Met de boer op pad. 

Boeiende wandelingen

STADSWANDELINGEN 

Op maandag 8 april 2019 kun je op stap gaan met 

Jeanne Panne. Tijdens deze gratis wandeling leer je het 

heksenverleden van Nieuwpoort kennen. De wandeling 

start om 10.30 u. bij de Dienst Toerisme, Marktplein 7. 

Geen inschrijving vereist.

Op maandag 15 april 2019 kun je deelnemen aan de 

gidsbeurt Straatje in Straatje Uit, le Beau Monde achter-

na. Verken Nieuwpoort-Bad onder leiding van een boeien-

de gids. Afspraak om 10.30 u. bij Dienst Toerisme, Hen-

drikaplein. 

Geen inschrijving vereist.

NATUUR- EN SCHELPENWANDELINGEN 
Tijdens de krokus- en paasvakantie worden heel wat 

wandelingen georganiseerd. Alle wandelingen zijn gratis. 

Vooraf inschrijven is niet nodig. 

NATUURWANDELING DE IJZERMONDING 

Op woensdag 6 maart, 10 en 17 april 2019 kun 

je deelnemen aan natuurwandelingen in het 

natuurreservaat De IJzermonding. Een gespecialiseerde 

natuurgids maakt je wegwijs in het biotoop van slikken 

en schorren.

Deze wandelingen starten om 10 u. op de parking aan het 

einde van de Halvemaanstraat. Om 12 u. zit de wandeling 

erop. 

 

 

 

 

 

 

 

SCHELPENWANDELING ‘VAN STRANDSCHELP TOT 

VENETIAANS MASKER’ 

Op donderdag 7 maart 2019 ga je op stap met een gids 

die heel wat over de verschillende schelpen  op het 

strand zal vertellen. Als afsluiter wordt een Venetiaans 

Masker gemaakt.  

 

De wandeling start om 10.30 u. aan de Dienst Toerisme, 

Hendrikaplein. 

 

SCHELPENWANDELING  

‘SCHELPEN ONDER DE LOEP NEMEN’ 

Schelpen die we op het strand oprapen, kunnen 

duizenden jaren oud zijn. Op donderdag 11 april 2019 

neemt een natuurgids je mee op een natuurwandeling en 

vertelt je alles over de verschillende soorten schelpen. 

 

De wandeling start om 10 u. aan de Dienst Toerisme, 

Hendrikaplein. 

 

DUINENWANDELING  

‘OP EXPLORATIE IN DE DUINEN’ 

Op donderdag 18 april 2019 neemt een gids je mee op 

ontdekking in de Simli-duinen. 

De wandeling start om 10 u. aan de Sint-Bernarduskerk 

in Nieuwpoort-Bad. 

© Westtoer

Familiedag op de 
Kinderboerderij 
Zondag 14 april 2019

Op zondag 14 april 2019 vanaf 10 u. een heuse familiedag. 
Thema is ‘van graan tot brood’. Er staan heel wat activiteiten 
voor gezinnen op het programma: een strobalen parcours 
met blotevoeten pad, kindergrime, vogelverschrikkers maken, 
paasbroodjes bakken etc. Verder zijn er creatieve workshops 
met brooddeeg of graan, een kleine hobbymarkt en oldtimer 
landbouwmachines. 

Ook vaste waarden zoals De Imker, natuurwerkgroep De 
Kerkuil en de boerderijzoektocht zullen niet ontbreken. 

In de namiddag is het genieten geblazen met een voorstelling 

van meespeeltheater Jeuk.

Kinderboerderij De Lenspolder

Elf-Juliwijk 6A

Tel. 058 23 69 86 

kinderboerderij@nieuwpoort.be

KINDERBOERDERIJ

35
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VERDIENSTELIJK OCMW-

PERSONEEL IN DE BLOEMETJES

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaars-

receptie werden enkele verdien-

stelijke personeelsleden van het 

OCMW in de bloemetjes gezet. Ann 

De Roo, Marijke Desaever en Geert 

Debaenst (35 jaar dienst) en Chris-

tine Noyez (pensioen) werden ge-

huldigd. Maryline Deridder (25 jaar 

dienst) en de gepensioneerde Linda 

Caers en Francine Rosseel waren 

verontschuldigd.

LOKAAL OPVANGINITIATIEF L’YSER 

Op donderdag 29 november 2018 vond de 

feestelijke opening plaats van het vernieuwde 

Lokaal Opvanginitiatief (LOI) L’Yser. Een LOI is een 

kleinschalig opvanginitiatief voor verzoekers tot 

internationale bescherming, georganiseerd door het 

OCMW en gefinancierd door de federale overheid. 

Het volledig gerenoveerde gebouw aan de sluizen 

biedt plaats aan negen alleenstaande bewoners.

2

NIEUWPOORT IN BEELD

1

3

GOUDEN JUBILEUM

René Torreele en Edith Janssens 

traden op 7 november 1968 in het 

huwelijk. René heeft een succesvolle 

loopbaan als informaticus achter de 

rug. Edith stond in voor de zorg van 

de kinderen. René legt als lid van WTC 

Nieuwpoort heel wat kilometers af op 

de fiets. De jubilarissen hebben drie 

dochters en zes kleinkinderen. 

VIJFTIG JAAR GEHUWD

 

Ereschepen Christiaan Hollebeke en Martine 

Vermote stapten op 17 december 1968 in het 

huwelijksbootje. Christiaan was 27 jaar politiek 

actief als schepen van Financiën en Jeugd. 

Beroepshalve was hij studiemeester in het 

KTA in De Panne. Martine baatte jarenlang een 

krantenwinkel en een eigen lingeriezaak uit. Het 

gouden paar heeft vijf kinderen, zes kleinkinderen 

en vijf stiefkleinkinderen.

JONGEREN VERDELEN AFVALKALENDERS

Sinds enkele jaren worden de afvalkalenders deur aan deur 

bedeeld door de jongeren van Profo vzw.  Een titanenwerk 

dat steeds tot in de puntjes in orde is! Profo vzw verzorgt 

over heel Vlaanderen tal van trajecten voor jongeren. Op 

die manier krijgen jongeren een kans binnen het reguliere 

arbeidscircuit en binnen de maatschappij. Er waren verder 

nog elf jongeren uit POT, Voortraject en BOOST die mee-

hielpen met de kalenderverdeling. Alle afvalkalenders zijn 

ook te vinden op www.ivvo.be.

N I E U W P O O R T  I N  B E E L D
37

VERDIENSTELIJK

STADSPERSONEEL GEHULDIGD

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het

stadspersoneel op 2 januari ll. werden 

enkele verdienstelijke personeelsleden 

gehuldigd. Noël en Patrick Feys hebben 

35 dienstjaren achter de rug, net zoals 

Ann Peel en Myriam Cornelis. Brigitte 

De Cock, Linda Malfait, Francky 

Verbanck, Linda Bollion, Clara Ryssen 

en Danny Bonjé gingen met pensioen 

en werden eveneens in de bloemetjes 

gezet.

34

5

6



6 MAART

Kinderfilmnamiddag: Ferdinand

Meer info zie p. 22

Workshop Vriendschapsbandjes maken

Meer info zie p. 17

Begeleid bezoek natuurreservaat  
De IJzermonding

Meer info zie p. 34

7 MAART

Cinema City: Will Tura, Hoop doet leven

Meer info zie p. 22

Schelpenwandeling ‘Van strandschelp tot 
Venetiaans masker’

Meer info zie p. 34

8 MAART

Muziektheater De KolonieMT – BiZAR 

Meer info zie p. 20

Quiz – De slimste van Ramskapelle

Quiz voor ploegen van 3 personen (waarbij min. 1 

persoon een link met Ramskapelle moet hebben). 

Inschrijven via els.degrande@telenet.be of tel. 058 24 26 44 

(met vermelding naam van de ploeg + contactpersoon met 

link Ramskapelle). De quiz vindt plaats om 20 u. in Dorpshuis 

d’Oude Schole, Ramskapellestraat 86. 

9 MAART

Kalligrafie – Lettertekenen 1 2 3

In deze workshop worden allerhande technieken aangeleerd om 

kalligrafische letters uit verschillende alfabetten te produceren.  

 

De cursus vindt plaats van 13.30 u. tot 16.30 u. Locatie: 

Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Kostprijs: € 35. 

Info: tel. 058 23 03 61 - kunsthuismamezon@gmail.com 

kunsthuismamezon.wixsite.com/mamezon

13 MAART

Workshop Vriendschapsbandjes maken

Meer info zie p. 17

16 MAART

Opportus at the movies

Het koor Opportus brengt een avond vol filmmuziek. Zij worden 

begeleid door muzikanten van de Koninklijke Katholieke Fanfare 

van Nieuwpoort. Het concert start om 20 u. en vindt plaats in de 

City, Valkestraat 18. Kostprijs: € 10.

Grote Schelpenteldag

Meer info zie p. 35

20 MAART

Cursus algemene EHBO bij jonge kinderen

Meer info zie p. 11

Workshop Vriendschapsbandjes maken

Meer info zie p. 17

Infodag Hobby atelier De Knoeiers

Voorstelling van verschillende hobbytechnieken van 15 u. tot 

20 u. in het Cultuurhuis, Hoogstraat 2. Elke bezoeker krijgt een 

gratis geschenkje, koffie en gebak. 

Info en organisatie: Hobby atelier De Knoeiers –  

clairette.d@telenet.be – tel. 058 23 59 53. 

21 MAART

Donderdag Filmdag: First Man

Meer info zie p. 22

Lentebijeenkomst senioren

Meer info zie p. 30

22 MAART

Balans van onze wereldeconomie

Lezing door P. De Groote om 14.30 u. in Centrum Ysara, 

Dienstweg Havengeul 14.

Info en organisatie: Neos Nieuwpoort - info@neosvzw.be

23 MAART

Concert Barbara Dex, Gunther Verspecht 

en Jo Mahieu – Dollymentary: The Tennessee 
Waltz

Meer info zie p. 20

ACTIVITEITEN 
MAART & APRIL
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2 APRIL 

Westhoek Olympiade for Specials

Meer info zie p. 28

3 APRIL 

Kijk! Ik fiets! 

Meer info zie p. 26 

4 APRIL

Cinema City: Bohemian Rhapsody

Meer info zie p. 22

5 APRIL 

Theatervoorstelling Dimitri Leue – Wat valt er? 

Meer info zie p. 20

6 APRIL

Indoor rommelmarkt

Grote indoor rommelmarkt met 140 standen in de Vismijn van 

6.30 u. tot 17 u. Toegangsprijs: € 3 (incl. drankje). 

Info en organisatie: 

Vriendenkring Nieuwpoort - vriendenkring@nieuwpoort.be

8 APRIL

Heksenwandeling met Jeanne Panne

Meer info zie p. 34

9 APRIL

Cursus: Help, mijn tiener is schermverslaafd

Meer info zie p. 11 

Workshop Brood bakken 

Meer info zie p. 35

10 APRIL 

Workshop origami 

Meer info zie p. 16

Kinderfilmnamiddag: Pluisje, durf te vliegen

Meer info zie p. 22

Begeleid bezoek natuurreservaat De 
IJzermonding 

Meer info zie p. 34

Met de boer op pad 

Meer info zie p.35

27 MAART

Workshop Vriendschapsbandjes maken 

Meer info zie p. 17

28 MAART

Voordracht  
‘Waarom heb ik nieuwe media nodig? 

Voordracht over sociale media en digitale toestellen 

in Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14, van 14 

u. tot 16 u. Kostprijs: € 5 (inclusief koffie of thee).  

Info en organisatie: Vief Nieuwpoort - tel. 0495 55 79 09 -  

info.nieuwpoort@vief.be - www.viefwest.be/Nieuwpoort

30 MAART

Cursus collografie – materiaaldruk  

Tijdens deze workshop kunnen deelnemers met verschillende 

materialen experimenteren. De techniek collografie of 

materialendruk biedt vele mogelijkheden om gevarieerde 

afdrukken te maken. De cursus vindt plaats van 13 u. tot 16.30 

u. Locatie: Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Kostprijs: € 35 

(incl. drukpapier, inkt en waardebon van € 5). 

Info: tel. 058 23 03 61 - kunsthuismamezon@gmail.com 

-kunsthuismamezon.wixsite.com/mamezon

Tweedehandsbeurs kinderartikelen  

Beurs met speelgoed, kledij, boeken, strips, zwangerschapskledij 

en allerhande baby- en kinderartikelen. Beurs duurt van 10 u. 

tot 16 u. Toegang tot de beurs is voor iedereen gratis. Locatie: 

Vismijn, Zaal Iseland. Deelnemers kunnen zich inschrijven tot 

22 maart bij leden van de Gezinsbond: Jacqueline Coussaert 

(tel. 058 23 35 54), Christiane Verburgh (tel. 0495 69 64 24) 

of Brigitte D’Hondt (tel. 058 23 73 31 ). Het inschrijvingsgeld 

bedraagt € 7. 

De Lof der Zotheid  

De wereldberoemde satire van Erasmus op de 16e-eeuwse 

maatschappij is, na een grondige bewerking door Paul Houwen, 

een satire geworden op de huidige maatschappij. 

De Lof der Zotheid is stand up comedy en wordt gespeeld 

door Brigitte De Cock, Ann Vanroose, Dominique Antonissen 

en Raf Janssens. De theatervoorstelling start om 20 u. in 

Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Tickets kosten € 9 

en zijn verkrijgbaar via het PanTheater en Dienst Toerisme 

Info: PanTheater – tel. 0475 86 91 02 – info@pantheater

31 MAART

De Lof Der Zotheid

Meer UiTinfo op 30 maart. Voorstelling om 15 u. 
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UITKALENDER MEI/JUNI 2019

Als organisator ken je je activiteiten het best. 
Daarom laten we je zelf je activiteiten invoeren in 
de UiTdatabank. De UiTdatabank is dé bron waarop 
wij ons baseren om deze kalender op te stellen. 
Gelieve alle activiteiten ten laatste tegen maandag 
25 maart 2019 toe te voegen.

DI

ZO

38 39



24 APRIL

Buitenspeeldag 

Meer info zie p. 24

Infoavond privacywetgeving: ben jij klaar voor 
GDPR?

Meer info zie p. 19

26 APRIL

The Blues: merkwaardig fenomeen  

Lezing door R. Vandenberghe om 14.30 u. in Centrum Ysara, 

Dienstweg Havengeul 14.

Info & organisatie: Neos Nieuwpoort - info@neosvzw.be 

27 APRIL

Cursus Droomjuweel: juweelontwerp in zilver  

Tijdens de lesnamiddag kun je jouw ideeën omzetten in 

afgewerkte zilveren juwelen met de ‘verloren was-techniek’. 

Je kunt zoveel experimenteren als je wilt tot er een uniek 

ontwerp ontstaat. In de workshop leer je technieken en krijg je 

begeleiding om geslaagde juwelen te maken. De workshop vindt 

plaats van 13.30 u. tot 16.30 u. Locatie: Kunsthuis Mamézon, 

Louisweg 70. Kostprijs: € 50 (incl. lesmateriaal, versnapering en 

waardebon van € 5). De kostprijs van het verwerkte zilver en de 

gietkost worden per stuk verrekend.

Info: tel. 058 23 03 61 - kunsthuismamezon@gmail.com - 

kunsthuismamezon.wixsite.com/mamezon 

Concert Rudolf Hecke & Gust De Coster – Kind 
van de Sixties

Meer info zie p. 21 

Kleuterinstuif KTC Issera

Van 14 u. tot 15 u. kunnen alle kleuters van geboortejaar 2014 

-2015 kennismaken met kleutertennis. Locatie: tennisclub KTC 

Issera, Astridpark 6. Meer info via www.issera.be (rubriek 

jeugdwerking) of via jeugdbestuur@issera.be.

ZATERDAG 27 EN ZONDAG 29 APRIL

Nieuwpoort Drivers Days

Meer info zie p.32
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11 APRIL

Wandeling ‘Schelpen onder de loep nemen’ 

Meer info zie p. 34

13 APRIL

Compagnie Gorilla – De Vossenbroertjes 

Meer info zie p. 21

14 APRIL

Familiedag op de Kinderboerderij 

Meer info zie p. 35

15 APRIL

Straatje in, straatje uit, le Beau Monde 
achterna

Meer info zie p. 34

16 APRIL

Workshop Brood bakken 

Meer info zie p. 35

17 APRIL

Kinderfilmnamiddag: Pieter Konijn

Meer info zie p. 22

Begeleid bezoek natuurreservaat De 
IJzermonding 

Meer info zie p. 34

Met de boer op pad

Meer info zie p. 35

18 APRIL

Donderdag Filmdag: A Star is Born

Meer info zie p. 22

Duinenwandeling ‘Op exploratie in de duinen’

Meer info zie p. 34

Workshop Brood bakken 

Meer info zie p. 35

21 APRIL

Paaseierenduik met grote kleurwedstrijd  

Meer info zie p. 29
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Seastar Havenrondvaart

Ontdek Nieuwpoort vanop het water. Er zijn havenrondvaarten 

op dinsdag, donderdag en zaterdag van 15 u. tot 16 u. 

Kostprijs: € 9,5. Info en organisatie: Rederij Seastar, Robert 

Orlentpromenade 2 – www.seastar.be – info@seastar.be.

5, 12 EN 19 APRIL 

Cursus ‘Smartphone voor beginners (Android)’  

Tijdens deze lessenreeks wordt aandacht besteed aan de 

smartphone, apps en de camera. De lessen vinden telkens plaats 

van 13 u. tot 16 u. in Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 

14. Kostprijs: € 20 (incl. syllabus). Info en organisatie: Vief 

Nieuwpoort -  tel. 0495 55 79 09 - info.nieuwpoort@vief.be  - 

www.viefwest.be/Nieuwpoort

6 TOT 20 APRIL 

Seastar Havenrondvaart

Meer UiTinfo op 2 tot 9 maart. 

6, 13 EN 20 APRIL

Rondrit met toeristisch treintje

Meer info zie p. 31

7, 14 EN 21 APRIL

Begeleid bezoek aan het bezoekerscentrum 
Westfront

Meer info zie p. 33

TERUGKERENDE 
ACTIVITEITEN

DOORLOPEND

Escape game 

Deelnemers worden opgesloten in de Houdini woonwagen en 

moeten alle raadsels ontcijferen om buiten te raken. Locatie: ’t 

Kraaienest, Brugsevaart 50. 

Info en organisatie: The Outsider Coast – tel. 058 23 14 04 - 

info@theoutsidercoast.be 

4 TOT 30 APRIL

Tentoonstelling: barakken op het Koerseplein 

Meer info zie p. 16 

MEERDAAGSE
ACTIVITEITEN

13 TOT 21 APRIL 

Beco Aquarel- en Olieverftentoonstelling

Tentoonstelling in de Stadshalle. Gratis te bezichtigen van 10.30 

u. tot 17.30 u. 

TOT 16 JUNI 2019

Expo ‘Een stad vol stellingen – De wederopbouw 
van Nieuwpoort-Stad na WOI’

De tentoonstelling focust op het wederopbouwverhaal na WO I.  

Locatie: Westfront Nieuwpoort.

Openingsuren: dagelijks van 10 u. tot 17 u. Laatste tickets tot 1 

uur voor sluiting. Gesloten op maandag.

Info: Dienst Toerisme.

8 TOT 12 APRIL

De Knutselfabriek

Meer info zie p. 27

15 TOT 19 APRIL

De Circusfabriek 

Meer info zie p. 27

VANAF 24 APRIL 

Jeugdlessen KTC Issera

Tennisclub KTC Issera organiseert lessen voor de jeugd en dit 8 

weken lang. Duur lesuur: 1 uur. Kleuters (2014-2015) betalen € 

35. Zes- tot achtjarigen (2011-2013) betalen € 50. Voor jongeren 

ouder dan 9 jaar (> 2010) bedraagt het inschrijvingsgeld € 65. 

Ook tijdens de zomervakantie worden jeugdstages 

georganiseerd. Voor kleuters en zes- tot achtjarigen vinden deze 

lessen plaats van 1 tot 5 juli, van 15 tot 19 juli en van 5 tot 9 

augustus. Voor kinderen vanaf 9 jaar zijn er lessen van 8 tot 12 

juli, van 22 tot 26 juli en van 26 tot 30 augustus. 

Meer info en inschrijvingen via www.issera.be (rubriek 

jeugdwerking) of via jeugdbestuur@issera.be.

27 APRIL TOT 25 MEI

Start to sail

Meer info zie p. 27

OVERZICHT
SPORTKAMPEN

414140
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EEN STAD VOL STELLINGEN
DE WEDEROPBOUW VAN NIEUWPOORT-STAD NA WO I

Nieuwpoort heeft een opmerkelijke geschiedenis. De stad werd gesticht in 1163 en was 
verschillende keren het decor voor veldslagen of belegeringen. 

Het befaamde sluizencomplex De Ganzepoort en de stad Nieuwpoort werden in 1914 
het doelwit van talrijke Duitse artilleriebeschietingen. Na vier jaar rondvliegende gra-
naten bleef van De Ganzepoot en de stad Nieuwpoort alleen nog modder en puin over. 

Wanneer in november 1918 de wapens zwijgen, is het ordewoord van de teruggekeer-
de Nieuwpoortenaren ‘wederopbouw’. Na het puin ruimen en jaren van hard labeur 
herrijst Nieuwpoort uit zijn as, mooier dan tevoren. 

De wederopbouw van toen dreigt uit het collectief geheugen te verdwijnen. Met deze 
tentoonstelling zullen we de vele inspanningen van onze voorouders niet vergeten.

EXPO

BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT
Kustweg 2, 8620 Nieuwpoort

Tel. 058 23 07 33
westfront@nieuwpoort.be
www.westfrontnieuwpoort.be

VOLW. € 7
7-25 JAAR € 5
< 6 JAAR GRATIS

EXPO TOT  
16 JUNI 2019

Dagelijks open van 10 u. tot 17 u.
Juli & augustus open tot 18 u.

Maandag gesloten
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Uw eigendom kopen of verkopen?
Ga in zee met Immo Maritiem. Een vaste waarde in vastgoed.

Albert I laan 281
8620 Nieuwpoort

Tel. +32 (0)58 23 78 79
info@immo-maritiem.be

VOLG ONS OP           thuisverpleging Saskia Sandra Anja

Deblieck Saskia
0498 22 49 80
Germonpré Sandra
0472 20 12 61
Anja Verhaeghe
0479 07 49 03

THUISVERPLEGING
regio Nieuwpoort- Lombardsijde

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

medicatie voorbereiden …

Derde betalerssysteem: GEEN KOSTEN • Alle mutualiteiten

• 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

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, …

Astridlaan 19, 
Nieuwpoort
T 058 23 47 22
F 058 23 91 47 
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be

44
S O C I A L E  M E D I A

Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mogelijk 

communiceren en probeert daarom actief 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 

Instagram. Wie weet verschijn jij wel in de 

volgende editie van Nieuwpoort, Uw Stad!

Waar kun je ons vinden?

 Stad Nieuwpoort

 @StadNieuwpoort

 stadnieuwpoort

VOLG STAD NIEUWPOORT OP 

SOCIALE MEDIA!



 IN NIEUWPOORT
Albert I Laan 99, 8620 Nieuwpoort    Kaai 34, 8620 Nieuwpoort  

info@portus.be    www.portus.be    058 62 50 50

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


