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c o l o f o n

De maatregelen van de federale overheid inzake  

COVID-19 hebben een grote impact op de activiteiten-

kalender van Stad Nieuwpoort. Activiteiten die in maart  

en april 2020 hadden moeten plaatsvinden, werden 

 afgelast. Waar mogelijk wordt gezocht naar nieuwe 

data. 

Op het ogenblik dat dit magazine in druk ging, was het 

nog onduidelijk welke activiteiten in mei en juni 2020 

mochten en/of konden plaatsvinden. De redactieraad 

van Nieuwpoort, Uw Stad heeft daarom beslist om deze 

niet in dit magazine op te nemen. 

Om dezelfde reden werd ook de UiTkalender achteraan 

weggelaten. 

Indien de geplande evenementen, activiteiten en  

plechtigheden toch plaatsvinden, krijg je alle  informatie 

tijdig aangereikt via de diverse communicatie- en  

promotiekanalen van de Stad. 

Aankondigingen van zomeractiviteiten in dit nummer van 

het stadsmagazine gebeuren voorlopig onder voorbehoud. 

Meer info lees je in de zomereditie van Nieuwpoort,  

Uw Stad.

Let op! De foto’s in dit magazine waarop mensen staan afgebeeld, dateren uit de periode vóór de corona - 

maat regelen van kracht werden. Op dat ogenblik was er nog geen sprake van de regels inzake social distancing. 

VOORWOORD
Beste inwoners, 

De gebeurtenissen van de afgelopen 

weken hebben onze dagelijkse  manier 

van denken en handelen ingrijpend 

veranderd. In de strijd tegen het 

 coronavirus werden vergaande maat-

regelen genomen die de normale gang 

van zaken deed stilvallen. Ons anders 

zo bruisende Nieuwpoort verstomde. 

Het zorgde voor een  bevreemdende 

kalmte: een strand zonder mensen, 

verlaten winkelstraten,  beiaardmuziek 

die weergalmt over een lege  binnen- 

stad, geen plezierboten in de Haven-

geul die zich een weg naar zee banen.

Het stadsbestuur beseft heel goed dat 

het naleven van de veiligheidsregels 

niet altijd even gemakkelijk is. Familie 

en vrienden bezoeken, een gezellige 

uitstap maken of zelfs gewoon gaan 

winkelen: het kan allemaal even niet 

meer. Desondanks blijft u in uw kot. 

Daarvoor een welgemeende dank u!   

 

De genomen maatregelen waren 

– én blijven dat vooralsnog – 

levensnoodzakelijk voor de gezondheid 

van ons allen. Ik citeer hierbij graag 

even de woorden van de befaamde 

Romeinse redenaar Marcus Tullius 

Cicero: “Het welzijn van het volk is de 

hoogste wet.” 

Ruim tweeduizend jaar later blijft zijn 

boodschap brandend actueel. Het 

welzijn, de goede gezondheid en de 

veiligheid van álle Nieuwpoortenaren 

zijn voor het bestuur absoluut prio-

ritair. Het is – om Cicero andermaal te 

citeren – onze “hoogste wet”.

Het is nog even koffiedik kijken wat de 

nabije toekomst zal brengen. Voorlopig 

blijven de geldende voorschriften van 

kracht. Ik wil u op het hart drukken 

om de richtlijnen zo goed mogelijk 

op te volgen voor zolang dat nodig 

is. Hiermee beschermt u zichzelf én 

anderen. 

Ondertussen wordt achter de schermen 

hard gewerkt zodat Nieuwpoort deze 

storm goed doorstaat. Ook u kunt 

hiertoe een steentje bijdragen! Koop 

zoveel mogelijk lokaal, niet alleen nu 

maar ook na de coronacrisis. Alleen 

wanneer alle Nieuwpoortenaren elkaar 

steunen, komen we hier samen sterk-

er uit! 

Ik hoop samen met u dat de strijd 

tegen het coronavirus een spoedig 

einde kent. En tot dan: hou het nog 

even vol! Zorg goed voor uzelf en voor 

elkaar!

Uw Burgemeester,
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OP JE ACCOUNT LEZEN WE OOK 

DAT JE EEN ENORME LIEFHEBBER 

BENT VAN DE ZEE. HOE KOMT DAT 

PRECIES?

Dat zal misschien raar klinken maar ik 

heb echt nood aan de zee. Ik denk dat 

zo’n 99 % van mijn reizen naar of bij de 

zee zijn. Ik hou gewoon van de zee en 

ook van rum. Mijn voorouders moeten 

zeker piraten geweest zijn ( lachend). 

Elke zee heeft gewoon haar eigen 

 geschiedenis. Die voel je wanneer je er 

bent. 

NEEM JIJ LIEVER FOTO’S VAN DE 

NATUUR OF VAN MENSEN?

Ik heb vroeger in mijn studio heel wat 

foto’s van  mensen genomen. Maar voor 

mij bezaten deze foto’s niet genoeg 

emotie. Een foto moet je door zijn een-

voud begrijpen en het moet iets uit-

stralen.

Op reis neem ik wel graag foto’s van 

mensen omdat zij op postkaartjes  

soms wel eens vergeten worden. Ik durf 

het hen wel niet altijd vragen. Natuur-

foto’s zijn in dat opzicht wel gemakke-

lijker. Ik fotografeer heel graag dieren. 

Ik was laatst op reis in Mexico en daar 

kreeg ik de kans om  dieren in hun  

natuurlijke habitat op beeld te zetten. 

Het was een  uitzonderlijke  ervaring. 

WAT IS JOUW FAVORIETE 

MOMENT VAN DE DAG OM FOTO’S 

TE NEMEN?

Dat zal vooral ‘s avonds zijn. Ik heb 

al vaak foto’s in de ochtend proberen 

te nemen maar ben nog nooit echt 

tevreden geweest met de resultaten. 

Het licht verandert heel snel en daarom 

is het een echte uitdaging om goede 

foto’s te nemen. Ik herinner me wel 

dat het me één keer gelukt is. Op een 

strand in Mexico kon ik op een ochtend 

een foto nemen van enkele arenden. 

Daar was ik toch wel trots op.

Dankzij je vraag breng je me op het idee 

om wat vroeger op te staan. Misschien 

lukt het me volgende keer wel om  

‘s ochtends foto’s te nemen  (lachend).

 

 

 

Door de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus 

moest de redactieraad van Nieuwpoort, Uw Stad zijn 

werkwijze lichtjes wijzigen. Normaal gezien wordt gewerkt 

met enthousiaste covermodellen maar door de huidige 

situatie was dit jammer genoeg niet mogelijk. Daarom 

besloten wij om voor deze editie een persoon achter de 

lens in de kijker te plaatsen. 

Fotograaf van dienst is de gepassioneerde amateur-

fotograaf Bernard Devillé. Hoe kwamen wij hem op 

het spoor? Via het bekende sociale media platform 

Instagram! Zijn eigen Instagrampagina wordt gekenmerkt 

door prachtige, kleurrijke foto’s van onze stad.  

Algemene informatie:

• Naam: Bernard Devillé

• Leeftijd: 45 jaar

• Job: bankadviseur 

 

HOE KWAM JE IN AANRAKING MET ONZE STAD? 

Ik kom al van kindsbeen af naar Nieuwpoort. Mijn eerste 

vakanties vonden hier plaats. Wij verbleven op een 

camping in De Panne en deden regelmatig uitstapjes naar 

Nieuwpoort. Ik weet nog goed dat ik meteen onder de 

indruk was van de vuurtoren. Toen ik ouder werd, huurden 

mijn ouders een appartement op de Zeedijk. De rustige 

ochtenden, de prachtige zonsondergangen en de leuke 

winkeltjes en restaurants spreken mij enorm aan. Soms 

verblijven wij ook eens in Hotel Cosmopolite. Daar is het 

ontbijtbuffet ronduit geweldig.

Nieuwpoort is voor mij een stad waar ik echt tot rust kom, 

maar waar er tegelijkertijd ook heel veel te beleven valt. 

WAT ZIJN JOUW FAVORIETE LOCATIES IN 

NIEUWPOORT OM FOTO’S TE NEMEN? 

Het strand. Zonder enige twijfel! Er zijn daar namelijk 

zoveel zaken om te fotograferen: de vuurtoren, de golf-

brekers, de zeemeeuwen, de bootjes, de wonderbaarlijke 

lucht etc. Ik neem vooral veel foto’s vanop de golfbreker. 

Voor mij is het contact met de zee immers heel erg 

belangrijk. Ik wandel ook graag op de promenade.  

‘s Avonds is het daar echt aangenaam en kun je de gouden 

gloed van de ondergaande zon ten volle bewonderen. Ook 

de reflectie van de boten in het water vind ik prachtig.  

OP JOUW INSTAGRAMACCOUNT STAAN HEEL WAT 

MOOIE EN KLEURRIJKE FOTO’S. IS DAT JOUW DING?

Ik heb niet echt een specifieke stijl en hou ervan om te 

experimenteren. Maar het is wel een feit dat ik graag 

gebruik maak van intense kleuren om bepaalde details 

extra te benadrukken. Sinds een paar jaar maak ik ook 

gebruik van Photoshop. Daarmee kan ik mijn foto’s net dat 

 tikkeltje meer geven. 

Een favoriete foto heb ik wel niet. Ik streef ernaar om mijn 

foto’s altijd beter en mooier te maken. 

Interview met onze
coverfotograaf

Instagram: bee_deville

geboor tes 

ELLICE

Geboren op 20 december 2019 

Dochter van Stommeleer Sam en T’Jaeckx Kelsey

ALEJANDRO 

Geboren op 22 januari 2020

Zoon van Weiss Nicolai en Leunen Cristella

ANNA

Geboren op 23 januari 2020

Dochter van Desmet Alessandro en Deblieck Yenka

AMÉLIE

Geboren op 15 februari 2020

Dochter van Dekeuninck Jess en Tack Julie

over l i jdens

DEKIEN ROSA (86)

Oostduinkerke, 12 februari 2020

VANOVERBEKE IRMA (80)

Oostende, 21 februari 2020

GERYL YVONNE (89)

Nieuwpoort, 22 februari 2020

VERCRUYSSE NOËLLA (86)

Nieuwpoort, 1 maart 2020

OOGHE YVAN (75)

Brugge, 2 maart 2020

TANGHE DINA (75)

Veurne, 12 maart 2020

RAMBOER HENDRIK (81)

Nieuwpoort, 15 maart 2020

AMELOOT NADINE (82)

Nieuwpoort, 20 maart 2020

WYDOODT GEORGES (86)

Nieuwpoort, 24 maart 2020

LOONES KIM (32)

Leuven, 31 maart 2020

VERMOTE ODETTE (81)

Nieuwpoort, 4 april 2020 

GOMBERT JACQUES (69)

Nieuwpoort, 14 april 2020
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NIEUWPOORTSE BEGRAAFPLAATSEN GAAN DIGITAAL 
De Stad investeert in software waardoor inwoners en 

bezoekers via de computer of smartphone gemakkelijk de 

ligplaats van een overledene vinden. Na het opzoeken van 

een graf op naam zullen de grafgegevens zichtbaar zijn 

van thuis uit. Op de begraafplaats zal jouw smartphone je 

begeleiden naar de juiste locatie. 

Nieuwpoort gaat hiervoor als eerste Belgische stad in zee 

met de Nederlandse firma Centric. Met de toepassing 

Key2Begraven wordt het voor de Dienst Burgerzaken 

en de Uitvoeringdienst van de Stad mogelijk om de drie 

begraafplaatsen digitaal op te volgen. 

Voor uitvaartcentra zal in de maand juni een app uitgerold 

worden zodat het inplannen van begravingen voortaan met 

enkele kliks kan. 

Om de publieke grafzoeker eind 2020 – begin 2021 mogelijk 

te maken, zullen de begraafplaatsen via drones in kaart 

gebracht worden.

De exacte data waarop een professionele dronepiloot 

luchtfoto’s neemt van de begraafplaatsen zal op de stedelijke 

website en aan de ingangen van de begraafplaatsen bekend- 

gemaakt worden. Direct omwonenden zullen schriftelijk op 

de hoogte worden gebracht.

Mooie toevoeging aan Nieuwpoortse Stadsarchief  

Stad Nieuwpoort mocht onlangs een 

K98 ontvangen van dhr.  Philippe 

De Caesemaeker. Dit geweer uit de 

 Tweede Wereldoorlog vormt een 

mooie toevoeging aan het Nieuw-

poortse archief. 

Het Duitse infanteriekarabijn stond 

bekend als het Mauser model 98K, 

meestal afgekort als K98.  Het geweer 

zou tijdens de oorlog geleidelijk aan 

vervangen worden door het Gewehr 

41, en nog later het Gewehr 43, 

beiden halfautomatische wapens. 

Toch zou men het oudere K98 geweer 

 blijven tegenkomen bij Duitse troepen 

tot en met de val van het Derde Rijk. 

In totaal werden er van dit ontwerp 

wereldwijd 5 miljoen gebouwd waar- 

van er ongeveer 2,8 miljoen dienst 

 deden bij het Duitse leger in  

de  Tweede Wereldoorlog. 

De K98 was een vrij precies wapen 

waardoor het ook veelvuldig gebruikt

werd door scherpschutters. Het 

systeem dat in het geweer werd 

gebruikt, wordt weleens als het meest 

succesvolle ontwerp in zijn soort 

omschreven. Dit grendelsysteem was 

immers steviger en betrouwbaarder. 

Aanstelling nieuwe ere-schepenen

Het stadsbestuur huldigde op zaterdag 15 februari 2020 Greet Ardies-Vyncke en Xavier Braet. Beide oud-politici werden 

tijdens een officiële ontvangst op het Stadhuis als ere-schepen aangesteld. Tijdens hun politieke carrière hebben beiden 

zich ten volle ingezet voor Nieuwpoort en de Nieuwpoortse bevolking. Als verdienstelijke politici hebben ze het stedelijk 

beleid helpen uitstippelen en realiseren.

GREET ARDIES-VYNCKE 

Greet Ardies-Vyncke zette op 6 januari 1995 als gemeente-

raadslid haar eerste stappen in de politiek. Op 4 januari 

2001 zetelde ze als schepen in de gemeenteraad. Ze bleef 

dit doen tot 31 december 2012. Ere-schepen  Ardies-Vyncke 

was bevoegd voor toerisme, sociale zaken, de stedelijke 

gezinsraad en de wijkraden, jumelage en verkeersveilig-

heid. Daarna bleef ze als raadslid zetelen. 

In 2016 maakte ze haar comeback als schepen na het 

overlijden van burgemeester Roland Crabbe. Ze nam toen 

de portefeuille van toenmalig schepen van Cultuur Geert 

Vanden Broucke over. 

Op 31 december 2018 zette ze een definitief punt achter 

haar succesvolle politieke loopbaan.

Greet Ardies-Vyncke vormt al jaren de stuwende kracht 

achter de Oesterbeurs. Daarnaast is ze voorzitster van 

de MS-Liga, lid van Markant en zet ze zich in voor goede 

doelen zoals Kom Op tegen Kanker.

XAVIER BRAET

Xavier Braet zette als politicus de familietraditie verder. 

Hij trad op 5 januari 1989 als CVP-raadslid toe tot de 

gemeente raad. 

Op 29 mei 1997 was hij schepen tot 31 januari 2000. Op 

4 januari 2001 tot 31 december 2006 volgde een  tweede 

schepenambt. Van 6 november 2012 tot 31 december 

2012 zetelde Xavier Braet opnieuw in het schepencollege. 

Op 2 januari 2013 begon hij als raadslid aan het laatste 

hoofdstuk van zijn politieke loopbaan. Hij zetelde tot  

31  december 2018 in de gemeenteraad.

In zijn lange politieke loopbaan was hij bevoegd voor 

toerisme, cultuur, economie, handel en middenstand, 

feestelijkheden en openbare werken (gebouwen).

Hij spande zich om Nieuwpoort als cultuurstad op de kaart 

te zetten door thematentoonstellingen te organiseren en 

kunstwerken aan te kopen.

Xavier Braet was ook jarenlang een vertrouwd gezicht van 

de IWVA. 
© Westtoer

Op de foto herkennen we Luc Paeme, burgemeester Geert Vanden Broucke en 

Philippe De Caesemaeker.
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SAMEN STERK TEGEN CORONA
Stad Nieuwpoort neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19). Dit om de verspreiding van en besmetting met 

het virus zo goed mogelijk tegen te gaan. 

In dit speciaal katern lees je alles wat je moet weten over COVID-19 en de praktische gevolgen voor onze stad. 

 

Infonummer coronavirus

FEDERALE OVERHEID

Antwoorden op algemene vragen 

over het coronavirus vind je terug op 

www.info-coronavirus.be.

De volgende telefoonnummers 

zijn beschikbaar voor burgers met 

 vragen, dagelijks van 8 u. tot 20 u.:

• voor vragen over gezondheid en 

openbare orde:  

tel. 0800/14.689

• voor vragen over economie:  

tel. 0800/120.33

Tussen 9 u.  en 18 u. zijn Facebook- 

chats mogelijk met het nationaal 

crisiscentrum en de FOD 

Volksgezondheid.

STAD NIEUWPOORT

Heb je algemene vragen over de ge-

volgen van de maatregelen in Nieuw-

poort? Dan kun je op weekdagen 

 terecht op tel. 058 22 44 05 van  

8 u. tot 12 u. en 13 u. tot 17 u.

Vragen kunnen ook gestuurd worden 

naar infocorona@nieuwpoort.be. 

Volg zeker ook de stedelijke website 

www.nieuwpoort.be en de sociale 

media van de Stad voor de laatste 

ontwikkelingen. 

Let op! De stedelijke hulplijnen zijn 

niet bedoeld voor klachten!

ANDERE NUTTIGE  

CONTACTGEGEVENS

Zoek je in deze onzekere tijden een 

luisterend oor? Bij Tele-Onthaal kun 

je terecht op het nummer tel. 106, 

www.tele-onthaal.be of de chat. 

Ook kun je terecht bij volgende   

diensten:

• www.vlaanderen.be/hulp-zoe-

ken-bij-psychische-problemen 

• www.geestelijkgezondvlaan-

deren.be 

• www.zelfmoord1813.be

Voor jongeren is er Awel op  

tel. 102. Op www.awel.be is er 

ook de mogelijkheid om te chatten.  

Minderjarigen kunnen ook terecht op  

nupraatikerover.be of bij het  

Jongeren Advies Centrum (JAC).

Slachtoffers van huiselijk geweld  

bellen of chatten met tel. 1712, de 

hulplijn bij vragen over geweld.

Het Drugs Expertise Team is elke 

werkdag bereikbaar van 8.30 u. 

tot 12 u. via tel. 0477 98 21 76 of 

info@detwesthoek.be. Meer info 

op www.detwesthoek.be.

Overig:

• vragen over welzijn: Centrum 

Algemeen Welzijnswerk (CAW) - 

www.caw.be

• Opvoedingslijn: tel. 078 15 00 10 

(meer over opvoeding op p. 31)

De corona-infolijn:  
wie belt met welke vragen?   

Wie info zoekt over de gevolgen van de corona maatregelen in Nieuwpoort kan op weekdagen terecht op de infolijn 

van de Stad: tel. 058 22 44 05. De infolijn wordt bemand door het personeel van de Dienst Veiligheid, Preventie en 

Mobiliteit. Zij worden ondersteund door de Dienst  Toerisme. 

We gingen luisteren bij één van onze medewerkers die je daar elke ochtend aan de lijn krijgt. 

Hij hoort van alles na de vaste “Goedemorgen, Stad Nieuwpoort, hoe kan ik u helpen?”. Van “Ik wil echt naar zee komen, 

ik zal er in mijn kot blijven.” tot “Hoe kan ik nu trouwen zonder vrienden om me heen?”. 

Gerustgesteld

Onlangs kon hij nog een 74-jarige vrouw geruststellen. 

Dat ze echt wel boodschappen mocht gaan doen. Of 

mocht hij eindelijk zeggen dat wat de bellers op de radio 

hadden gehoord, klopt: “Het recyclagepark gaat open”.  

Mensen volgen het nieuws nu op de voet en wanneer 

 ministers een aankondiging doen, verwacht men dat Stad 

Nieuwpoort alles al in detail heeft uitgewerkt en voor-

bereid. Het is soms moeilijk om duidelijk te maken dat 

een reorganisatie wat tijd kost, zeker als de voorwaarden 

die de minister oplegt nog niet gekend zijn.

Cadeautje?

Ook bleken er plots mondmaskers te liggen in een zakje 

in een voortuin. De dame die ze in haar voortuin vond, 

belde met de vraag of deze door de Stad bezorgd waren. 

Dan hebben we haar toch moeten aanraden om deze niet 

te gebruiken maar in de vuilnisbak te werpen en toch heel 

goed haar handen te wassen indien ze ze had aangeraakt. 

Klagers

Maar er zijn ook de klagers. Die hun frustraties eens 

kwijt willen over de situatie. Dan komt het erop aan om 

begripvol te reageren. “Soms kan ik hen tips geven om 

de  dingen anders te zien, of hen oplossingen aanreiken”. 

 Indien er gescholden wordt, blijf ik rustig en maak ik de 

beller duidelijk dat de lijn daar niet voor dient maar moet 

vrijgehouden worden voor hulpvragen.

Geen wijzend vingertje

Het is niet de bedoeling van een infolijn om belerend 

te zijn. We kunnen niet met een wijzend vingertje door 

de telefoon prikken. Wel blijven we benadrukken dat 

de  federale maatregelen gevolgd moeten worden, hoe 

ingrijp end die ook zijn.  

Excuus

Enkele tweedeverblijvers konden zich echt niet vinden in 

de federale maatregelen om niet te mogen komen. Ze tes-

ten dan even via de infolijn uit of hun reden aanvaard kan 

worden: “Ik moet mijn hond eten geven in mijn  tweede 

verblijf.”, “Mijn familieleden zijn ziek en voor de gezonde 

lucht moeten we naar de kust.”, “Onze boiler thuis is stuk 

en we willen aan zee een warme douche nemen.” etc.  

Ook daar blijven we de federale maatregelen  herhalen. 

Nieuwpoort zelf kan daar geen uitzonderingen op 

 toestaan. 

Vrijwilligers

Af en toe belt er ook een vrijwilliger, die graag hulp wil 

bieden aan wie dit nodig heeft in deze bijzondere tijden. 

We verwijzen deze door naar het online-invulformulier 

‘Vrijwilligers gezocht’ op www.nieuwpoort.be in de 

 rubriek coronamaatregelen (zie ook p. 12). Misschien is 

dit ook iets voor jou, beste lezer? 
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HOU HET VEILIG MET DE VOLGENDE TIPS
Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, vraagt de FOD Volks gezondheid aan iedereen om  

de hygiënemaatregelen strikt toe te passen:

Blijf thuis als je ziek bent.

Was regelmatig je handen met  water en zeep.

Gebruik elke keer een nieuw  papieren zakdoekje en gooi het weg in een 

afsluitbare vuilnisbak. 

Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte. 

Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, 

kun je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen 

beperken. 

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je  iemand 

begroet.  

Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, 

 diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen 

 jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt 

immuunsysteem etc.).

Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het 

wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af 

te raden. Vermijd een mix van verschillende leeftijden.

Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende 

afstand. Je laat minimum 1,5 meter tussen elkaar (social distancing), 

behalve bij leden van een gezin die onder hetzelfde dak wonen. 

Individueel sporten mag, op voorwaarde dat de afstandsregels 

nageleefd worden. 

Stadsdiensten staan voor je klaar   
De werking van Stad Nieuwpoort blijft te allen tijde gegarandeerd. De verschillende diensten blijven bereikbaar via tele-

foon en/of e-mail. De contactgegevens per Stadsdienst kun je  raadplegen op www.nieuwpoort.be (Inwoner > Bestuur 

> Stadsdiensten) of verkrijg je via tel. 058 22 44 05.

Hoe en wanneer alles terug opent, verneem je te gepasten tijde via de officiële Stadskanalen.

RECYCLAGEPARK

Ter bescherming van bezoekers en personeel gelden er 

strenge toegangsvoorwaarden en veiligheidsmaatregelen:

1. Stel je bezoek aan het recyclagepark uit als dat kan. 

Kom enkel met dringend af te voeren afval.

2. Er mogen zich op hetzelfde ogenblik maximum vier 

voertuigen in het recyclagepark bevinden. 

3. Hou rekening met een wachtrij aan de ingang. Blijf in 

je wagen zitten! 

4. Hou afstand (minstens 1,5 m) tot de parkwachter en 

tot de andere bezoekers. 

5. Het aanbieden van asbestcement is tijdelijk niet 

 mogelijk. 

DIENST BEVOLKING EN BURGERZAKEN

De Dienst Bevolking en Burgerzaken wordt beperkt 

tot dringende zaken. Burgers kunnen mailen naar 

bevolking@nieuwpoort.be of bellen naar   

tel. 058 22 44 40. Attesten kun je ook aanvragen via 

het digitaal loket. Dat is snel, eenvoudig en kan vanop 

afstand.

Let op! Voor adreswijzigingen is er een wachttijd van  

1 maand. 

BELASTINGEN

Normaal worden zitdagen georganiseerd waarop je samen 

met de medewerkers van FOD Financiën jouw belasting-

aangifte kunt invullen. Door de coronacrisis worden deze 

contactmomenten geannuleerd.

Meer informatie? Hulp nodig? 

• Raadpleeg de website van de FOD Financiën:   

financien.belgium.be. 

• Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag 

van 8.30 u. tot 17 u.). 

• Laat jouw aangifte invullen door de experten van de 

FOD Financiën. Bel naar het nummer dat op de  envelop 

van jouw aangifte staat zodra je die ontvangt. Je krijgt 

een afspraak om jouw aangifte te laten invullen per 

telefoon. Na het invullen per telefoon, ontvang je per 

post een document met de meegedeelde gegevens. 

Je moet dat document ondertekenen en terugsturen. 

BIB AAN HUIS

Dankzij dit tijdelijke systeem kun je boeken, strips, 

e-readers en tijdschriften ontlenen uit de catalogus van 

de stedelijke bibliotheek via nieuwpoort.bibliotheek.be 

(max. 10 stuks).

Meer informatie over de ‘Bib aan Huis’ lees je op p. 39.

Er gelden nieuwe openingsuren:

Dinsdag t.e.m. vrijdag 9 u. – 11.45 u. en 

    13.30 u. – 16.45 u.

Zaterdag   9 u. – 11.45 u.

Het recyclagepark is gesloten op maandag, 

zaterdagnamiddag en zondag.
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Huisartsenwachtpost   
Voel je je niet goed? Heb je last van luchtwegklachten (hoest, niezen, 

keelpijn etc.)? Raadpleeg dan je arts of de huisartsenwachtpost bij de 

minste twijfel. Ga zeker niet in een wachtzaal zitten! Dit om besmetting 

te vermijden.

De huisartenwachtpost is telefonisch bereikbaar via het nummer 1733. 

Daarna zal een arts je opbellen en een telefonische triage doen. 

 Afhankelijk daarvan wordt een gepast advies gegeven. 
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HULP NODIG? 

Behoor je tot de meest kwetsbaren onder ons: personen 

ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- 

of nieraandoeningen en personen met een verzwakt 

 immuunsysteem (chemo-, reumabehandeling etc.)? 

Als je niemand in je onmiddellijke omgeving hebt die 

je kan bijstaan in jouw noden, dan zoeken wij voor jou 

een oplossing! Je kunt Het Sociaal Huis contacteren via 

e-mail naar socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be of 

op het nummer tel. 058 22 38 10 tussen 9 u. en 12 u. 

en van 13.30 u. tot 16 u. 

HULP BIEDEN? 

Behoor je niet tot een risicogroep en kun je tijd vrij- 

maken om anderen te helpen? Meld je dan aan als vrij-

williger bij Stad Nieuwpoort. 

Let op! Kandidaat-vrijwilligers dienen minimum 18 jaar 

te zijn. Voor bepaalde functies wordt gepeild naar 

ervaring of kennis, diploma’s zijn van minder belang. 

Vragen? Stuur een mail met trefwoord ‘vrijwilliger’ 

naar infocorona@nieuwpoort.be. Inschrijven kan via 

www.nieuwpoort.be! 

WAT MET BLOEDDONATIE?  

Bloed geven is nog altijd mogelijk en blijft nodig om de 

bloedvoorraden op peil te houden. 

Kom bloed geven op dinsdag 12 mei 2020 in zaal 

 Iseland van de Vismijn van 17 u. tot 20 u. Let op! Er 

zal aandacht zijn voor de maatregelen genomen door 

de federale overheid tegen de verspreiding van het 

 coronavirus.

Er wordt gevraagd geen kinderen mee te nemen en 

de handen goed te wassen met zeep voor de collecte 

 begint. Breng ook je eigen balpen mee.

 

Het is verplicht een afspraak te maken op   

donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 

tel. 0800 777 00.

Meer info via www.rodekruis.be (afdeling Nieuwpoort). 

Ben je gezond, blijf dan vooral bloed geven!

IN DE KIJKER: 
beschermingsmaskers 
voor zorgpersoneel 

Stad Nieuwpoort ontving een pakket be-

schermende gelaatsschermen. Deze speciale 

maskers waren bestemd voor het zorgpersoneel 

in Nieuwpoort. 

Het maken en bedelen van de maskers gebeurt 

gratis en op vrijwillige basis door Makers 

Against Corona. De scholengroep Vives maakt 

deze gelaatsmaskers met een 3D-printer. 

Het onderwijspersoneel brengt ze naar hun 

bestemming.

De organisatie werkt vooral met donaties van 

parti culieren en bedrijven. Deze giften kunnen 

zowel  financiële middelen zijn als materiaal om 

de beschermingsproducten te maken.

Surf naar makersagainstcorona.org en  

draag ook je steentje bij! Zorg- en medische 

instellingen kunnen er ook een aanvraag 

indienen om maskers te bestellen. 

Hang jij ook  
een laken uit 

voor de  
zorgsector?

In Nieuwpoort worden heel wat witte lakens of doeken 

uitgehangen als appreciatie voor de inzet van de 

zorgsector. De allerkleinsten onder ons maken ook 

tekeningen op papier of op de stoep. 

Deze symbolische actie steekt een hart onder de riem 

van alle mensen die werken binnen de thuisverpleging, 

gezondheids-, ouderen en thuiszorg. Zij worden immers 

rechtstreeks geconfronteerd met de impact van het 

schadelijke coronavirus. 

Brandweer moedigt 
zorgpersoneel aan 
De brandweer van Nieuwpoort bracht een 

bezoek aan de verschillende woonzorg-

centra in Nieuwpoort. Uit respect voor het 

zorgpersoneel en om de bewoners aan te 

moedigen, zetten zij hun zwaailichten aan.

De actie kon op heel wat bijval rekenen. 

Het zorgpersoneel en de bewoners stonden 

aan de zijlijn (met de nodige afstand) te 

applaudisseren.
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TIPS VOOR THUISWERK 

Aangezien veel mensen momenteel van huis uit werken, zijn een aantal thuiswerktips misschien wel nuttig: 

Maak een eigen werkplek

Zorg voor een aangename maar functionele werkplek, 

waar jij je goed voelt en je zo min mogelijk wordt afgeleid. 

Belangrijk is dat je in opperste concentratie en met het 

nodige comfort kunt werken. Richt daarom je  werkhoek in 

zoals je bureau op het werk. In je bed of op de zetel  liggen 

met je laptop is dus misschien niet de meest  optimale 

 keuze.

 

Zorg voor regelmaat

Een normale werkdag op kantoor verloopt volgens een 

bepaalde structuur en wordt gekenmerkt door sociale 

controle. Bij thuiswerk valt dit grotendeels weg. Het is 

daarom belangrijk om zelf voor de nodige regelmaat te 

zorgen.  

Sla geen maaltijden over, zit niet in je pyjama voor je pc 

te werken en blijf voldoende bewegen. Sta op, neem een 

douche en kleed je aan alsof je naar het werk gaat. Dit kan 

helpen gefocust aan je dag te beginnen. 

Plan je werkdag en je pauzemomenten 

Werk niet te veel! Het klinkt vreemd, maar bij thuiswerk 

bestaat het gevaar dat je blijft doorgaan. Thuis is er immers 

minder afleiding en je hoeft ook geen rekening te houden 

met het tijdsverlies door de verplaatsing van en naar je 

werk. Mensen die aan thuiswerk doen, moeten dus voor 

zichzelf duidelijk maken wanneer de werkdag begint en 

op welk ogenblik die eindigt. Neem ook voldoende pauzes. 

Pas op met foto’s van je werkplek

Het gebeurt al eens dat je een foto van je thuiswerkplek op 

sociale media plaatst: je bureau vol papieren, de kop koffie 

met de nodige versnaperingen en – prominent in beeld 

– je laptop of tablet. Besef bij het nemen van dergelijke 

foto’s dat er soms gevoelige zaken op je scherm zichtbaar 

zijn: wachtwoorden, bankgegevens, persoonsinformatie, 

links om deel te nemen aan een videovergadering etc. 

Blijf communiceren met je collega’s

Van huis uit werken, betekent niet dat het contact met 

je collega’s plots wegvalt. Er bestaan voldoende middelen 

en kanalen om vlot met elkaar te blijven communiceren. 

Dagelijkse videovergaderingen, e-mails of eenvoudige 

telefoongesprekken ondersteunen de groepsdynamiek op 

momenten waarbij iedereen thuiswerkt. 

Zorg voor een goed contact met je baas

Koppel op regelmatige basis terug naar je baas. Zet samen 

resultaatsgerichte doelstellingen uit. Zo weet je wat er van 

jou verwacht wordt en krijgt je leidinggevende zicht op je 

geleverde werk.   

NIEUWPOORT

Wil je onze ondernemers ook een hart onder de 

riem steken? Koop dan lokaal en pas ook jouw 

profielfoto aan op Facebook.

Speciaal voor de Nieuwpoortse handelaars werd 

een speciaal kader ontwikkeld. Hoe pas je dit aan 

op jouw Facebookpagina? 

• Klik op ‘Profiel bijwerken’

• Klik op ‘Kader toevoegen’

• Zoek naar ‘Ik koop 

in Nieuwpoort’

Oproep aan handelaars:  
registreer je winkel of webshop 

Alle winkels die open blijven of afhaal- en leverdiensten 

aanbieden, worden op de stedelijke website vermeld. Ook 

winkels met een webshop staan er opgelijst.

Staat jouw zaak niet op één van deze lijsten of 

 kloppen de gegevens niet?  Stuur dan een mail naar  

economie@nieuwpoort.be.

Informatiekanalen voor ondernemers
De coronacrisis zorgt jammer genoeg ook voor heel wat 

bedrijfsproblemen. Maar waar vind je als ondernemer de 

nodige informatie? Je kunt terecht op:

• Agentschap Innoveren en Ondernemen:  

www.vlaio.be 

• Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA):  

www.voka.be 

• UNIZO: www.unizo.be 

• Federale Overheidsdienst (Werkgelegenheid, Arbeid 

en Sociaal Overleg): www.werk.belgie.be 

• Dienst Lokale Economie Stad Nieuwpoort:  

economie@nieuwpoort.be 

• www.ikkooplokaal.be: de website biedt informatie 

voor de winkelier en de consument.

Meer dan ooit hebben de lokale handelszaken van Nieuwpoort je nodig! De lokale economie wordt zwaar getroffen door 

de coronacrisis. 

Zorg voor onze handelaars en koop je brood, vlees, fruit, kleren etc. bij een winkelier om de hoek. Veel Nieuwpoortse 

ondernemers hebben online mogelijkheden waarbij je ook terecht kunt. Dit bewijst dat je je ook niet altijd hoeft te 

verplaatsen om hen te steunen.
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#UITINHUIS
Verveling is iets dat je echt wilt voorkomen. Heb je echt niks te doen? 

Gelukkig hebben wij voor jou 10 praktische tips waarmee je meteen aan de slag kunt.

Ga op berenjacht 
In deze periode is het belangrijk om af en 

toe een frisse neus te halen. Voor kinderen 

maken we het wandelen extra leuk met een 

heuse berenjacht!

Plaats daarom een teddybeer of ander 

knuffeldier aan je venster. Kinderen 

 kunnen tijdens het dagelijks uitje 

op zoek gaan naar al die pluchen 

 beestjes. 

Blijf (thuis) in beweging
Door het coronavirus kunnen velen niet 

meer buitenshuis gaan sporten. Dat wil 

 uiteraard niet zeggen dat er niet gesport 

moet  worden. 

Op onze website www.nieuwpoort.be 

(Inwoner > Sport > Sportlessen) ontdek 

je enkele sportschema’s voor jong en oud, 

en op maat van gevorderde sporters en 

beginners. Ook op de Facebookpagina van 

de Sportdienst vind je enkele motiverende 

sportfimpjes.

Sporten maar! #sportersbelevenmeer 

Haal je groene ‘ik’ in 
jezelf naar boven

Door te tuinieren verbind je je met je natuur-

lijke omgeving, maar ook met jezelf. Zorgen 

voor groen doet je ontspannen en voedt je 

vanbinnen.

Verder in Nieuwpoort, Uw Stad bevroegen 

we twee Nieuwpoortenaren over hun groene 

vingers (zie p. 18-19) 

WEES CREATIEF 
Nu heb je veel tijd om te 

tekenen. Superleuk, maar soms 

heb je even geen inspiratie. 

Vraag aan iemand in je omgeving 

om enkele lijnen te tekenen op 

een blad. Welk dier zie je hier 

in? Gebruik je fantasie. 

Nog op zoek naar leuke op-

drachten? Neem dan een  kijkje 

op de Facebookpagina van 

 Kinderboerderij De Lenspolder.

Bezoek de  
bibliotheek op  
een digitale manier

Via onze website (Inwoner 

 > Cultuur > Bibliotheek > 

 Nieuws) krijg je toegang tot een 

digitaal aanbod van kinder- en 

jeugdboeken, kranten en films. 

Ook kun je bepaalde e-boeken 

downloaden. 

Ontdek het YouTube-kanaal 
van Stad Nieuwpoort

Slecht weer? Bekijk tal van  

filmpjes op het officiële  

YouTube-kanaal van  

Stad Nieuwpoort. Binnenkort  

breiden we het aanbod nog uit 

met tal van interactieve video’s. 

Maak van  
je huis een echt  
speelpaleis

Dankzij de online tips van de 

Jeugddienst tover je in no time 

jouw huis om tot een speeltuin. 

• Maak een cinema: zet alle 

zetels bij elkaar en haal de 

popcorn uit de kast.

• Ga op kamp in je huis of in je 

tuin.

• Maak een vlieger.

Meer info op de Facebook pagina 

van de Jeugddienst.

Haal voorstellingen naar je huiskamer

Bekijk gratis opnames van meer dan 70 podiumvoorstellingen 

voor jong en oud. Elke dag komen er nieuwe voorstellingen bij op  

www.podiumaanhuis.be. Via Podium Aan Huis bundelen gezel-

schappen, kunst- en cultuurhuizen virtueel de krachten om jou te 

blijven ontroeren en ontspannen. Door de coronacrisis is de magie 

van de live beleving even onbereikbaar. Geen nood, want als de zalen 

moeten sluiten, dan komt de voorstelling gewoon naar je toe. 

VERKEN HET VERLEDEN 
Westhoek verbeeldt is een regionale  

beeldbank met bedreigd particulier beeld- 

materiaal over en in de Westhoek, dat 

 samen met vrijwilligers wordt opgespoord, 

bewaard en ontsloten.

Beelden en verhalen worden bewaard op 

www.nieuwpoortverbeeldt.be. Op deze 

databank kun je snuisteren in het verleden. 

Ook kun je zelf je steentje bijdragen en 

informatie aanvullen. 

Ga op  
ontdekkingstocht  
in je tuin

Kijk eens onder de stenen 

of graaf eens in je tuin? 

Je vindt er zeker mieren, 

spinnen, duizendpoten, 

slakken en - als je geluk hebt -  

zelfs een lieveheersbeestje. 

Woon je nabij een waterloop? 

Zoek dan tussen de oeverplanten 

naar libellen of waterjuffers. 

Heb je geen insectenboek bij de hand? 

Dan helpt het internet je om de naam van 

de  dieren te vinden. Een vergrootglas kan 

 hierbij nuttig zijn.
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DE GROENE  
NIEUWPOORTENAAR 

Nu we in ons kot moeten blijven, zijn veel mensen op zoek naar een leuke 

bezigheid. Met de komst van het goede weer kiezen velen om in hun tuin te 

werken. Tuinieren is bovendien goed voor de gezondheid. Je verbrandt heel wat 

calorieën en je versterkt je lichaam.

In de tuin werken is ook een kwestie van verwondering, over hoe mooi de dingen 

zijn. Van een gezonde en verzorgde tuin kun je immers eindeloos genieten. Ook 

een balkon of klein terras kun je opvrolijken met kleurrijke planten  

en/of bloemen.

Voor deze editie van Nieuwpoort, Uw Stad gingen we op zoek naar 

Nieuwpoortenaren met groene vingers en een hart voor tuinieren.  

Uiteraard vroegen we hen naar enkele nuttige tips. 

Sabine Guido

1. Waarom ben je gestart met tuinieren?

Ik heb altijd al graag gewerkt in de tuin. Maar door 

de coronamaatregelen heb ik nu extra tijd. Zo heb ik 

onlangs sla, paprika en tomaat gezaaid. 

2. Wat vind je het leukste aspect van tuinieren?

Op het eerste zicht lijkt tuinieren voor velen nogal 

inspannend, maar ik zie het echt als een manier om mij 

te ontspannen. Zelfs na een drukke of stressvolle dag.

Wat ik ook leuk vind, is om de natuur terug tot leven 

te zien komen in de lente. De zaadjes die kiemen, de 

jonge blaadjes die zich opnieuw vormen en de plantjes 

die zich dankzij de eerste zonnestralen opnieuw laten 

zien. Telkens een openbaring. 

3. Welke nuttige tips kan elke tuinier gebruiken?

Ga regelmatig een kijkje nemen of er hier en daar wat 

onkruid of een wilde tak weg moet. Ook is het belangrijk 

om bloemen die uitgebloeid zijn, af te knippen. Als je te 

lang wacht met de kleine taakjes, wordt het een hele 

klus om alles in één keer te doen.

4. Heb je een favoriete plant of bloem? 

De Papaver Orientale ‘Helen Elisabeth’. Een mooie plant 

met zalmroze bloemen en een zwarte vlek in het hart. 

5. Wat is de grootste uitdaging bij het tuinieren?

Alle planten genoeg ruimte geven zonder dat er kale 

plekken in je tuin ontstaan.

1. Waarom ben je gestart met tuinieren?

Ik vind de natuur heel belangrijk en door te tuinieren 

blijf ik het contact met het groen behouden. Ik kan echt 

genieten als ik naar mijn tuin kijk. 

2. Wat vind je het leukste aspect van tuinieren?

Tuinieren is voor mij ontspannend. Ik kan echt de rust 

vinden die ik nodig heb. 

3. Welke nuttige tips kan elke tuinier gebruiken?

Het belangrijkste is dat je niet te veel hooi op je vork 

neemt. Als je te veel in één keer moet doen, is het niet 

leuk meer. Tuinieren wordt dan echt een klus en dat is 

niet aangenaam. 

4. Heb je een favoriete plant of bloem? 

Dahlia’s zijn mijn favoriete bloemen. Het is een 

zomerbloeier met verschillende kleuren, bloemvormen 

en hoogtes.

5. Wat is de grootste uitdaging bij het tuinieren?

Voor mij bestaat de grootste uitdaging erin om onkruid 

te bestrijden en ongedierte tegen te gaan. 

 OPROEP
Wil je ook in de rubriek ‘De Niepoortenoare’ staan? 

Hou dan zeker de Facebookpagina of website van Stad Nieuwpoort in de gaten!

C O V I D - 1 9
19

C O V I D - 1 9
18



Op en bij het staketsel zien we 

meer meeuwen dan mensen.

Bloemen in het Leopold II park. 

De lente is gearriveerd.

De Simliduinen zijn een oase van rust. 

Het Stadhuis ligt er wat eenzaam bij. Een groot

contrast met de normale dagdagelijkse drukte. 

Fotoreportage in 
tijden van corona

Tijdens de coronacrisis moeten we zoveel 

mogelijk thuis blijven. Onze straten en pleinen 

liggen er wat verlaten bij. Dat wil ook zeggen 

dat we niet optimaal van onze stad kunnen 

genieten.

Daarom brengen we Nieuwpoort tot bij jou. 

Aan de hand van enkele foto’s willen we de 

schoonheid van onze stad in de kijker plaatsen. 

Veel kijkplezier!

Provinciedomein De Koolhofput bij zonsondergang. 

De stilte en rust zijn haast voelbaar.

De bekende Nieuwpoortse vuurtoren kijkt uit 

over de lege uitgestrekte zee. 

De kerk torent boven Ramskapelle uit.

De wandelpromenade bij de Havengeul. 

Wandelen mag gelukkig nog, wel steeds met respect 

voor de social distancing regels.
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Op 8 mei 1945 capituleerde nazi-Duitsland. Deze V-Day betekende 75 jaar geleden het definitieve einde 

van de oorlog in Europa. Voor Nieuwpoort was het conflict luttele maanden daarvoor al grotendeels 

uitgedoofd. De stad en de ruimere regio waren immers in september 1944 al bevrijd. In de maanden die 

daarop volgden, maakten de inwoners werk van een gestage terugkeer naar de vooroorlogse normaliteit. 

Desondanks kwam de schaduw van de Tweede Wereldoorlog en de bezetter in die eerste maanden nog 

angstaanjagend dichtbij. Dat wordt onder andere aangetoond door een onfortuinlijk voorval in Nieuwpoort-

Bad op 9 mei 1945.

EEN JAMMERLIJK ONGEVAL 

Tijdens de oorlogsjaren maakt Nieuwpoort-Bad deel 

uit van een gemilitariseerde zone. De badplaats 

wordt daartoe door de Duitse bezetter voorzien van 

de nodige verdedigingsinfrastructuur. In de duinen 

en op het strand worden landmijnen ingegraven. 

Het strand ligt trouwens vol prikkeldraad en is strikt 

verboden terrein. 

Na de bevrijding van Nieuwpoort-Bad in september 

1944 komt het gewone leven met mondjesmaat 

weer op gang. Een terugkeer naar de vooroorlogse 

normaliteit betekent ook het herstellen van de schade 

en de opkuis van achtergebleven springtuigen.

Op 9 mei 1945, één dag na het definitieve einde van 

de oorlog in Europa, loopt het echter gevaarlijk mis. 

Bij ruimwerken ontploft een reeks antitankmijnen  

aan de westelijke zijde van de Sint-Bernarduskerk. 

Drie militairen van de ontmijningsdienst komen 

daarbij om het leven: Remi Vancoillie, Achiel 

Vantomme en Maurice Lombaert.

De explosie vond plaats op het moment dat de 

plechtige communicanten van de parochie, daags 

voor hun vormselviering, in de kerk op biecht 

gingen. Sommige aanwezigen raken gewond door de 

rondvliegende glasscherven. 

De Sint-Bernarduskerk, net min of meer opgelapt 

na eerdere vernielingen tijdens de bevrijding, raakt 

opnieuw zwaar beschadigd. Ook de nabijgelegen 

gemeenteschool krijgt rake klappen te verduren. 

De drie soldaten die 75 jaar geleden het leven lieten, 

kregen in 2005 een postuum eerbetoon in Nieuwpoort-

Bad. Aan de zijgevel van de Sint-Bernarduskerk, de 

plek waar het drama zich destijds voltrok, werd een 

herdenkingsplaat met hun drie namen ingehuldigd. 

DE TERUGKEER

“Uitgemergeld, niet te herkennen, wankelend en 

stervend bijna; levende wrakken die alle harten 

deden bloeden en toch hun teruggevonden geliefden 

zo gelukkig maakten. Want zij tenminste waren terug, 

levend terug … Maar helaas, ze brachten met zich de 

doodsmare mee van hun makkers. Met strakke blik en 

doffe stem spraken ze van de hel waaruit ze kwamen, 

van het gruwelijke dat ze hadden ondergaan, het 

onbeschrijfelijke dat ze hadden gezien. Met een snik 

in de keel spraken ze van de vriend wiens ogen ze 

hadden zien breken en die daar in dat gruwelkamp de 

dood als een verlossing hadden omhelsd.”.

 

Dit zijn de woorden van burgemeester Floribert 

Gheeraert. Hij beschrijft hoe halverwege mei 1945 de 

eerste Nieuwpoortenaren in hun thuisstad terugkeren 

na hun bevrijding uit de Duitse concentratie- en 

uitroeiingskampen. 

De mannen die blootgesteld werden aan ontbering 

en mensonterende praktijken in de kampen, waren 

een jaar tevoren weggevoerd. Meestal omdat ze 

ervan beschuldigd werden verzetsdaden te hebben 

gepleegd tegen de Duitse bezetter.

LEESTIP

MEI 1945: DE TWEEDE WERELDOORLOG 
BLIJFT SLUIMEREN

Op deze foto van de Sint-Bernarduskerk uit september 1944 zie je duidelijk de prikkeldraadversperring voor het gebouw naar het strand toe.

Rechts van de kerk gebeurt op 9 mei 1945 het ondenkbare. Deze foto komt uit het naslagwerk ‘Nieuwpoort-Bad in woord en beeld’ van Lucien Billiet 

uit 1982.
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Bij hun terugkomst legden zij getuigenissen af die ons blijvend herinneren aan deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis 

van de mensheid, een periode waarin de begrippen vrijheid en vrede ontbraken. Volgende stadsgenoten wisten de 

verschrikking van de concentratiekampen te overleven:

• Roger Vyvey

• Henri Van Elk

• Louis Goderis

• Roger Leye

• Emiel Freyns

• Jean De Winter

• Roger Dehaemers 

• Jacques Sanger

Zeventien stadsgenoten lieten uiteindelijk het leven in gevangenschap: veertien stierven in kampen in Duitsland, twee 

in het Belgische kamp Beverlo. Eén stadsgenoot verloor het leven in de gevangenis van Assenois. Hun namen kun je 

terugvinden op de gedenkplaten rondom het Gedenkteken voor de Nieuwpoortse oorlogsslachtoffers in de Willem De 

Roolaan (Treze Bleiters).

De Nieuwpoortenaren die weggevoerd werden en het leven lieten in gevangenschap. Alleen de naam van August Blanckaert ontbreekt. 

Hij stierf in de gevangenis van Assenois. (© Stadsarchief Nieuwpoort)

EEN AANTAL WEETJES: 

• Jaarlijks wordt aan het Gedenkteken voor de 

Nieuwpoortse oorlogsslachtoffers hulde gebracht: 

op 1 november (Allerheiligen), op 11 november 

(Wapenstilstand) en 8 mei (V-Day). Onze 

burgerslachtoffers van beide Wereldoorlogen 

worden daarbij eer betuigd.

• Leraar Honoré Houvenaghel stierf op 25 april 1945 

in het kamp van Sandbostel. Aan zijn toenmalige 

woning, op de hoek van de Recollettenstraat en 

de Ankerstraat, werd voor hem een gedenkplaat 

bevestigd. 

• Roger Vyvey werd later schepen en ereburger 

van Nieuwpoort. Als uiting van respect kreeg 

hij later ook een straat naar zich vernoemd: de 

Roger Vyveystraat.  

• Op zaterdag 13 mei 1995 werd in Nieuwpoort 

een ceremonie gehouden ter herdenking van 50 

jaar bevrijding der kampen. Vier overlevenden 

– Roger Vyvey, Roger Leye, Roger Dehaemers 

en Jacques Sanger – kregen bij die gelegenheid 

de stadsmedaille uitgereikt. Het stadsbestuur 

motiveerde dit als een eerbetoon aan hen die voor 

onze vrijheid en toekomst hebben gestreden. 

• Bij elke vaderlandslievende plechtigheid wordt 

een bijzonder vaandel meegedragen. Op de vlag 

staan de namen geborduurd van alle acht kampen 

waar stadsgenoten het leven lieten: Flossenbürg, 

Neuengamme, Porschdorf, Sandbostel, Meppen, 

Dortmund, Ganäcker en Gross-Rosen. Het aantal 

Nieuwpoortse doden wordt per kamp weergeven 

door zwarte kruisjes (kamp Beverlo en de 

gevangenis Assenois waar drie inwoners van 

onze stad stierven, staan hier niet op).

EEN SYMBOLISCHE URNE 

Op 11 november 1969 werd aan de voet van dit monument een urne begraven met daarin as en aarde, afkomstig uit kamp 

Flossenbürg in Duitsland. Vier Nieuwpoortenaren lieten daar het leven. 

Bij het plaatsen van de urne sprak burgemeester Floribert Gheeraert volgende woorden:

“In aandenken van hen en van al onze martelaren die in concentratiekampen werden omgebracht, zal voortaan die urne 

hier worden ingemetseld en er blijven ten eeuwige dage aan de voet van dit zo sprekend gedenkteken. Iets van ginder 

waar ze leefden en stierven, mogelijks zelfs een sprankel van henzelf is tussen ons teruggekeerd.”

© Stadsarchief Nieuwpoort
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Nieuwe bomen sieren 
Willem De Roolaan 
Het stadsbestuur investeert deze legislatuur volop 

in groen en nieuwe bomen. Het algemeen belang 

vraagt om een groene aankleding van de stad. De 

aanwezigheid van bomen brengt tal van voordelen met 

zich mee:

• Straatbomen stimuleren het wonen, 

het ondernemen en toerisme.

• Bomen bieden dieren en planten een  aangename 

en beschermende leefomgeving.

• Straatbomen maken een stad aantrekkelijker.  

Ze maken de stad ook herkenbaar door het geven 

van identiteit, leesbaarheid en visuele  

ondersteuning bij knooppunten en routes.

• Bomen zijn uitstekende filters voor  stedelijke 

luchtvervuiling en fijnstof. Ze reguleren ook 

 waterafvoer en verbeteren de waterkwaliteit.

Het uitstippelen van een boombeleid is de eerste 

stap naar het ontwikkelen en instandhouden van 

het  bomenbestand. Het aanplanten van 65 nieuwe 

bomen in de Willem De Roolaan is een eerste aanzet. 

Ook  verschillende zieke bomen werden gerooid en 

vervangen. 

Er werd gekozen voor zilverlinden. Deze bomen hebben 

immers dezelfde groeivorm als de bestaande kastanje-

bomen in de straat. Een voordeel van de zilverlinde is 

dat de boom minder last heeft van honingdauw. 

De aanplanting kadert in het Bomenplan 2020-2025 

waarbij 4.000 bomen worden aangeplant op het 

Nieuwpoorts grondgebied. Ook in de Hemmestraat, 

Franslaan en Albert I laan kwamen reeds heel wat  

nieuwe bomen. In het najaar 2020 staan er aan-

plantingen in onder andere de Arsenaalstraat, Albert 

I laan, Onze Lieve Vrouwstraat en Simliwijk op het 

programma. 

Zeker zo belangrijk is het onderhoud, gericht op 

het instandhouden van een gezond en veilig   

boombestand. Het beheer omvat de volgende werk-

zaamheden: inspectie, snoei, groeiplaatsverbetering, 

ziektebestrijding en het voorkomen en verhelpen van 

overlastsituaties.

Voor het Bomenplan 2020-2025 wordt 200.000 euro 

per jaar vrijgemaakt.

KIES VOOR LEDVERLICHTING

Het omschakelen van traditionele gloeilampen naar 

ledverlichting is een milieuvriendelijke en vooral 

duurzame keuze. Ledlampen gaan veel langer mee en 

zijn energie-efficiënt. Dit in tegenstelling tot gewone 

gloeilampen waarbij veel energie aan warmte-

uitstraling verloren gaat.

Ook voor Stad Nieuwpoort is de overstap naar leds een 

prioriteit. Bij de vernieuwing van straten en pleinen 

wordt systematisch gekozen voor ledverlichting als 

ecologisch alternatief voor de oude straatlampen.

PROEFPROJECT STUIVERWIJK STIMULEERT ONTHARDING

In de Stuiverwijk werd begin maart een deel van het 

voetpad onthard en opgebroken. Daarna werd deze 

oppervlakte met gras ingezaaid door de Technische Dienst 

van de Stad.

Deze werken kaderen in het project om de stad te onthar-

den en groener te maken. Groene ruimtes zorgen voor een 

aangename leefomgeving met een hogere leef kwaliteit. 

Ook zorgt vergroening voor betere waterbeheersing, 

 grotere biodiversiteit, afkoeling in hitteperiodes,  gezondere 

luchtkwaliteit etc.

Het is de taak van het stadsbestuur om publieke ruimtes aan 

te passen aan de veranderende klimaatomstandigheden. 

Daarom wordt gekeken waar onthard kan worden en 

waar alternatieven zoals waterdoorlatende verhardingen 

mogelijk zijn. 

In een latere fase zullen nog dergelijke projecten 

georganiseerd worden. Dit vooral in woonwijken. Een 

belangrijk aspect van een gezonde omgeving is immers de 

aanwezigheid van groen en natuur. 

© Xan Boen

M I L I E U M I L I E U
2726



Onze Lieve  
Vrouwstraat  

krijgt asfaltlaag 

In april werd gestart met de opbraak van 

de rijweg in de Onze Lieve Vrouwstraat. 

Daarna kreeg de weg een grijze asfaltlaag. 

Ook de mozaïekkeien ter hoogte van 

het pleintje aan de Astridlaan werden 

plaatselijk opgebroken en hersteld.

Aanleg mountainbikepad  
doorheen Simliduinen

Samen met Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zette Stad Nieuwpoort een nieuw mountainbike-

pad uit in de Simliduinen. Tussen de Louisweg en de Kinderlaan maakten de boswachter en mede-

werkers van de Sport- en Groendienst het traject vrij en brachten de nodige infoborden aan. 

Het beheerplan voor de Simliduinen werd op  

23 april 2019 goedgekeurd door toenmalig 

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 

Landbouw Koen Van den Heuvel. Dit plan is 

een uitgebreid document waarin het duurzaam 

beheer en de recreatieve inrichting van het 

natuurgebied voor de komende 24 jaar bepaald 

wordt. De aanleg van het MTB-pad vormt de 

start van de recreatieve uitbouw van het gebied. 

VEILIGHEID VERHOOGT

Door de wildrecreatie van de talrijke moun-

tainbikers in de Simliduinen waren er vaak ge-

vaarlijke situaties met wandelaars op de smalle 

paadjes. Met de aanleg van dit mountainbikepad 

kunnen beide groepen recreanten in alle rust en 

zonder gevaar het duinengebied bezoeken of 

met de fiets doorkruisen. 

TOPNATUUR EN RECREATIE HAND IN 

HAND

Momenteel worden ook de plannen voorbereid 

voor de verdere inrichting van dit duinen gebied. 

Zo komen er wandelpaden, een  uitkijkpunt en 

een speelzone. Om de waardevolle duingras- 

landen alle kansen te geven, zullen op termijn 

ook schapen en andere grazers worden inge-

schakeld. Daarvoor worden later ook rasters 

 geplaatst.  

De Simliduinen maken deel uit van het NATURA 

2000-netwerk van Europees beschermde top-

natuur. Om deze natuur een handje te helpen, 

zullen tijdens de werken ook bijkomende struiken 

en  bomen worden verwijderd en zal er gegraven 

worden om ruimte te bieden voor vochtige 

duinpannes, poelen en drogere duingraslanden. 

Schade opgemerkt? Meld het! 
Voor schade of storingen met betrekking tot het openbaar domein bestaan een aantal handige meldpunten. Deze zorgen 

voor een vlotte opvolging en – indien nodig – herstelling. 

1. Een kapotte straatlamp kun je gratis rechtstreeks 

melden aan Fluvius. Via een eenvoudig invulformulier 

op www.fluvius.be kun je aanduiden waar precies 

de defecte straatverlichting zich bevindt. Werknemers 

van Fluvius zorgen bij een eerstvolgende passage in 

de buurt voor de herstelling.

2. Op www.meldpuntwegen.be kun je  gebreken 

aan voet- of fietspaden, straten, wegen,  openbare 

 verlichting etc. in Vlaanderen melden.  

 

Geef hierbij correcte genoeg gegevens (straatnaam 

of wegnummer, huisnummer, nummer van paal etc.), 

eventueel aangevuld met foto’s. Jouw melding wordt 

automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. 

Die zal het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en 

oplossen.

Telefonisch melden is ook mogelijk via het gratis 

 nummer tel. 1700, op werkdagen van 9 u. tot 19 u.

3. Vragen of opmerkingen over wegenwerken in 

 Nieuwpoort kun je steeds sturen naar   

wegenwerken@nieuwpoort.be. 

NIEUWE FASE IN ONDERHOUD  
WESTERSTAKETSEL NIEUWPOORT

De onderhoudswerken aan het Westerstaketsel zijn in een 

nieuwe fase aanbeland. Voor het plaatsen van nieuwe balken 

moet op sommige plaatsen de vloer opengebroken worden. 

Om de veiligheid van wandelaars en fietsers te garanderen, 

wordt een deel van het staketsel afgesloten. De kop is dus niet 

bereikbaar op momenten dat er gewerkt wordt. 

Aan het begin van het staketsel worden de werken aangeduid 

met een bord. Wandelaars en fietsers worden gevraagd om de 

werfafsluiting te respecteren als deze dicht staat. 

Deze onderhoudsfase duurt vermoedelijk tot juni 2020.
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Pamperbank nu ook in 
Nieuwpoort

Voor sommige gezinnen is de aankoop van 

luiers een serieuze hap uit het budget. Via de 

tweedehandswinkel van Domino konden die 

 gezinnen al één keer per maand een pamper-

pakket  bekomen.

Door de opstart van een Pamperbank wordt  

het nu ook mogelijk om luierpakketten of 

 -overschotten in te zamelen. De luiers  worden 

volgens maat gesorteerd en per 25 stuks  ver- 

kocht via de tweedehandswinkel van Domino. 

De prijs voor zo’n pakket bedraagt 1 euro.

Aanvraag  
studietoelage hoger 

onderwijs? 
Doe het voor 1 juni!

Heb je voor dit academiejaar nog geen studie-

toelage aangevraagd? Dat kan nog tot en met 

maandag 1 juni 2020. 

Let op! Kreeg je een brief rond je automatisch 

gestart dossier? Zorg ervoor dat je ook die brief 

vóór 1 juni 2020 ingevuld en opgestuurd hebt.

De toelage voor kleuter-, lager en secundair 

onderwijs gebeurt vanaf nu automatisch via het 

Groeipakket. Hiervoor moet je dus géén aanvraag 

meer doen.

Hulp nodig bij je aanvraag? 

Kijk op www.studietoelagen.be of bel gratis 

naar tel. 1700. Je kunt ook elke werkdag terecht 

bij het Infopunt Welzijn op tel. 058 22 38 75, 

telkens van 8.30 u. tot 11.45 u. Op maandag ook 

van 13.30 u. tot 17 u.

 Infopunt Welzijn

Astridlaan 103

Tel. 058 22 38 75 

sociaalhuis@nieuwpoort.be

WEEK VAN DE OPVOEDING
Leef je uit met de kleurplaat!
Editie 2020 van deze campagneweek focust op het thema ‘Opvoeden is geen (wed)strijd’. 

Als ouder doe je je uiterste best om je kind te geven wat het nodig heeft. In het ritme van je kind en op de manier die bij 

jouw gezin past. Haal de wedstrijd uit het opvoeden en wees mild voor jezelf, voor de ouders om je heen en voor je kind.

Vragen over 
opvoeding? 

Kinderen opvoeden is een belangrijke taak, maar 

verloopt niet altijd even gemakkelijk. De pedagogisch 

medewerkers van OSiO (Ouders Steunen in Opvoe-

den) zijn steeds bereikbaar om je – indien nodig - 

pedagogisch advies aan te reiken. 

Je kunt hen contacteren via 

elien.boddin@votjeugdhulp.be of 

lindsey.allewaert@votjeugdhulp.be.

Ook de Opvoedingslijn biedt een luisterend oor: 

• van maandag tot vrijdag van 10 u. tot 13 u. en  

14 u. tot 17 u.

• op donderdag van 19 u. tot 21 u.

• niet op woensdag

De Opvoedingslijn kun je contacteren via  

tel. 078 15 00 10 of opvoedingslijn@groeimee.be. 

Je kunt nu ook chatten met de Opvoedingslijn, 

 telkens op woensdag van 10 u. tot 12 u. en van  

19 u. tot 21 u. Dit kan via www.opvoedingslijn.be! 

Wie de prent op blz. 32  ingekleurd terugbezorgt via de brievenbus van Het Sociaal Huis   

(Astridlaan 103), ontvangt een leuk geschenkje. 

Vermeld op de achterzijde zeker het telefoonnummer of e-mailadres van je ouders. Je krijgt dan een berichtje waar 

en wanneer je jouw gadget kunt afhalen.

Je mag je tekening ook inscannen en mailen naar oonie@nieuwpoort.be.



Er komen tien vaste inzamelpunten in  

Nieuwpoort: de verschillende kleuterafdelingen, 

kinderopvang De Meeuwtjes, KDV De Marientjes, 

’t Dolfijntje, het consultatiebureau van Kind en 

Gezin (Het Sociaal Huis), de Jeugddienst en  

het stedelijk zwembad. 
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Swap (XL) zomer 
De Swap (XL) richt zich op 9 tot en met 

16-jarigen en staat garant voor leuke 

activiteiten tijdens de vakantieperiode: 

paintball, bezoek aan een subtropisch 

zwembad, uitstap naar pretparken etc. 

Activiteiten starten aan het jeugdcentrum 

(Dudenhofenlaan 2B) en gebeuren steeds 

onder begeleiding van de Jeugddienst. 

Deelnemers aan de Swap XL krijgen ook 

de kans om vrij rond te lopen. 

De Swap is er voor kinderen geboren in 

2009 tot en met 2011. De Swap XL richt 

zich op jongeren geboren in 2004 tot en 

met 2008. 

Inschrijven voor de activiteiten is mogelijk 

via webshopnieuwpoort.recreatex.be. 

Voor de zomervakantie is dit mogelijk 

vanaf maandag 1 juni 2020 om 19 u. 

Activiteiten van de Swap kunnen zeer vlug 

volzet zijn, wees er dus snel bij. 

Indien er nog geen account werd 

aangemaakt, doe je dit best vóór de 

inschrijvingsdatum via dezelfde website. 

Het programma kun je in de brochure 

raadplegen of online via  

www.jeugddienstnieuwpoort.be. 

SPEELPLEINWERKING  
VOOR KINDEREN MET  
EXTRA ZORGNODEN
De speelpleinwerking van Nieuwpoort heeft een inclusief 

karakter. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn. De 

animatoren streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen 

te integreren in de eigen speelpleinwerking. Het is wel zo 

dat het voor sommige kinderen moeilijk is om plezier te 

hebben in een te grote groep of wanneer de animatoren 

onmogelijk kunnen instaan voor de nodige zorgvragen. 

Het stadsbestuur gaat daarom een samenwerking aan 

met enkele buurgemeenten om een speelpleinwerking te 

organiseren die deze extra zorg kan aanbieden. Met de 

deskundige ondersteuning van Westhoek Vrijetijd Anders 

vzw wordt een speelpleinwerking ingericht op maat van 

deze kinderen. 

De Stad blijft uiteraard ook de eigen speelpleinwerking 

organiseren in het jeugdcentrum. Voor meer info kun je 

steeds terecht bij de Jeugddienst.

 Jeugddienst 

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 91 26

jeugd@nieuwpoort.be

www.jeugddienstnieuwpoort.be

 Jeugddienst Nieuwpoort

 jeugdnieuwpoort
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Plons- en spelkamp in het zwembad
Het zwembad organiseert in de zomer-

maanden juli en augustus twee plons- 

en spelkampen voor kinderen uit het 

tweede en derde kleuter. Het kamp 

wil spelenderwijs watergewenning bij-

brengen. Voorwaarde van deelname is 

dat je nog géén 25 m kunt zwemmen.

In de voormiddag wordt eerst in het 

zwembad geoefend, daarna wordt in 

de sportzaal gespeeld. Bij mooi weer 

vinden de sporthalactiviteiten buiten 

plaats. Na de middag staan verschil-

lende activiteiten en uitstappen op het 

programma: knutselen, een bezoek 

aan Kinderboerderij De Lenspolder,  

de brandweer etc.

Wanneer?

Van maandag 27 juli t.e.m. vrijdag 

31 juli 2020, telkens van 8.30 u. tot 

16.30 u.

Van maandag 17 augustus t.e.m. vrij-

dag 21 augustus 2020, telkens van 

8.30 u. tot 16.30 u.

Wie dit wenst, kan voor de duur van 

het plons- en spelkamp gebruik  maken 

van de dagelijkse opvang, telkens  

van 8 u. tot 8.30 u. en van 16.30 u. 

tot 17 u.

Deelnameprijs?

€ 60 (gedomicilieerd in Nieuwpoort: 

VDP+ van toepassing)

€ 65 (niet gedomicilieerd in Nieuw-

poort)

Inschrijven?

Inschrijven gebeurt online via   

webshopnieuwpoort.recreatex.be. 

Een kind kan slechts aan één van bei-

de kampen deelnemen. Wees er snel 

bij want de plaatsen zijn beperkt!

 Meer info aan de kassa van het zwembad, via tel. 058 23 38 88 of zwembad@nieuwpoort.be.

ZOMERS SPORTPLEZIER
SAMEN OP SPORTREIS 

(1e – 2e – 3e leerjaar)

Activiteiten: zwemmen, 

strandnamiddag, minigolf, jumplay, 

hockey etc.

Wanneer? 

Maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli 

2020, telkens van 9 u. tot 16 u.

Waar? 

De lessenreeks vindt plaats in de 

sportzaal en het sportpark. 

Deelnameprijs?

€ 60 (gedomicilieerd in Nieuwpoort)

€ 70 (niet gedomicilieerd in 

Nieuwpoort)  

ULTIMATE ADVENTURE 

(12+)

Activiteiten: outdoor laser, jumplay, 

paintball, karten etc. 

Wanneer? 

Maandag 13 juli t.e.m. vrijdag 17 juli 

2020, telkens van 9 u. tot 16 u.

Waar? 

De lessenreeks vindt plaats in de 

sportzaal en het stedelijk zwembad. 

Deelnameprijs?

€ 110 (gedomicilieerd in Nieuwpoort)

€ 120 (niet gedomicilieerd in 

Nieuwpoort)  

EXTREME FUN 

(4e – 5e – 6e leerjaar)

Activiteiten: strandspelletjes, 

Plopsaqua, golfsurfen etc.

Wanneer? 

Maandag 20 juli t.e.m. vrijdag 24 juli 

2020, telkens van 9 u. tot 16 u.

Waar? 

De lessenreeks vindt plaats in de 

sportzaal, de badinstallatie en op het 

sportstrand. 

Deelnameprijs?

€ 70 (gedomicilieerd in Nieuwpoort)

€ 80 (niet gedomicilieerd in 

Nieuwpoort)

 Registreren en inschrijven voor de sportkampen in juli gebeurt via webshopnieuwpoort.recreatex.be. 

Meer info bij de Sportdienst via tel. 058 23 75 40 of sport@nieuwpoort.be.
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MATINEEVOORSTELLINGEN

Vanaf volgend seizoen zullen er ook drie extra 

voorstellingen in de namiddag georganiseerd 

worden.

Ben je lid van een seniorenvereniging?  

Contacteer dan zeker de bestuursleden van je 

organisatie. Seniorenverenigingen en -raden 

die in groep komen, genieten immers extra 

voordelen.

Nieuw!

Cultuurseizoen 
2020-2021
Op maandag 1 juni 2020 wordt het nieuwe programma 

bekendgemaakt op www.cultuurnieuwpoort.be.

Alle inwoners van Nieuwpoort krijgen het programma 

automatisch in de brievenbus. De effectieve ticketverkoop 

gaat kort daarna officieel van start. 

Volgende artiesten mag je zeker al op ons podium 

verwachten: Bent Van Looy (1), Janine Bischops (2), 

Frank Vander linden (3), Clara Cleymans (4), Geert Van 

Rampelberg (5), Barbara Sarafian (6), Astrid Stockman (7) 

en Lien Van de Kelder (8).

Benieuwd in welke voorstelling ze meespelen? Houd dan 

zeker www.cultuurnieuwpoort.be en de sociale media 

in de gaten! 

 Dienst Cultuur

Valkestraat 18

Tel. 058 79 50 00 

cultuur@nieuwpoort.be

www.cultuurnieuwpoort.be

 Cultuur beweegt in Nieuwpoort

 Centrum Ysara & City

 cultuurnieuwpoort

B I B L I O T H E E K  -  V R I J E  T I J D
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Kunstwerk in 
de kijker

Het Vissersmonument

Centraal op het Kaaiplein, vlakbij de 

stedelijke Vismijn, staat het Nieuwpoortse 

Vissersmonument. Dit levensgrote beeld 

is een blijvend eerbetoon van de stad aan 

alle Belgische op zee omgekomen vissers. 

De bronzen vissersfiguur van kunstenaar 

Pierre de Soete vormt een symbolische 

ode aan onze vissersgemeenschap en 

het harde labeur dat eigen is aan het 

vissersleven. 

Op zondag 13 juli 1958 werd het  monument 

officieel onthuld door prins Albert, de 

latere zesde koning der Belgen. Het beeld 

werd tijdens diezelfde plechtigheid ook 

gezegend door toenmalig bisschop van 

Brugge Emiel Jozef De Smedt.  

Met de vernieuwing van de Kaai kwam 

er in 2009 een gedenkplaat aan de voet 

van het beeld, met daarop de namen 

van alle Nieuwpoortse visserlieden die 

nooit terug huiswaarts zijn gekeerd. 

Voor de nabestaanden fungeert het 

Vissersmonument dan ook als een soort 

graf en een plek van bezinning.

Jaarlijks vindt hier een serene viering 

plaats. Familie leden van overleden vissers 

leggen er samen met overheidsinstanties 

en verenigingen een  b loemenkrans neer. 

BIB AAN HUIS 
De stedelijke bibliotheek is tot nader order gesloten voor 

het publiek. De inwoners van Nieuwpoort krijgen bij wijze 

van alternatief een gratis ‘Bib aan Huis’ aangeboden. 

HOE MAAK JE GEBRUIK VAN DE ‘BIB AAN HUIS’? 

Kies op nieuwpoort.bibliotheek.be de materialen die je 

wenst te ontlenen (max. 10 stuks per persoon) 

Bestel via het online formulier op www.nieuwpoort.be 

(Inwoner > Cultuur > Bibliotheek > Documenten). Dit 

kan ook per mail naar bibliotheek@nieuwpoort.be of 

via tel. 058 22 30 40 (tijdens weekdagen tussen 9 u. en 

12 u.).

Vermeld titel en auteur of laat je verrassen! Indien je je 

laat verrassen, formuleer dan duidelijk het genre.

EEN VEILIGE LEVERING

De thuislevering gebeurt op weekdagen tussen 14 u. en  

17 u. Bij de levering wordt aangebeld door een mede-

werker van de bibliotheek of de Stad. Het pakket wordt 

voor je deur gelegd en de medewerker wacht op veilige 

afstand.

De uitleentermijn bedraagt vier weken, eventueel te 

verlengen met vier weken. Materialen terugbrengen, kan 

enkel via de inleverbus (24/24 en 7/7).

 

 

Lidmaatschap verlopen? De betaling van het lidgeld 

gebeurt achteraf. Ben je nog geen lid? Stuur jouw 

gegevens door via het online invulformulier.

Openstaande kosten blijven staan. Die kun je 

betalen als de bibliotheek terug opengaat.

DIGITAAL KNUTSELEN

Het bibteam zet zijn jonge bezoekers vanop 

afstand aan het knutselen. Met een aantal 

creatieve doe-filmpjes krijg je een toffe 

bezigheid aangereikt voor jong én oud. 

Hou zeker het evenement ‘Digitaal knutselen’ 

op de stedelijke Facebookpagina in de gaten. 

Er worden regelmatig nieuwe knutselvideo’s 

gepost. 

Online voorleesmomenten

Naar aanleiding van de maatregelen tegen 

het coronavirus is de stedelijke bibliotheek 

gesloten.

Toch zetten de medewerkers van de biblio-

theek graag het belang van lezen en voorlezen 

in de kijker. Aan de hand van leuke voorlees-

video’s kunnen kinderen thuis  meegenieten 

van talrijke leuke verhalen. 

Ook zin om naar een verhaal te luisteren? 

De voorleessessies kun je meevolgen via het 

evenement ‘Online voorleesmomenten’ op de 

Facebookpagina van Stad Nieuwpoort. 
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Sportlaureaten  
vallen in de prijzen op  

Nieuwpoortse Sportgala
 

 

Op vrijdag 28 februari 2020 werd in Centrum Ysara het allereerste Nieuwpoortse Sportgala georganiseerd. Daar stonden 

heel wat getalenteerde sporters in de kijker. Het Sportgala is een primeur voor Nieuwpoort. De vroegere atletenhulde 

kreeg een compleet nieuwe invulling met grote aandacht voor de verhalen van onze sporters. Tijdens dit evenement reikte 

de stedelijke sportraad de jaarlijkse Sporttrofeeën uit.

 

TROFEE JONGERENSPORTPRESTATIE

Aan een jongere (-16) die een uitzonderlijke  

sportprestatie heeft geleverd.

 

 

Vier sportieve jongeren waren genomineerd: 

1. Fabian Werner (tafeltennis – TTC Oostduinkerke);

2. Joran Werner (tafeltennis – TTC Oostduinkerke);

3. Sterre Provost (atletiek – MACW);

4. Sverre Ramakers (atletiek – MACW).

De Trofee ging uiteindelijk naar Sterre Provost. In 

2019 zette deze jonge atlete heel wat indrukwekkende 

prestaties neer.

Tijdens het provinciaal kampioenschap voor miniemen 

behaalde ze goud op de 300 m, een zilveren medaille 

bij het verspringen, goud op de 4x80 m en goud op de 

3x600 m. Deze laatste prestatie was meteen goed voor 

een Belgisch record!

Sterre behaalde op het Belgisch kampioenschap voor 

miniemen goud op de 300 m en brons in de categorie 

verspringen. Ze zette ook een schitterende prestatie neer 

tijdens de Nacht van de Atletiek waar ze een gouden 

medaille (1.000 m) veroverde.

Ze mag ook trots zijn op haar vele clubrecords bij 

MACW Nieuwpoort indoor op de 60 m, 150 m, 300 m en  

1.000 meter. In de categorie outdoor zette ze de club- 

records op de 150 m, 300 m, 1.000 m, verspringen, 4x80 m  

en 3x600 m op haar naam.

 



Herbeleef het Nieuwpoortse Sportgala met 
de fotocollage op de volgende pagina’s. Met dank aan 

fotografe Amandine Blanckaert.

TROFEE SPORTVERDIENSTE

Aan een club of persoon (aangesloten bij een 

groep of club) die een uitzonderlijke  prestatie 

gerealiseerd heeft. Een persoon kan deze 

 trofee maar éénmaal winnen.

Roger Maes (wielrennen – KVWN) en Roland De Groote 

(tennis – KTC Issera) waren in de running. De Sporttrofee 

werd uitgereikt aan Roger Maes.

Roger doorliep alle jeugdelftallen van voetbalclub KSV 

Nieuwpoort. Als 17-jarige knaap startte hij in het eerste 

elftal van de club. Hij bleef jaren met succes onafgebroken 

spelen. Op 34-jarige leeftijd zette hij een definitief punt 

achter dit sportieve hoofdstuk van zijn leven. Daarnaast 

nam hij als lid van zwemclub Vrije Zwemmers Nieuwpoort 

deel aan talrijke zwemwedstrijden.

Roger was ook actief als bestuurslid van tennisclub KTC 

Issera en hij was oprichter van (café)voetbalclub Astra ’90.

Door problemen met de knie koos hij voor de fiets 

en werd wielrennen zijn favoriete sport. Zo is Roger al  

25 jaar secretaris van de KVWN. Roger is van geen 

kleintje vervaard want hij slaagde erin de Mont Ventoux 

te bedwingen én hij reed alle wielerklassiekers. Hij trok 

met de koersfiets naar Lago Trasimeno in Italië. Tijdens 

deze zware en lange fietstocht legde hij niet minder dan  

1.600 km af!

Roger zette zich tevens jarenlang in als quizmaster van de 

Quiz van de Sportdienst en hij was tot voor kort secretaris 

van zaalvoetbalclub SALOON.

TROFEE SPORTPRESTATIE

Aan een club of persoon die een uitzonderlij-

ke sportprestatie heeft geleverd.

De genomineerden waren: 

1. voetbalclub KSVN

2. Kenneth Morbée (wapensport – NWS)

3. Didier Lybaert (tennis – KTC Issera)

4. Pauwel Dewulf (tennis – KTC Issera)

5. Jasper Lefevre (mountainebike – Bikenight)

6. Ward D’Hulster (handbike – spirit of handcycling)

7. Reinbert Van Acker (atletiek – MACW).

De Trofee werd toegekend aan handbiker Ward  D’Hulster. 

Ward mag met de nodige trots terugblikken op de talrijke 

schitterende prestaties die hij 2019 neerzette:

1. 1/8 triatlon Veloopzwem in 1.40:16;

2. zesde plaats BK handbike Melle;

3. achtste plaats handbike tijdrit circuit Zolder;

4. 1/4 triatlon Bredene Oostende in 2.30:55;

5. 1/4 triatlon Sporkin in 2.51:25;

6. 1/2 triatlon Gravelines in 5.49:57;

7. vijfde laats handbike wedstrijd Holebeek;

8. 1/4 triatlon Izegem in 2.57:25.

Ward nam ook deel aan de Challenge  Almere-Amsterdam 

Long distance triatlon. Hij legde 4 km zwemmen,  

180 km handbiken en 42 km wheelen af in een totaaltijd 

van 12:01:02.

Een uitgebreid interview met Ward lees je op p. 44-45.
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De medewerkers van de Sportdienst waren  

uiteraard ook present op het Sportgala.

Het Sportgala vond plaats op 28 februari 2020 in 

Centrum Ysara in Nieuwpoort-Bad.

 Alle laureaten kregen een paar vragen 

voorgeschoteld over hun sportieve prestaties.

De danseressen van balletschool  

Allanah Weranga gaven het beste  

van zichzelf.

Alle sportlaureaten poseerden trots voor de foto.

De opbrengst van de Nieuwpoort Trail, die in november 2019 

plaatsvond, wordt geschonken aan het goede doel 11.11.11. 

Speciaal voor het event kreeg Centrum Ysara  

een make-over. Natuurlijk met enkele sportieve attributen. 

S P O R T
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INTERVIEW MET HANDBIKER  
WARD D’HULSTER 

Ward D’Hulster ging aan de haal met de Trofee voor beste Sportprestatie en dat is op zich geen verrassing. De 

50-jarige Nieuwpoortenaar is immers al jaren actief in de wereld van de handbike en triatlon. Dat hij voor zijn sportieve 

prestaties een prijs van zijn eigen stad krijgt, stemt hem uiterst tevreden. 

Hoe ben jij begonnen met sport? 

Toen ik jong was, heb ik altijd atletiek beoefend maar toen 

was ik nog niet echt doelgericht bezig met het sporten. 

Pas toen ik in 1999 door een verkeersongeval verlamd 

raakte tot aan de borst, vond ik in de sport een uitdagende 

uitlaatklep. In 2000 startte ik met handbike en ik boekte 

meteen positieve resultaten. Daarom besloot ik om in 2005 

ook deel te nemen aan wedstrijden. Om mezelf nog meer 

uit te dagen, schreef ik me vanaf 2012 in voor triatlons.

Hoe ziet een triatlonwedstrijd eruit? 

Triatlon bestaat uit drie verschillende onderdelen: fietsen 

(180 km), lopen (42 km) en zwemmen (3,8 km). Voor het 

fietsgedeelte maak ik gebruik van mijn handbike. Dat is een 

fiets met drie wielen en versnellingen die door armkracht 

vooruit wordt gedreven. Tijdens het loopgedeelte ruil ik 

mijn handbike in voor een race rolstoel met hoepels. Denk 

maar aan de sportrolstoel van Marieke Vervoort. 

Tijdens de triatlon neem ik steeds één of twee personen 

mee die mij assisteren. Zij helpen mij in de transfer 

van de ene naar de andere discipline. Ik wil die mensen 

dan ook van harte bedanken voor hun hulp. Zonder hun 

aanwezigheid zou ik niet kunnen deelnemen aan triatlons.

Verkies jij handbike boven triatlon? 

Bij handbike zijn de wedstrijden in diverse categorieën 

(per beperking) onderverdeeld. Aangezien iedereen een 

beperking heeft, kun je gemakkelijk zien hoe ver je staat 

in je sportieve prestaties. 

Bij triatlon wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

sporters met en zonder een beperking. Maar het vormt 

wel echt een grote uitdaging en dat spoort mij aan om te 

blijven gaan. 

Hoeveel keer in de week train je en hoe ziet een 

trainingssessie eruit? 

Mijn laatste triatlon heb ik volbracht in 12 uur en daarvoor 

moet ik toch heel wat trainen. Per week ben ik vijf à zes 

dagen bezig met het trainen. In totaal komt dat neer op 

een 12 à 22 uur per week.

Jeroen Cruyts uit Brugge maakt mijn trainingsschema’s op. 

We hebben vaak telefonisch contact en kijken dan welke 

trainingsdoelen haalbaar zijn voor mij. De trainingstijd 

hangt immers af van hoe ik mij voel en of er een belangrijke 

wedstrijd op de planning staat.

Ga je ook in het buitenland trainen? 

In de winter trek ik altijd voor 14 dagen naar Lanzarote.  

Heel wat sporters trekken naar een land met een 

aangenaam klimaat om te trainen. In Lanzarote is het 

altijd tussen de 18 en 23 graden. Dat maakt het ook leuk 

om veel buiten te trainen. In mijn trainingsschema’s hoef 

ik dan ook geen rekening te houden met slecht weer. 

Ook voor wedstrijden trek ik regelmatig naar het buitenland 

zoals bv. Nederland, Frankrijk en Spanje. 

Heb je nog competities in het vooruitzicht?

Door de coronacrisis is het een beetje koffiedik kijken. 

Ondertussen zijn er al meerdere wedstrijden uitgesteld en 

afgelast. In juni had ik graag deelgenomen aan de halve 

triatlon in Geraardsbergen. Helaas is het nu afwachten hoe 

de situatie evolueert.

Ik had ook graag opnieuw meegedaan aan de triatlon in 

Almere. Vorig jaar kon ik die wedstrijd uitdoen in 12 uur 

en 1 minuut. Mijn hoofddoel is om dit jaar onder de 12 uur 

te raken. 

Wie is jouw grote sportvoorbeeld?

Ik herken mezelf in wielrenner Stig Broeckx. Hij bewijst 

dat je met wilskracht enorm veel kan bereiken. Dankzij 

zijn karakter en vechtlust is hij de man geworden die hij 

nu is. 

Ook ik heb tegenslag gekend maar dankzij mijn positieve 

ingesteldheid en doorzettingsvermogen kan ik mijn 

persoonlijke doelen verwezenlijken. Ik blijf gemotiveerd 

omdat ik realistische uitdagingen aanga. In plaats van 

iets extreem te willen doen, probeer ik mijn conditie op te 

bouwen. Zo kan ik steeds beter in mijn discipline worden.

Wat zijn voor jou de eigenschappen die een goede 

sporter moet bezitten?

Doorzettingsvermogen is heel erg belangrijk. Zonder door 

te zetten, kun je je eigen grenzen moeilijk verleggen.

In het dagelijkse leven is de verleiding groot om ongezonde 

dingen te eten en te drinken. Maar dan moet je karakter 

de bovenhand halen en moet je nee kunnen zeggen. Dat 

is niet altijd eenvoudig. Met sport moet je bovendien 

constant bezig zijn, ook op momenten wanneer het iets 

minder makkelijk gaat. Sport is iets wat je moet opbouwen 

en dan pas kun je erin uitblinken. 

Welke momenten in je sportcarrière zul je nooit 

vergeten? 

Mijn eerste kwarttriatlon was in Brugge en ik had echt 

geen idee hoe de wedstrijd zou verlopen. Ik probeerde 

mijn tempo zo goed mogelijk constant te houden. Door 

de oprukkende wind was dit echter niet zo eenvoudig. 

Bovendien raakte mijn drank dan nog eens op. Toen ik over 

de finish kwam, was ik volledig op en was ik zo tevreden 

dat ik het gehaald had.

Een ander moment dat ik nooit zal vergeten, is de halve 

triatlon in Gravelines, juist over de grens in Frankrijk. Er 

heerste toen een hittegolf en het was 36 graden. 

De competitie begon vlot: ik rondde het zwemgedeelte 

af zonder al te veel problemen. Ook het eerste deel van 

de handbike ging goed vooruit. Tijdens de tweede ronde 

raakte mijn drank opnieuw op en kreeg ik krampen. Dus 

moest ik mijn tempo verminderen. Na een korte pauze 

en door op mijn tanden te bijten, bereikte ik de finish. 

Ik was compleet uitgeput en uitgedroogd. Wanneer ik nu 

terugblik op die triatlon, ben ik echt trots op mezelf dat 

ik deze tot een goede einde kon brengen. Veel atleten 

moesten namelijk de handdoek in de ring gooien. 

“Dankzij mijn positieve 
ingesteldheid en doorzettings-

vermogen kan ik mijn doelen 
verwezenlijken.
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ZOMERSE TIPS

Westkust
Fietszoektocht
De gloednieuwe Westkustfietsroute 

laat je kennismaken met de grote 

verscheidenheid die de Westkust te 

bieden heeft. Je fietst langs de zee in 

De Panne, doorheen natuurgebieden in 

Koksijde en langsheen de IJzermonding 

met de jachthaven van Nieuwpoort. Via 

het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke gaat 

het richting de historische stad Veurne.

De routekaart voor dit nieuwe parcours 

kost 3 euro en is verkrijgbaar bij de 

Dienst Toerisme. 

Bij de aankoop van de kaart krijg je 

tot en met woensdag 30 september 

2020 een gratis fietszoektocht cadeau. 

Spring op je fiets, plaats de foto’s in de 

juiste volgorde en maak kans op één 

van de mooie arrangementen aan de 

Westkust! 

DE WEDEROPBOUW  
IN BEELD 

Het bekende fotografenduo Maurice en Robert 

 Antony trok tijdens en na de Groote Oorlog de 

Westhoek rond om de impact van het conflict op 

het leven, het landschap en de steden op beeld 

vast te leggen.

Op 25 plaatsen in de Westhoek kun je de sprekende 

foto’s van Antony op imposante reproducties 

terugvinden op de plaats waar ze 100 jaar geleden 

genomen werden.

Bij ons vind je zo’n frame op het Marktplein 

in Nieuwpoort-Stad en op het Leopoldplein in 

Nieuwpoort-Bad. 

Het volledig overzicht vind je op 

www.feniks2020.be.
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Nationale Dag van 
de Beiaard 

Zondag 14 juni 2020 

Op de nationale Dag van de Beiaard organiseert de 

Nieuwpoortse Beiaardvereniging in samenwerking met 

Stad Nieuwpoort een uniek openluchtconcert. 

Om 11 u. kun je op het Marktplein genieten van een 

verrassend samenspel tussen de beiaard en verschillende andere 

instrumenten. 

Met dit gratis concert wordt het nieuwe beiaard seizoen ingeluid. Vanaf 

woensdag 17 juni 2020 ben je van harte welkom op de wekelijkse  concerten op 

woensdagavond, telkens om 20 u. 

Let op! Als je komt luisteren, hou dan wel steeds genoeg afstand van elkaar. 

ZOMER VOL KUNST
Deze zomer wordt Nieuwpoort een canvas voor straatkunstenaars. ‘Gif mo Chette’ tijdens een wandeling in het 

stadscentrum waarbij je kleurrijke werken ontdekt waar de vonken vanaf  vliegen. 

Verder zul je ook in de Stadshalle je ogen de kost kunnen geven. Er wordt gestart met een expo die focust op de wereld 

van lokale kunstenaars. Daarna stellen nationale artiesten (en zelfs één uit Nederland!) met verschillende hedendaagse 

kunststijlen hun verrassende en moderne werken tentoon. 

Nieuwsgierig? Het volledige programma van  Zomer Vol Kunst wordt later bekendgemaakt via de diverse promotiekanalen 

van Stad Nieuwpoort en de Dienst Cultuur.
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 Westfront Nieuwpoort

Kustweg 2

Tel. 058 23 07 33

info@westfrontnieuwpoort.be

www.westfrontnieuwpoort.be

 Westfront

 westfrontnieuwpoort

Mijn oorlog – Juul Filliaert 1914-1918

Tot zondag 10 januari 2021

In het bezoekerscentrum Westfront komen de 

oorlogsjaren van Nieuwpoortenaar Juul Filliaert – 

journalist, uitgever en verzamelaar – opnieuw  

tot leven.

Als redactie-secretaris van het frontblad De Belgische 

Standaard was hij betrokken bij alle initiatieven die 

genomen werden om de culturele en sociale noden van 

de frontsoldaat te behartigen. Zijn persoonlijke archief, 

met documenten en een unieke kunstverzameling van 

frontschilders, plaatst zijn engagement opnieuw in de 

belangstelling.

De expo Mijn oorlog – Juul Filliaert 1914-1918 werd 

samengesteld door Juuls kleinzoon Luc Filliaert. Naar 

aanleiding van deze tentoonstelling verschijnt ook een 

rijk gedocumenteerd boek. Deze uitgave met dezelfde 

titel zal verkrijgbaar zijn in het bezoekerscentrum en 

bij de Dienst Toerisme voor de prijs van 24,99 euro. 

Vanaf de openingsdatum van Mijn Oorlog – Juul 

Filliaert 1914-1918 wordt de toegang tot het 

bezoekerscentrum Westfront op zondag gratis 

voor alle Nieuwpoortenaren.

Let op! De startdatum van de expo hangt af 

van de maatregelen naar aanleiding van het 

coronavirus.

DE NIEUWPOORTSCHE 
STANDAARD

Bij de Dienst Toerisme en in het bezoekerscentrum Westfront 

kun je gratis een uitzonderlijke heruitgave bekomen van 

De Belgische Standaard van redacteur Juul Filliaert. Vol 

met historische info en weetjes over de tentoonstelling Mijn 

oorlog – Juul Filliaert 1914-1918, Follow the … Feniks en de 

wederopbouw van Nieuwpoort. 

NIEUWS VANOP 
DE KINDERBOERDERIJ 

BRIGITTE NEEMT NA 18 JAAR AFSCHEID VAN KINDERBOERDERIJ DE LENSPOLDER

De medewerkers van Kinderboerderij De Lenspolder 

hebben afscheid genomen van Brigitte Vanhaelemeesch. 

Ruim 18 jaar lang was zij actief als vrijwilliger. 

Brigitte was elke dinsdag op de Nieuwpoortse  

Kinderboerderij terug te vinden. Daar hielp ze de 

medewerkers een handje. Haar takenpakket omvatte tal 

van poetsklusjes. Vroeger zorgde ze ook voor de kippen 

en konijnen. 

Brigitte kwam in contact met De Lenspolder via het 

project ‘begeleid werken’ van Huize Rozenwingerd uit 

Oostduinkerke, dat volwassen met een mentale beperking 

begeleidt. Voor cliënten wordt een individueel werkschema 

opgesteld waarbij rekening gehouden wordt met zijn of 

haar noden.

Wat Brigitte het meeste zal missen aan haar tijd op de 

Kinderboerderij zijn de dieren en de mensen. Vooral 

Marie-Ange Loones, directeur van de boerderij, heeft een 

speciaal plekje in haar hart. Ze zal ongetwijfeld nog eens 

terugkeren, maar dan om een lekker tasje koffie met de 

medewerkers en andere vrijwilligers te drinken. 

Ook voor Marie-Ange Loones zal het aanpassen worden 

zonder Brigitte:

“Ik ben enorm dankbaar voor het engagement van al mijn 

vrijwilligers. Het doet mij plezier om ze bezig te zien en je 

krijgt ook zoveel dankbaarheid terug. Brigitte was één van 

de eerste vrijwilligers aan de Stad en we hebben samen al 

heel wat meegemaakt. Ik zal ze dan ook enorm missen.”

Op de foto zien we enkele medewerkers en vrijwilligers van de Kinderboerderij. Brigitte Vanhaelemeesch bevindt zich in het midden van de foto (met gele jas).

B I B L I O T H E E K  -  V R I J E  T I J D
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Wie leeft er op de Kinderboerderij?  
Op De Lenspolder wonen verschillende dieren die goed verzorgd worden door de medewerkers van de Kinderboerderij. 

Corona of niet. De dieren moeten gevoederd en verzorgd worden. Maar welke dieren wonen er nu precies op de boerderij? 

In deze editie van ‘Nieuwpoort, Uw Stad’ plaatsen we enkele wollige vrienden centraal. 

Ras: Vlaams schaap 

Op de Kinderboerderij zijn vier 

verschillende rassen aanwezig: de 

Texelaar, de Blauwe Texelaar, de 

Zwartbles en het Vlaams Schaap. 

Geslacht: vrouw (een vrouwe-

lijk schaap noemen we een ooi).

Lengte: de schofthoogte ( afstand 

tussen uiteinde voorpoot en  bovenrand 

wervelkolom) is 65 à 70 cm.

 Gewicht: 60 à 65 kg.

Leeftijd: Beide schapen zijn 

naar de Kinderboerderij gekomen 

op 4 oktober 2017. Ze zijn nu 3 jaar 

oud. Een schaap kan tot 15 jaar oud 

 worden.

Nageslacht: In 2019 hebben 

beide ooien lammetjes voortgebracht.

Eigenschappen: Een Vlaams 

schaap is gebroken wit, heeft niet 

 

zo’n lange staart en staat hoog op zijn 

poten. Verder is het ras elegant van 

bouw en heeft het dier een fijne snoet. 

 Voedsel: In de winterperiode 

krijgen ze speciale schapenkorrels, 

hooi, bieten en pulp. In de tussen-

seizoenen en zomer is het vooral gras 

en hooi. 

Verzorging: De schapen zijn 

gemakkelijk in onderhoud. Enkel in 

de lammerperiode is extra controle 

en zorg nodig. Bij een bevalling komt 

er dikwijls een dierenarts aan te pas 

om het proces vlot te laten verlopen. 

Verder worden ze drie keer per jaar 

ontwormd.

 

Elk jaar komt de schapenscheerder 

in mei of juni op bezoek. De ruwe 

wol wordt gebruikt in de educatieve 

lessen over wolverwerking. Ideale 

omstandigheden doen zich voor als er 

een paar warme dagen zijn geweest. 

Daardoor begint de vacht al een  beetje 

los te komen. Bovendien is het wolvet 

dan ook dunner. Dat knipt of scheert 

gemakkelijker. 

Gedrag:  Schapen zijn kudde-

dieren en dat is duidelijk te merken 

als ze bedreigd worden. Dan hokken 

ze vlug samen om sterker als groep te  

staan. Lammetjes die met de papfles 

opgegroeid zijn, blijven handtam als 

ze volwassen zijn. 

Leuke weetjes:  Het Vlaams 

schaap mag je niet verwarren 

met het Vlaams Kuddeschaap dat 

 robuster is en waarvan de wol meer 

beige-tinten bezit.

De Kinderboerderij zoekt in 

het najaar een mooie ram voor 

Olga en Olivia. Volgend voorjaar 

blaast de boerderij 40 kaarsjes 

uit en enkele lammetjes zouden 

het feest compleet maken.

  

  Kinderboerderij De Lenspolder

Elf-Juliwijk 6A

Tel. 058 23 69 86 

kinderboerderij@nieuwpoort.be

 Kinderboerderij De Lenspolder 

GEMEENTESCHOOL DE PAGAAIER STEUNT VZW GOLFBREKER 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde gemeenteschool De Pagaaier een ontbijtactie ten voordele van het goede doel. In 

totaal werden maar liefst 2.205 ontbijten verdeeld. Dit jaar zetten de kinderen, leerkrachten en ouderraad zich in voor vzw 

Golfbreker. Dit project zorgt voor opvoedingsondersteuning aan huis. Met de opbrengst van de ontbijtactie werden een groot 

houten huis en poppen aangekocht waarmee de kinderen kunnen spelen. 

De overige opbrengst komt ten goede van de school. Er werd een grote houten truck en klimmuur geplaatst op de speelplaats.

1

2

COLLAGEKUNST IN DE BIB   

Maart was Jeugdboekenmaand in de bib. Dit jaar lag de focus op ‘kunst’. Kinderen en hun (groot)ouders konden in de 

bibliotheek deelnemen aan een workshop ‘collages maken’. Met behulp van papier, schaar, lijm en oude tijdschriften werden 

echte meesterwerkjes gemaakt. 

NIEUWPOORT IN BEELD

Olivia en Olga
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VOLG STAD NIEUWPOORT OP 

SOCIALE MEDIA!
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?

I N  B E E L D
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S O C I A L E  M E D I A
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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

Albert I laan 281 - 8620 Nieuwpoort 

T   +32 (0) 58 23 78 79
M +32 (0) 475 63 16 18

Ga in zee met Immo Maritiem 
                  uw makelaar aan de Westkust

info@immo-maritiem.be | www.immo-maritiem.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

THUISVERPLEGING 
SASKIA, SANDRA & ANJA 

regio Nieuwpoort - Lombardsijde 

Alle verpleegkundige zorgen: dagelijkse/weekelijkse toiletjes, alle wondzorgen, 

inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes, medicatie voorbereiden, … 

Derde betalerssysteem: GEEN KOSTEN = alle mutualiteiten 

Deblieck Saskia 
0498 22 49 80 

    Germonpré Sandra 
0472 20 12 61 

Verhaeghe Anja 
0479 07 49 03 

Volg ons op thuisverpleging Saskia Sandra Anja 

Pemenhoek 16
8620 Nieuwpoort

gsm 0474 21 48 31
joeri.debruyne@telenet.be

25 jaar ervaring

Pemenhoek 16

8620 Nieuwpoort

0474 21 48 31

joeri.debruyne@telenet.be

www.dakwerkendebruyne.be

bvba

Debruyne Joeri
DAKWERKEN



Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort

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

verkoop verhuur

ONDERHOUD, HERSTELLING 
EN INSTALLATIE VAN SANITAIR 
EN CENTRALE VERWARMING

/ TEL. 0468 12 60 86
/ E-MAIL BJORN.PLOMBAERT@GMAIL.COM
/ VESTIGING NIEUWPOORT
/ BTW BE 0727 591 357

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?

GRATIS  
SCHATTING


