
JULI - AUGUSTUS 2018/47 JAARGANG - NR.3

UW STAD



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



COLOFON
Redactieraad Stadsbestuur Nieuwpoort
Dienst communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
T 058 22 44 10
communicatie@nieuwpoort.be

Lay-out en druk:
Drukkerij Lowyck
Archimedesstraat 53, 8400 Oostende
T 059 33 33 99
info@lowyck.com
www.lowyck.com

Verantwoordelijke uitgever
G. Vanden Broucke
Marktplein 7
8620 Nieuwpoort

Coverfoto: Jeroen Desloover

Voorwoord 01

Burgerzaken 02-03

Milieu 04-05

Openbare werken 06-07

Gemeenteraad 08

Sociale zaken 09-10

Huis van het kind - Oonie 10

Gezondheid 10

Interactief 11

Vrije tijd 12-30

Varia 30

In beeld 31-35

Uit in Nieuwpoort 36-43

agenda
PAG. 

INHOUD

VOORWOORD

Beste inwoners,

Nieuwpoort is een bloeiende 
stad aan zee waar er heel wat 
te beleven valt.  Ook in het 
stadscentrum en in het lande-
lijke Sint-Joris en Ramskapelle 
staan er de komende maanden 
heel wat activiteiten op stapel.
Zo zetten we van 5 tot 8 juli 2018 
Jeanne Panne in de kijker. Het 
programma bevat Bourgondi-
sche banketten, een ambach-
tenmarkt, een historische op-
tocht, een militair kampement 
en een historische evocatie van 
het leven van deze bakkers-
vrouw die op 16 mei 1650 op de 
brandstapel stierf.

Nieuwpoort is ook een stad met veel aandacht voor groen. Deze zomer pakken 
we uit met een imposant Groensculptuurfestival langs de Kaai. Kleurrijke bloe-
men, water, plant-mozaïeken en beeldsculpturen vormen samen één bloemen-
zee. ’s Avonds zorgt een lichtspektakel voor sfeerrijke beelden. 
Onze stad omarmt de toekomst ten volle en is volop aan het investeren in een 
moderne infrastructuur om het hele jaar door aantrekkelijk te zijn. Zo werd in 
de historische binnenstad de Marktstraat volledig heraangelegd. Deze hoofd-
straat is nu een mooie belevingsstraat waar je rustig kunt flaneren en shoppen. 
Op het nieuwe plein voor het Centrum Ysara en de Lombardsijdestraat is de 
overbekende schildpad, het kunstwerk ‘Searching for Utopia’ van kunstenaar 
Jan Fabre, te bewonderen.  
Het plein wordt op 9 juli a.s. officieel ingehuldigd. Decoratieve lichtmasten, een 
waterpartij en groenpartijen zijn blikvangers op dit prachtig nieuw Fabreplein 
waar jong en oud elkaar kan ontmoeten. 

In het bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort kunt u de nieuwe tijdelijke ten-
toonstelling ‘Een stad vol stellingen – De Wederopbouw van Nieuwpoort-Stad 
na WOI’ bezichtigen. In deze expo wordt de opmerkelijke geschiedenis en we-
deropbouwarchitectuur van Nieuwpoort uitvoerig belicht. 

Deze zomer kunnen we samen ook genieten van de Sint-Bernardusfeesten, het 
concert van Paul Michiels, het muziek- en dansevenement Klinkt!, de gezellige 
Kunstmarkt op het Marktplein en talrijke boeiende activiteiten. 

Burgemeester Geert Vanden Broucke 



BURGERZAKEN

Geboortes en overlijdens

Geboortes:
• Julie, geboren op 1 februari 2018 

Dochter van Claeys Maarten en Maes 
Liesbeth

• Jules, geboren op 22 februari 2018 
Zoon van Ampe Sven en Lapon 
Charlotte

• Lore, geboren op 22 februari 2018 
Dochter van Dedrie Evy en Rozé 
Stefanie

• Fien, geboren op 22 februari 2018  
Dochter van Dedrie Evy en Rozé 
Stefanie

• Chloë, geboren op 5 maart 2018 
Dochter van Swinnen Sergei en Van 
Isacker Tiffany

• Matti, geboren op 23 maart 2018 
Zoon van Hemeryck Rik en Vermeulen 
Fabienne 

• Titus, geboren op 29  april 2018 
Zoon van Vanseer Jelle en Merlevede 
Tine

• Amy, geboren op 3 mei 2018 
Dochter van Carpentier Bart en Van 
Simaeys Mira

• Ferre, geboren op 8 mei 2018 
Zoon van Dewulf Michael en Peel 
Hanni

• Léon, geboren op 11 mei 2018 
Zoon van Schuermans Kevin en 
Louwye Elke 

• Louca, geboren op 11 mei 2018 
Zoon van Schuermans Kevin en 
Louwye Elke

• Caroline, geboren op 17 mei 2018 
Dochter van Debruyne Bart en Van 
Lerberghe Annelies

• Jason, geboren op 19 mei 2018 
Zoon van Hillebrant Manolito en 
Ramboer Sanne

Overlijdens: 
• De Veirman Michèle (68 jaar) 

Nieuwpoort, 28 april 2018 
• Arnoys Georgette (84 jaar) 

Nieuwpoort, 25 mei 2018

Met de kids-ID op reis

De kids-ID is een identiteitsbewijs voor 
kinderen jonger dan 12 jaar en is verplicht 
wanneer je met een kind binnen de Euro-
pese Unie reist. Elke ouder kan spontaan 
een kids-ID aanvragen. Het document 
ziet er uit als een gewone elektronische 
identiteitskaart, maar heeft een leukere 
print als achtergrond. Het identiteitsbe-
wijs is drie jaar geldig. 

Ouders dienen rekening te houden met 
onderstaande informatie bij de aanvraag 
van een kids-ID:
• De aanvraag dient te gebeuren 

door één van beide of beide ouders 
vergezeld van het kind;

• Een recente pasfoto van het kind met 
witte achtergrond is noodzakelijk. 
De foto moet voldoen aan dezelfde 
kwaliteitsnormen als die voor 
volwassenen;

• Het aanmaken van een kids-ID neemt 
een drietal weken in beslag! Vraag dus 
tijdig het kids-ID aan!;

• De kostprijs bedraagt €7.  

Evenementen organiseren in uw stad

Wie in de stad een evenement of fes-
tiviteit wil organiseren, dient vooraf 
een meldings- of evenementenfi-
che in te vullen. Dit document kan je 
downloaden van de stedelijke website  
www.nieuwpoort.be. Deze fiche moet 
ingevuld teruggestuurd worden naar 
events@nieuwpoort.be.

Zodra jouw aanvraag goed aangeko-
men is bij de dienst Evenementen, 
wordt deze naar de betrokken diensten 
doorgestuurd. Hou er steeds rekening 
mee dat er voor een evenement vaak 
vergunningen afgeleverd moeten wor-
den door de dienst preventie. Het is 
daarom belangrijk dat je jouw aanvraag 
3 maanden op voorhand indient! 

Wie moet een fiche invullen? Iedereen 
die iets organiseert op openbaar/privé 
terrein, of in een stadslokaal. 

Voorbeeld: 
• Je bent eigenaar van een horecazaak 

maar organiseert sporadisch een 
groot eetfestijn;

• Als vereniging gebruik je een 
stadslokaal voor een andere 
activiteit (niet doordeweeks vb. 
barbecue, receptie, …);

• Je organiseert een wijkfeest of 
rommelmarkt;

• Je organiseert een communie- /
lentefeest in een stadslokaal.

  Dienst bevolking: loket 3
  T 058 22 44 43



BURGERZAKEN

Alles wat je moet weten over de verkiezingen! 

Op zondag 14 oktober 2018 zijn er pro-
vinciale en gemeentelijke verkiezingen. 
Deelnemen aan deze verkiezingen is 
voor alle Belgen verplicht!

1. Wat zijn de voorwaarden om te 
stemmen in Nieuwpoort?
• Je bent Belg;
• Je bent 18 jaar of ouder op 14 oktober 

2018;
• Je bent op 1 augustus 2018 

ingeschreven in het bevolkingsregister 
van Nieuwpoort;

• Je bevindt je niet in een geval van 
uitsluiting of schorsing van het 
kiesrecht.

2. Hebben personen met een 
andere nationaliteit dan Belgisch 
stemrecht?
Ook niet-Belgen kunnen in hun woon-
plaats een schriftelijke aanvraag indienen 
om te stemmen voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Hiervoor kun je tot en met 
31 juli 2018 een aanvraag indienen. Dit 
aanvraagdocument is te bekomen bij de 
dienst bevolking, loket 1.

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

Deze goedkeuring blijft geldig voor vol-
gende gemeenteraadsverkiezingen, zo-
lang je voldoet aan de kiesvoorwaarden. 
Heb je al een goedgekeurde aanvraag van 
bij de vorige gemeenteraadsverkiezin-
gen en je voldoet nog aan de voorwaar-
den, dan hoef je geen nieuwe aanvraag te 
doen.

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

bevolkingsregister van Nieuwpoort 
ingeschreven zijn;

• Op de dag van de verkiezingen de 

leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
• Op de dag van de verkiezingen niet 

uitgesloten of geschorst te zijn van 
stemrecht;

• Een aanvraag indienen om 
ingeschreven te worden als kiezer en 
dit ten laatste op 31 juli 2018.

Wat zijn de voorwaarden voor niet-
Belgische burgers buiten de Europese 
Unie?
• Op 1 augustus 2018 in het 

bevolkingsregister van Nieuwpoort 
ingeschreven zijn;

• Op de dag van de verkiezingen de 
leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;

• Op de dag van de verkiezingen niet 
uitgesloten of geschorst te zijn van 
stemrecht;

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

• Een aanvraag indienen om 
ingeschreven te worden als kiezer en 
dit ten laatste op 31 juli 2018.

3. Stemmen met een volmacht. 
Hoe zit het in elkaar?
Indien je in de onmogelijkheid verkeert 
om persoonlijk te komen stemmen dien 
je een volmacht te geven aan een andere 
kiezer. Een formulier voor de volmacht 
bekom je op de bevolkingsdienst of  vind 
je op Vlaanderenkiest.be.

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

het buitenland (attest werkgever);
• Schipper, marktkramer, kermisreiziger 

(attest burgemeester);
• Gevangene (attest directie gevangenis); 

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

vakantie (attest werkgever);
• Tijdelijk verblijf buitenland op vakantie 

(zie hieronder).

Bij een volmacht voor tijdelijk verblijf in 
het buitenland wegens vakantieredenen 
dient er op de bevolkingsdienst een be-
wijs van de reis voorgelegd worden. In het 
geval dit niet voorhanden is, dien je een 
door jouw ondertekende verklaring op 
eer af te geven. Een attest tijdelijk verblijf 
wordt afgeleverd na voorlegging van deze 
stukken. Alle attesten worden bij de vol-
macht gevoegd. Het attest tijdelijk verblijf 
in het buitenland kun je tot 13 oktober 
2018 verkrijgen. 
 
Wie mag met volmacht stemmen?
Iedereen die stemgerechtigd is, kan met 
volmacht stemmen. Een Belgische kiezer 
kan alleen aan een andere Belgische kie-
zer een volmacht geven. Een niet-Belgi-
sche kiezer kan zowel aan een Belgische 
kiezer als aan een niet-Belgische kiezer 
een volmacht geven, enkel voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. Opgelet: ieder 
mag slechts één volmacht hebben.

Welke documenten moet je meenemen 
om met volmacht te stemmen?
Je dient met volmacht te stemmen in het 
stembureau waar de volmachtgever zich 
dient aan te bieden.
• Je eigen oproepingsbrief;
• De oproepingsbrief van de 

volmachtgever;
• Het volmachtformulier dat correct 

ondertekend is door de volmachtgever 
en jezelf;

• Attest aan het volmachtformulier 
gehecht;

• Bij afwezigheid wegens plezierreis: 
het attest van tijdelijk verblijf in het 
buitenland.

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



MILIEU

Welzijn van dieren aan de kust

Meeuwen
Meeuwen en de zee lijken onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Toch hebben veel 
kustgemeentes te kampen met meeu-
wenoverlast. Het stadsbestuur heeft 
reeds verschillende stappen ondernomen 
om deze overlast te verhelpen. Dit door 
het plaatsen van ondergrondse contai-
ners, brandweerinterventie, het sensibili-
seren van inwoners en bezoekers etc.

Op het vlak van sensibilisering gaat 
Nieuwpoort nog een stapje verder. Er 
werd geïnvesteerd in nieuwe borden 
waarop uitdrukkelijk gevraagd wordt om 
de meeuwen niet te voederen en dit om 
verschillende redenen:
• Het voedsel dat wij eten zorgt voor een 

hoog cholesterolgehalte bij het dier 
waardoor het ziek kan worden;

• Het voederen trekt nog meer meeuwen 
aan waardoor de overlast erger wordt;

• Meeuwen worden steeds agressiever 
omdat ze meer voedsel willen;

• Het voederen van meeuwen is bij 
wet verboden. Wanneer je de vogels 
voedert, kun je een boete krijgen. 
Vanaf deze zomer staan er borden op 
het Loodswezenplein en het staketsel. 
Deze locaties zijn immers gekend 
omdat daar veel meeuwen gevoederd 
worden.

Zeehonden 
De zeehonden komen dikwijls aan land 
(op het strand of de slibways) om uit te 
rusten. Deze rust hebben ze broodno-
dig om er weer tegen aan te kunnen. Als 
mensen het dier benaderen tijdens deze 
rustpauze, krijgt het stress en kan het 
agressief reageren om zichzelf te be-
schermen. Wanneer een zeehond ziek 
of gewond is, dan kun je dit herkennen 
aan een plattere houding en aan de ver-
wondingen die aanwezig zijn. Heb je een 
gewonde zeehond gezien? Dan kun je 
steeds contact opnemen met het nummer  
M 0498 92 92 92. 

IJZERMONDING, DOOR DE ZEEHOND 
GERED

Het boek “De IJzermonding, door de zee-
hond gered” werd op 22 mei ll. in Cen-
trum Ysara voorgesteld. Auteur Peter 
Bossu werkte samen met natuurgidsen 
Luc David en Walter Wackenier en belicht 
hoe werd geijverd om het behoud van het 
natuurreservaat IJzermonding te verze-
keren. Vijfentwintig jaar geleden werd 
gestart met het Actieplan Zeehond. De 
marinebasis werd beschermd en er werd 
gekozen voor het herstel en het behoud 
van een van de mooiste bijzondere na-
tuurgebieden aan onze kust. Het boek is 
een uitgave van Natuurpunt Westkust en 
De Bok. Het werk kost 23 euro en wordt 
verkocht in de betere boekhandel en bij 
de Nieuwpoortse diensten voor toerisme.

Zwaluwen
In samenwerking met natuurwerkgroep 
‘De Kerkuil’ plaatste het stadsbestuur 
ter hoogte van de Frontzate en de Hem-
mestraat een zwaluwenbox. Zwaluwen 

verblijven meestal in landelijke gebieden 
gelegen aan het water. Deze zwaluwen-
box is gratis en toegankelijk voor ieder-
een. Voorbijgangers kunnen er informa-
tie vinden over de verschillende soorten 
zwaluwen die in onze regio te vinden zijn.

Wanneer een zwaluw zijn nest aan je wo-
ning bevestigt, kun je hinder ondervin-
den van de uitwerpselen van het dier. Dit 
kan je gemakkelijk voorkomen door een 
mestplank te plaatsen onder het nest. De 
plank, die je stevig dient vast te maken, 
heeft volgende kenmerken:
• Minstens 25 à 30 cm breed;
• Minstens 50 cm lang voor een enkel 

nest, 70 cm voor een dubbel nest;
• Minstens 50 cm onder de 

invliegopening;
• Op 1 à 2 cm van de muur ophangen.

Natuurwerkgroep ‘De Kerkuil’ inventa-
riseert de zwaluwen op verschillende 
plaatsen. Via het meldpunt van de na-
tuurwerkgroep kun je melden waar er 
zwaluwnesten zijn: via 
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be – 
Meldpunt zwaluwen.

Honden
Honden zijn verboden op het strand van 
15 juni tot en met 15 september.  Tussen 
16 september en 14 juni zijn de dieren wel 
toegelaten, alhoewel ze steeds aan de lei-
band moeten.  Hondeneigenaars moeten 
ook hondenpoepzakjes bij zich hebben.



Afvalbeheer 

Ondergrondse containers
In Nieuwpoort staan er op verschillende 
plaatsen ondergrondse containers. Hier-
onder vind je een opsomming van de hui-
dige locaties:
• Pieter Deswartelaan
• Slachthuisstraat
• Veurnestraat
• Benjaminstraat
• Henegouwenstraat
• Brabantstraat 
• Loodswezenplein
• Zeedijk t.h.v. Meeuwenlaan
• Zeedijk t.h.v. Brabantstraat
• Zeedijk t.h.v. Henegouwenstraat
• François Vannieuwenhovenstraat
• Genklaan
• Dudenhofenlaan

• Guido Gezelleplein
• Lefebvrestraat
• Arsenaalstraat
• Justus Van Clichthovenstraat
• Vismijn
• Vlaanderenstraat
• Kruisdijk - Sint-Joris
• Leistraat – Ramskapelle

De ondergrondse containers zijn voor ie-
dereen toegankelijk. Op deze sites kun je 
terecht voor volgende fracties: Papier en 
Karton, Restafval, PMD, gekleurd glas en 
wit glas. Enkel de fractie Restafval is be-
talend. Hiervoor bedraagt het tarief 
€ 0,20 voor 20 kg en € 0,50 voor 50kg 
restafval.

Opmerking: om overlast te vermijden is 
het inwerpen van glas enkel toegestaan 
van 8 u. tot 22 u. Deze regel geldt ook voor 
alleenstaande glascontainers.

Verkooppunten voor vuilzakken
De stedelijke vuilniszakken zijn te ver-
krijgen in diverse warenhuizen en bij ver-
schillende stadsdiensten: 
• Dienst Toerisme, Nieuwpoort-Bad - 

Hendrikaplein 11;
• Financiële dienst – Stadskas - Willem 

de Roolaan 90;
• Stadsmagazijn  - Justus Van 

Clichthovenstraat 42.

Recyclagepark
Openingsuren: 
• Dinsdag: 13 u. - 18.45 u.
• Woensdag: 8.30 u. - 11.45 u. en 13 u. - 

16.45 u.
• Donderdag en vrijdag: 8.30 u. - 11.45 u. 

en 13 u. - 16.45 u.
• Zaterdag: 9 u. - 11.45 u. en 13 u. - 

16.45 u. 

Je krijgt toegang tot het recyclagepark 
(Ambachtstraat 3) wanneer je geregis-
treerd bent in de databank. Alle inwoners 
die in Nieuwpoort gedomicilieerd zijn,  
worden automatisch geregistreerd. In-
dien je nog niet geregistreerd bent of je 
bent een tweedeverblijver, dan kun je je 
laten registreren in de Willem De Roolaan 
90. Let wel op: deze registratie duurt on-
geveer 2 weken! Daardoor heb je nog niet 
meteen toegang tot het recyclagepark. 

Nieuwpoort krijgt Blue Flag

Op het strand van Nieuwpoort hebben 
GoodPlanet Belgium en Toerisme 
Vlaanderen aan 22 laureaten het 
kwaliteitslabel Blue Flag op het strand 
uitgereikt. Na 15 jaar is Nieuwpoort 
de eerste kustgemeente waar de Blue 
Flag mag wapperen. 

Blue Flag is een internationaal kwali-
teitslabel voor stranden, zwemvijvers 
en jachthavens. Deze onderscheiding 
wordt toegekend op basis van de ver-

diensten op het vlak van waterkwaliteit, 
milieubeheer, veiligheid, toegankelijk-
heid, bewustmaking en educatie. 
Alle Belgische kandidaten werden ge-
screend door zowel een Belgische als 
een internationale jury.

Wereldwijd zijn er ruim 4.000 plaatsen 
in 45 landen die mogen pronken met het 
bewuste kwaliteitslabel van de Founda-
tion for Environmental Education.

MILIEU

  Technische dienst - Cel milieu - T 058 22 44 51



De Marktstraat, Oostendestraat en Potterstraat in een nieuw kleedje! 

Begin september 2017 startten de we-
gen- en rioleringswerken in de Markt-
straat. Daarna volgden ook de Oos-
tendestraat en Potterstraat in januari/
februari 2018.  

Eind juni 2018 werd de Marktstraat op-
nieuw opengesteld. De Oostendestraat 
zal tegen woensdag 11 juli worden 
opengesteld en eind juli wordt ook de 
Potterstraat vrijgegeven voor verkeer.

Na een lange periode van intensieve 
wegeniswerken, werd de Marktstraat 
volledig heringericht. De straat bezit 
nu een open karakter met brede wan-
delstroken zonder grote niveauverschil-
len. Bovendien heeft de straat ook een 
nieuwe functie gekregen: het is een be-
levingsstraat geworden waar mensen  
kunnen winkelen, wandelen en een ter-
rasje doen. Tijdens de heraanleg werd 

steeds rekening gehouden met een 
vlotte doorgang voor de hulpdiensten.

In de vernieuwde Marktstraat zal een 
gewijzigde verkeersituatie van kracht 
zijn. De straat krijgt de status van ‘win-
kelerf’ waardoor fietsers en voetgan-
gers steeds voorrang genieten. Bin-
nen een erf wordt de verkeersfunctie 
ondergeschikt gemaakt. Voetgangers 
mogen de straat bijgevolg over de ge-
hele breedte gebruiken. Het blijft een 
éénrichtingsstraat waarbij fietsers wél 
in beide richtingen toegelaten worden.

In het winkelerf geldt er voor bestuur-
ders bovendien een toegestane snelheid 
van 20 kilometer per uur. De automobi-
listen zullen er nog kunnen parkeren, 
maar enkel van korte duur. Parkeren 
kan in de aangeduide zones en dit ge-
durende een maximale parkeertijd van 

30 min.

De straat werd afgewerkt met gevelpro-
jectoren om de historische gevels in de 
kijker te plaatsen, grondspots, geluids-
boxen, guirlandes en boombeugels. 
Ook groen kan niet ontbreken in de ver-
nieuwde straat. Tal van mooie en mak-
kelijk te snoeien boomsoorten geven de 
straat een frisse en moderne uitstraling 
en verhogen de leefbaarheid. 

OPENBARE WERKEN

‘Searching for Utopia’ siert het Fabreplein

Op maandag 9 juli 2018 wordt het ver-
nieuwde Fabreplein langs de Dienstweg 
Havengeul en de omgeving Elisalaan, 
Franslaan en Lombardsijdestraat feeste-
lijk ingehuldigd.

Net zoals bij het Leopoldplein en Loods-
wezenplein werd de bovengrondse par-
king ter hoogte van de Dienstweg Ha-
vengeul – Lombardsijdestraat vervangen 
door een ondergrondse parking met een 
parkeercapaciteit van 400 voertuigen. De 
in-en uitrit van de ondergrondse parking 
‘Promenade’, naast het stedelijk cultuur-
centrum Ysara, werd net als de trappen 
en liften geïntegreerd in het plein. 
De vernieuwde pleinruimte is een aange-
name en open verblijfsomgeving gewor-
den waarbij het cultuurcentrum Ysara 
een centrale plaats inneemt. Daarnaast 
doet het plein dienst als een veilige loop-
route voor voetgangers naar de onder-
grondse parking. 

Het stadsbestuur werkt verder aan de 
toekomstvisie voor de Groene Gordel 
in Nieuwpoort die de badplaats met het 
stadscentrum en de polderdorpen zal 
verbinden. Het groene Fabreplein zal sa-
men met het Prins Mauritspark en het 
Maritiem Park het beginpunt voor deze 

Groene Gordel en tal van fiets- en wan-
delroutes vormen. Het zal tevens dienen 
als ontmoetingsplaats waar jong en oud 
met elkaar kan afspreken.
Om het plein zo herkenbaar mogelijk te 
maken en de uitstraling ervan te vergro-
ten, besloot men om het kunstwerk ‘Sear-
ching for Utopia’ van Jan Fabre, gekend 
als de schildpad, centraal op een sokkel 
te plaatsen. Fabre ontwierp het werk voor 
Beaufort in 2003. Het werk stond eerst op 
de Zeedijk, maar het had te lijden onder 
het vele zand dat op en in de schildpad 
kroop. Na een lange renovatieperiode is 
de schildpad terug in Nieuwpoort en zal 
het zichtbaar zijn vanaf de wandelprome-
nade en vanaf de Albert I-laan en Fran-
slaan.

Verder zijn er ook unieke verlichtingspa-
len in de vorm van een mast. De energie-
zuinige ledverlichting zullen niet alleen 
het kunstwerk, maar ook het volledige 
plein mooi verlichten. Op de masten wer-
den camera’s geplaatst.  

Parkeerwinkel van Parking 
Promenade

In de ondergrondse parking is de 
parkeerwinkel van het parkeerbedrijf 
‘Parking Partners’ gehuisvest. Heb 
je problemen met het aanvragen of 
het verlengen van een gemeentelijke 
parkeerkaart? Of ben je het niet eens 
met een parkeerboete? Dan kan je je 
tot deze shop wenden.

De winkel is bereikbaar via de inrit 
van de parking of via de Dienstweg 
Havengeul waar je naast de cafetaria 
van het Centrum Ysara in een glazen 
toegangspaviljoen de lift naar bene-
den kan nemen.

Meer info: Parkeerwinkel Parking 
Promenade, Dienstweg Havengeul  
12 A – T 058 24 04 79 



OPENBARE WERKEN

Wegenwerken Franslaan gaan 3de fase in

In Nieuwpoort-Bad was men het afge-
lopen jaar volop bezig met de heraan-
leg van de Fanslaan (fase 2, vak tus-
sen IJzerstraat en Lefebvrestraaat). 
De straat wordt immers volledig ver-
nieuwd en moet een heuse boulevard en 
winkelstraat worden met veel groen-, 
wandel- en fietsruimte. 

De tweede fase van deze wegeniswer-
ken werd eind juni 2018 afgerond. Aan-
sluitend start de derde fase dan op 5 
september 2018 in de Franslaan (vak 
tussen de Lefebvrestraat en het St. Ber-
nardusplein.

Het opbreken van de weg wordt vanaf 
het kruispunt Franslaan – Lefebvres-
traat gefaseerd uitgevoerd. Daarna vol-

gen de rioleringswerken en plaatsen 
de nutsbedrijven de nieuwe kabels en 
leidingen. Ook wordt er gewerkt aan de 
nieuwe straatverhardingen, groenaan-
leg en openbare verlichting.
Onder voorbehoud van werk- en weers-
omstandigheden zullen de wegen- en 
rioleringswerken in de Franslaan (fase 
3) voltooid zijn tegen eind juni 2019.

PRUP Kreekgebied en omgeving 

De Provincie West-Vlaanderen en de stad 
Nieuwpoort onderzochten enkele denk-
pistes voor het gebied rond de Kreek 
van Nieuwendamme. Dit gebied is zo’n 
71,5 ha groot en wordt begrensd door de 
Ganzepoot, de Brugsevaart, de IJzer, de 
Brugse Steenweg en een deel van het 
Spaarbekken.

Ideeën en opmerkingen  kan je tot en met 
vrijdag 31 augustus 2018 doorspelen via 
de website www.west-vlaanderen.be/
kreekgebiedNieuwpoort of op de info-
markt op woensdag 4 juli 2018. 

Mogelijke toekomstige invullingen
De Provincie en de stad Nieuwpoort wil-
len het gebied vlot en veilig bereikbaar 
maken voor fietsers en wandelaars. Er 
worden verschillende scenario’s voor 
bruggen voorgesteld die het gebied beter 
met de stad moeten verbinden en zo de 
Ganzepoot te ontlasten. Bovendien kun-
nen de kades aantrekkelijker ingericht 
worden als fiets- en wandelboulevards.

De Kreek van Nieuwendamme zou met dit 
PRUP klimaatbestendig gemaakt kunnen 
worden. Door de kreek natuurlijk in te 

richten en de oever te verbreden, kan er 
meer water gebufferd worden. Rond het 
water zou er ruimte kunnen komen voor 
een recreatiepark waarbij vakantiewonin-
gen ingepast worden in het landschappe-
lijk en natuurlijk karakter van de kreek. 
In het PRUP is er ook aandacht voor de 
zone rond het spaarbekken, die momen-
teel al gebruikt wordt voor verschillende 
watersporten. Deze sporten zouden met 
dit PRUP nog meer ontwikkelingskansen 
moeten krijgen. Zo wordt er gedacht om 
naast de loods van Sport Vlaanderen een 
watersporthuis te voorzien. In dit sport-
huis kunnen een clubhuis, cafetaria, ref-
ter, sanitair, verkleedruimtes en een zon-
neterras een plek krijgen.

Verder verloop van het traject
Na de participatieperiode, vanaf septem-
ber 2018, worden de verzamelde sug-
gesties en opmerkingen gebundeld in 
een nota die eind 2018 aan de deputatie 
voorgelegd wordt. Vanuit deze nota wordt 
een ontwerp van het PRUP opgemaakt, 
dat door de provincieraad voorlopig vast-
gesteld wordt.

Daarna loopt het openbaar onderzoek 

van 60 dagen. Tijdens het openbaar on-
derzoek worden de adviezen, bezwaren 
en opmerkingen verzameld die nadien 
worden behandeld door de Provinciale 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
(PROCORO).

Vervolgens wordt het plan al dan niet bij-
gestuurd en eind 2019 nog eens aan de 
provincieraad voorgelegd voor definitieve 
vaststelling van het PRUP.

Meer info: 
Praktisch - Plannen en documenten 
raadplegen
Periode: van maandag 11 juni tot en met 
vrijdag 31 augustus 2018
Locaties:
• Dienst Stedenbouw Nieuwpoort, 

Willem De Roolaan 90 
• Provinciehuis Boeverbos, Koning 

Leopold III-laan 41 in Brugge
• Via de website www.west-vlaanderen.

be/ kreekgebiedNieuwpoort

Praktisch – Infomarkten met geleide 
wandelingen
Data: Woensdag 4 juli tussen 17 u. en 20 
u., met geleide wandelingen om 17 u.  
18 u. en 19 u.
Locatie: The Outsider Coast, Brugsevaart 
50 in Nieuwpoort

Praktisch – Binnententoonstelling
Periode: Van maandag 11 juni tot en met 
vrijdag 31 augustus
Locatie: Stadhuis Nieuwpoort,  
Marktplein 7 

Praktisch – Buitententoonstelling
Periode: Van maandag 11 juni tot en met 
vrijdag 31 augustus 
Locatie: 8 locaties in het plangebied



GEMEENTERAAD

FLITSEN UIT DE GEMEENTERAAD

22 maart 2018

Leveren van twee perscontainers  
werkende op vrachtwagen
Vorige zomer bleek dat er een tekort was 
aan perscontainers voor het ledigen van 
de ondergrondse containers. Door de toe-
name in het gebruik van afvalcontainers 
(vooral op feestdagen en in het weekend) 
is het onmogelijk om al het afval te buf-
feren in de huidige perscontainers. Het 
geraamde bedrag voor het leveren van 
twee perscontainers bedraagt € 110.000. 
De nodige kredieten zijn voorzien.

Leveren en plaatsen van sfeerverlich-
ting Dienstweg Havengeul (tussen Cen-
trum Ysara en Lombardsijdestraat)
Het Fabreplein en het kunstwerk ‘Sear-
ching for Utopia’ zullen verlicht worden 
met 10 hoge masten. De verlichtings-
masten bestaan uit een inox koker, met 
bovengrondse lengte van 8 meter, en heb-
ben elk twee ingebouwde LED-spots. De 
kosten werden geraamd op € 112.129,83 
excl. BTW. De nodige kredieten zijn voor-
zien.

Statiegeldalliantie
De raad ging akkoord om als stad toe te 
treden tot de Statiegeldalliantie. De stad 
vraagt hierdoor aan de Vlaamse Overheid 
om het systeem rond statiegeld op één-
malige drankverpakkingen grondig te be-
studeren en te implementeren. Ook de af-
valintercommunale waartoe Nieuwpoort 
aangesloten is, nam reeds het initiatief 
om zich aan te sluiten tot de Statiegeldal-
liantie. 

Opmaken gemeentelijk RUP Kasteel-
straat: aanstellen urbanist
De raad stelde op 30 november 2017 de 
aannemingsvoorwaarden en gunnings-
wijze van de studieopdracht vast voor de 
opmaak van het Gemeentelijk RUP Kas-
teelstraat. Het college van burgemeester 
en schepenen gunde op 6 maart 2018 de 

studieopdracht aan de WVI, Baron Ruzet-
telaan 35, 8310 Brugge, voor een bedrag 
van € 16.940 (incl. BTW). De raad gaf ook 
zijn goedkeuring om de WVI aan te duiden 
als urbanist voor de opmaak van het Ge-
meentelijk RUP Kasteelstraat.

Lokaal Economische Raad: Vervanging 
afgevaardigde vzw De Noordvaart
De heer Debouvry Karel werd aangesteld 
als stemgerechtigd lid, afgevaardigde van 
de vzw De Noordvaart in de Lokaal Eco-
nomische Raad en dit ter vervanging van 
mevrouw Berdieke Rommel. 

26 april 2018 

Leveren en plaatsen van sfeerverlich-
ting Albert I-laan (tussen Hendrikaplein 
en Kinderlaan)
De bestaande sfeerverlichtingsmasten 
type ‘Mirage’ in de Albert I-laan (tussen 
Hendrikaplein en Kinderlaan) worden 
vervangen door nieuwe sfeerverlichtings-
masten.

Voorontwerp Gemeentelijk RUP 
Nieuwpoort stadscentrum: voorlopige 
aanvaarding
De gemeenteraad heeft op 26 mei 2016 de 
WVI aangeduid als urbanist voor het op-
maken van het Gemeentelijk RUP Nieuw-
poort Stadscentrum. Het voorontwerp 
RUP werd opgemaakt en aangepast aan 
de opmerkingen van de plenaire vergade-
ring van 27 oktober 2017. Op 26 april 2018 
besloot de gemeenteraad om het voor-
ontwerp RUP voorlopig te aanvaarden.
Aanvaarding schenking piano aan  

Muziekacademie
De raad gaf zijn goedkeuring voor de 
schenking van een piano aan de Muziek-
academie.

Westhoekacademie: vestigingsplaats 
Nieuwpoort
De raad keurde de overeenkomst ‘interlo-
kale vereniging deeltijds kunstonderwijs’ 
goed. Daardoor wordt Nieuwpoort een 

vestigingsplaats binnen de Westhoekaca-
demie.

Subsidiereglement kermissen
De kermis in Nieuwpoort kent al een aan-
tal jaren een terugval. Door het afschaf-
fen van de standgelden die kermisuitba-
ters aan de stad moeten betalen, hoopt 
de stad het kermisgegeven een stimulans 
te geven. In de praktijk blijft de belasting 
behouden, maar betaalt de stad het be-
taalde bedrag terug in de vorm van een 
subsidie. 

24 mei 2018 

Dringend herstel van houten buiten- 
deuren en- ramen van de jeugd- en 
sportlokalen
Aan de deurramen van de scouts-, chiro- 
en atletiekgebouwen moeten dringend 
herstellingswerken uitgevoerd worden. 
Deze werken worden geraamd op € 
78.650 voor de levering en de plaatsing 
van 6 grote deurramen, 3 dubbele deur-
ramen en een vaste som voor het herstel-
len van het hang- en sluitwerk.

Aktename aanstelling van de Algemeen 
Directeur
Het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 de-
cember 2017 voorziet een gezamenlijke 
ambtelijke leiding van de gemeente en 
het OCMW. Momenteel zijn er twee ti-
tularissen van het ambt van secretaris ( 
één bij de stad en één bij het OCMW). De 
raad besloot in de zitting van 22 maart 
2018 om een oproep te doen naar deze ti-
tularissen om zich binnen 30 dagen kan-
didaat te stellen voor het ambt van Alge-
meen Directeur van de stad en het OCMW 
Nieuwpoort. Er werd vervolgens 1 kandi-
datuurstelling ontvangen: nl. vanwege de 
stadssecretaris. De heer Benoit Willaert 
werd bijgevolg aangesteld als Algemeen 
Directeur en de OCMW-secretaris Maria 
Van der Auwera wordt Directeur Sociaal 
Huis.



SOCIALE ZAKEN

Pensioendienst Sociaal Huis

Sinds juni 2018 vindt de zitdag van de 
Federale Pensioendienst in het Sociaal 
Huis plaats. 
Wie inlichtingen wil, kan er zonder af-
spraak telkens op de eerste dinsdag 
van de maand terecht:
- vragen rond pensioen voor zelfstandi-
gen: van 9 u. tot 12 u.
- voor loontrekkenden (werknemers): 
van 9 u. tot 11.30 u. en van 13.30 u. tot 
16 u.  

Let op: In augustus wordt geen zit-
dag georganiseerd. Heb je toch een 
dringende vraag? Maak dan een af-

spraak in het gewestelijk kantoor aan 
de Torhoutsesteenweg 281 in Brugge. 
Afspraak via het gratis nummer 1765 
(druk vervolgens op 1-1-6260).

Wil je een pensioen of een inkomensga-
rantie voor ouderen (IGO) aanvragen? 
Krijg je graag wat hulp bij het invul-
len van documenten betreffende jouw 
pensioen? Dan kun je elke werkdag bij 
de kabinetsmedewerker van de burge-
meester in het stadhuis terecht. Hier-
voor is geen afspraak nodig. Meer info: 
T 058 22 44 02

Aanvraag studietoelage

Vanaf 1 augustus 2018 kan je voor het 
nieuwe schooljaar een school- of studie-
toelage van de Vlaamse overheid aanvra-
gen. De aanvraag is sinds enkele jaren 
erg vereenvoudigd. Kreeg je in één van 
de voorbije jaren reeds een goedkeu-
ring? Dan wordt tussen november 2019 
en februari 2019 automatisch een dossier 
opgestart. Je ontvangt daarvoor een for-
mulier dat je moet controleren, eventueel 
verbeteren en terugbezorgen. Je kan er 
echter ook voor kiezen om zelf al eerder 
een aanvraag in te dienen. 

Alle informatie over deze toelage en hoe 
die aan te vragen vind je op de website 

www.studietoelagen.be of krijg je via het 
nummer 1700.  Graag wat hulp bij de aan-
vraag? Kom dan gerust eens langs in het 
Sociaal Huis.

Leren werken met 
tablet en smartphone 
(Android)

Om iedereen de kans te geven maxi-
maal gebruik te maken van een ta-
blet of smartphone, start het Sociaal 
Huis met een nieuwe cursus, in sa-
menwerking met CERVO-GO.

Je leert er naast surfen, mailen, 
foto's en filmpjes bekijken ook de 
vele Android toepassingen gebrui-
ken. In 11 lessen leer je allerlei tips 
en tricks om het beste uit jouw tablet 
of smartphone te halen. Schrijf je in 
en ga op ontdekking in een verras-
sende, digitale wereld. 

Het inschrijven verloopt via CERVO-
GO. Wanneer je de lessen wenst te 
volgen, is het belangrijk om je eigen 
tablet of smartphone mee te bren-
gen. 

Werk je met een iPhone/iPad? Vanaf 
januari 2019 wordt er een gelijkaar-
dige lessenreeks voor iPhone- en 
iPad-gebruikers georganiseerd.

Praktisch: 
Wanneer? Op dinsdagnamiddag van 
13.30 u. tot 16.45 u.

Waar? Sociaal Huis Nieuwpoort,  
Astridlaan 103

Duur? Start op dinsdag 11 septem-
ber t.e.m. dinsdag 4 december 2018
Prijs? € 60 + € 8 (cursusmateriaal)
Inschrijven? Enkel bij  CVO CERVO-
GO, St. Elisabethlaan 6, 8660 De 
Panne 

T 058 41 51 61 – www.cervogo.be.  

Het secretariaat in De Panne is ge-
sloten vanaf 1 juli 2018 tot en met 15 
augustus 2018.

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



HUIS VAN HET KIND - OONIE

GEZONDHEID

OONIE-tip: 
Nieuwe editie 
gezinsbrochure

Deze gezinsbrochure omvat infor-
matie over ondersteunende orga-
nisaties, medische hulpverleners, 
scholen, kinderopvang, vrijetijdsmo-
gelijkheden in Nieuwpoort, enz.

De gezinsbrochure werd onlangs 
opnieuw geüpdatet. De derde editie 
is onder andere verkrijgbaar via de 
OONIE-zuilen of op aanvraag (via  
E oonie@nieuwpoort.be).

Zomersluiting tweedehandswinkel Domino

De tweedehandswinkel in het Sociaal 
Huis is heel de maand juli gesloten. 
Gezinnen (met een lidkaart) kunnen er 
vanaf zaterdag 4 augustus 2018 weer 
terecht.

Wil je kinderkledij, speelgoed of 
(school-)spullen in goede staat schen-
ken? Dan kan je deze spullen het hele 
jaar door afgeven bij het onthaal dat 
elke werkdag open is van 8.30 u. tot 
11.45 u. en op maandag ook van 13.30 
u. tot 17 u. 

Openklasmoment Gemeentelijke Basisschool De 
Pagaaier

Donderdag 28 augustus 2018
Infomoment voor alle kinderen die wil-
len instappen in de gemeentelijke basis-
school De Pagaaier. Tussen 17 u. en 18 u. 
worden alle klassen opengesteld.

 Gemeentelijke Basisschool De 
Pagaaier, Sint-Jorisplein 31

 T 058 23 51 34

Wees niet gek. Doe de tekencheck!

Had jij al eens een tekenbeet? Teken kun 
je overal tegenkomen, ook als je in de tuin 
werkt, gaat wandelen of buiten speelt. 
Wanneer de teek besmet is met een 
bacterie, kan je er wel ziek van worden. 
Daarom is het belangrijk dat je weet hoe 
je tekenziekten moet voorkomen. 

De gloednieuwe campagne ‘Wees niet 
gek. Doe de tekencheck.’ geeft iedereen 
dit eenvoudige advies: controleer dezelf-
de avond nog op een tekenbeet, verwijder 
een teek rustig en in één beweging en 
volg de symptomen een maand lang op. 

Maak er een gewoonte van jezelf en an-
deren te controleren. Hoe sneller de teek 
wordt verwijderd, hoe kleiner de kans op 
de ziekte van Lyme. 

Controleer bij de tekencheck zeker de 
knieholtes, liezen, bilnaad, haarlijn, na-
vel, oksels en tenen. Dit zijn lievelings-
plekken van teken.

Meer info over deze campagne, hoe je 
best kan controleren en wat je moet 
doen bij een tekenbeet vind je op  
tekenbeten.be. 



INTERACTIEF

Op zoek naar de mooiste foto!

Voor elke editie van het informatieblad 
Nieuwpoort Uw Stad wordt een leuke en 
originele cover gezocht. Voor de zomer-
editie mag de foto nog net dat tikkeltje 
specialer zijn. 

De dienst communicatie spoorde via 
Facebook, Twitter en Instagram alle ama-
teurfotografen aan om op stap te gaan in 
Nieuwpoort met hun camera.

Nieuwpoort is een prachtige plek om 
foto’s te nemen en dat bleek ook uit het 
aantal en de kwaliteit van de deelna-
mes. Zij werden immers overspoeld door 

prachtige zomerse foto’s. Bedankt aan ie-
dereen die de moeite genomen heeft om 
foto’s door te sturen. 

De redactieraad selecteerde de 5 beste 
foto’s en plaatsten deze daarna op de 
Facebookpagina van stad Nieuwpoort. De 
foto met de meeste likes zou op de cover 
van Nieuwpoort Uw Stad verschijnen.

De fotowedstrijd werd op 15 juni 2018 om 
12 u. afgesloten. De cijfers liegen er niet 
om: het werd een klinkende overwinning 
voor Jeroen Desloover die 374 likes be-
haalde. 

Ook de andere foto’s werden zeker ge-
smaakt:
• Ludo Coulier: 227 likes
• Boudewijn De Busschere: 103 likes
• Bernine Deramoudt: 86 likes
• Marie-Rose Durivault: 38 likes

Wil je volgend jaar ook op de cover van 
Nieuwpoort Uw Stad prijken? Laat de fo-
tograaf in je los en begin dan alvast toffe 
en zonnige foto’s in Nieuwpoort te ne-
men! Wie weet schittert jouw foto wel op 
de cover van de zomereditie 2019!

Jeroen Desloover Marie-Rose Durivault Boudewijn De Busschere

Ludo CoulierBernine Deramoudt



VRIJE TIJD

BIBLIOTHEEK

Openingsuren van de 
bibliotheek

Maandag  10 u.-12 u.
Dinsdag   10 u.-12 u. en 16 u.-19 u.
woensdag  14 u.-19 u.
Donderdag  16 u.-19 u.
Vrijdag 10 u.-12 u. en 15 u.-19 u.
Zaterdag   9 u.-12 u.
Gesloten op zon- en feestdagen.

Zomerexpo 
Havengeul 

Deze tentoonstelling brengt sfeer-
beelden (schilderijen en foto’s) van 
de Nieuwpoortse havengeul tussen 
de monding en de Kaai. Er worden 
prachtige werken uit private verza-
melingen en uit het patrimonium van 
de stad getoond. 

De tentoonstelling loopt van 2 juli 
tot 29 augustus in de bibliotheek. De 
expo is gratis te bezichtigen tijdens 
de openingsuren.

Wrak geschilderd door Alain Lombaert

Reisgidsen in de bib

Ga je deze zomer naar Frankrijk of Ka-
zachstan of denk je aan een wereldreis, 
een citytrip of een familie-uitje? Een reis-
gids komt altijd goed van pas!

Een goede voorbereiding is belangrijk om 
je reis te doen slagen. Reisgidsen geven 
praktische informatie, nuttige tips, leuke 
adressen die vooraf, maar ook tijdens je 
reis van pas kunnen komen.

In de collectie ‘Reisgidsen’ in de biblio-
theek vind je tal van boeken die jou weg-
wijs zullen maken doorheen jouw land 
van keuze.

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

Strandbibliotheek

De strandbibliotheek is al jaren een 
vaste waarde op de Zeedijk. Deze 
zomer staat de cabine opnieuw ter 
hoogte van het Hendrikaplein. De 
collectie bestaat uit boeken, strips, 
tijdschriften en dvd’s. Per persoon 
kan je gratis 3 stuks uitlenen. 

De strandbibliotheek is elke dag 
open van 1 juli tot en met 31 augus-
tus 2018, van 10 u. tot 13 u. en van 
14 u. tot 18 u. 

E-reader en 
e-boeken

Een e-reader mee op reis betekent 
minder gewicht, maar toch heel wat 
leesplezier.

De e-readers van de bibliotheek wor-
den gratis uitgeleend. Een e-reader 
en e-boeken aanvragen kan via het 
formulier op de website van Nieuw-
poort (Bibliotheek > Documenten > 
Aanvraag e-boeken) of via een for-
mulier aan de balie van de bib. Je 
kan maximum 5 titels uit de collectie 
e-boeken kiezen! 

Draadloos surfen 
in de bibliotheek 

Op vakantie in Nieuwpoort of breng je 
graag veel tijd door in de bib? In de bi-
bliotheek zijn 4 computers aanwezig. Je 
hoeft je enkel in te schrijven bij het eerste 
bezoek. Het lidgeld bedraagt € 2,50 per 
jaar.

De bibliotheek doet tevens dienst als hot-
spot. Met je laptop of smartphone kun je 
in de bibliotheek kosteloos surfen op het 
Internet. 



VRIJE TIJD

CULTUUR

Wie? Wat? Waar?

Wie? Een sportief elftal en twee scheids-
rechters, maar hoe heten deze sportieve-
lingen?
Wat? Een voetbalploeg, maar in welk jaar 
zou deze foto genomen zijn?
Waar? Op de oude voetbalvelden, waar nu 
het nieuwe rusthuis De Zathe staat.

Weet je meer te vertellen over deze foto? 
Laat het ons weten via chantal.bekaert@
nieuwpoort.be of spring binnen in de bi-
bliotheek. In de bib kan je de foto ook in 
een groter formaat bekijken. 

Stedelijke Academie 
voor Muziek, Woord 
en Dans

Goed nieuws voor de 6-jarigen!
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen dankzij 
het nieuwe decreet van 12 mei 2018 
nu al starten met lessen. Vanaf 1 sep-
tember 2018 zal dit ook het geval zijn 
in Nieuwpoort. Vanaf het eerste jaar 
worden Orff-instrumenten gebruikt. 
Deze instrumenten zijn onmisbaar 
in de school want zij garanderen im-
mers zuivere en mooie klanken. De 
lessen vinden plaats in het cultuur-
huis ’t Kasteeltje, Hoogstraat 2.

Voor volwassenen en oud-leerlingen 
zijn er ook nieuwe mogelijkheden.

Er worden verscheidene inschrij-
vingsdagen georganiseerd:

• Donderdag 30 augustus 2018 van  
17.30 u. tot 19.30 u.

• Maandag 3, dinsdag 4 en 
donderdag 6 september 2018 van 
17.30 u. tot 19.30 u.

Tijdens de zomervakantie zijn de 
hoofdzetel in Veurne en de afzonder-
lijke filialen van de Muziekacademie 
gesloten.

Meer info: stapwest@veurne.be 

Zomerse Kunstmarkt

Zaterdag 18 augustus 2018
Tussen 10 u. – 18 u. | Marktstraat 
& Marktplein | Gratis
De vernieuwde Marktstraat en het Markt-
plein van Nieuwpoort veranderen opnieuw 
in een ware kunstmarkt. Een honderdtal 

kunstenaars uit verschillende disciplines 
demonstreren er voor de ogen van het pu-
bliek hun favoriete kunstvorm en werken 
er aan nieuwe creaties. Dit jaar zorgen 
‘Les Violettes’ en ‘Trio Sans Soucis’ voor 
de gepaste muzikale sfeer.

Wie wint de Cultuurprijs 2018?

In september 2018 wordt de twee-
jaarlijkse cultuurprijs toegekend aan 
een persoon of vereniging die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt voor het 
socio-culturele leven in Nieuwpoort. 
Elke inwoner van Nieuwpoort en elke 
Nieuwpoortse vereniging kan iemand 
voordragen! 

Ken jij iemand die deze prijs zou ver-
dienen? Bezorg dan een schriftelijke 
nominatie aan de dienst cultuur vóór 1 
augustus 2018.
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Zomertentoonstellingen

Tijdens de zomermaanden vinden op 
verschillende plaatsen in Nieuwpoort 
tentoonstellingen plaats:

EXPO RAMSKAPELLE
1 juli tot en met 2 september 2018 | 
Pastorie + kerk Ramskapelle | 10 u. – 
12 u. & 13 u. – 18 u. | Gratis
Zomerse groepsexpo met kunstenaars 
uit verschillende disciplines: Jan van 
Breugel, Wannes Sioen, Johanna Cou-
nye, Francine Decaestecker, Ivo Rycke-
boer, Rik Dereeper en Nadine Ooghe. De 
expo is gesloten op donderdag. 

EXPO OPEN 
ARTIESTENWEDSTRIJD 
2 tot en met 8 juli 2018 | Cultuurhuis ’t 
Kasteeltje | 10 u. – 12 u. & 13 u. - 18 u.  
| Gratis
Overzichtsexpo met ingestuurde wer-
ken voor de Open Artiestenwedstrijd van 
Jeanne Panne Heksenfeestencomité.
GROTE INTERNATIONALE 
RUILBEURS
18 tot en met 23 juli 2018 | Stedelijke 
vismijn – Zaal Iseland | 9 u. – 17 u. | 
Gratis
Ruilbeurs van hobbyclub Nieuwpoort 
met ruim aanbod aan verzamelobjecten: 
munten, bidprentjes, oude boeken en 
documenten, stripverhalen, postzegels, 
ansichtkaarten,… 

EXPO JOHN ALOSSERY & 
MONIQUE BECUE
4 tot en met 15 augustus 2018 |  
Centrum Ysara | 10 u. – 17.30 u.| Gratis
Tentoonstelling met expressionistisch 
werk van kunstenaar Monique Becue 
en  kubistisch werk van kunstenaar John 
Alossery. 

EXPO 89ART KLEIN SCULPTUUR 
BIËNNALE
31 augustus tot en met 2 september 
2018 | Stedelijke vismijn – Zaal Iseland 
| 11 u. – 18 u. | Gratis
Tentoonstelling met werken van een 
30-tal kunstenaars en gastkunstenaars 
Herman Muys & Monique Muylaert.

Muziek- en kunstbeleving 

OPENLUCHTCONCERT 
KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL VAN 
DE MARINE
Zaterdag 14 juli 2018 | 19 u. | Marktplein 
| Gratis
Gezien het groot historisch belang van 
onze stad in de ‘Groote Oorlog’ is het pas-
send dat voor een mooie en symbolische 
afsluiter wordt gezorgd: een uniek open-
luchtconcert op het Marktplein onder 
leiding van Kapelmeester Oppermeester-
chef Bjorn Verschoore. De Koninklijke 
Muziekkapel van de Marine is een flexibel 
orkest dat in het kader van de militaire 
tradities de eigen culturele achtergrond, 
klasse, entertainment en show laat sa-
mensmelten tot een nieuw concept.
Stad Nieuwpoort voorziet een beperkt 
aantal zitplaatsen voor toeschouwers. 

VREDESCONCERT - GONE WEST - 
BALOJI
Zaterdag 28 juli 2018 | 21 u. |  
Loodswezenplein | Gratis 
Baloji, voormalig boegbeeld van vader-

landse hiphoptrots Starflam, is een mu-
zikale duizendpoot. Op zoek naar de hoop 
gaat Baloji een unieke samenwerking aan 
met de gelauwerde contratenor Serge 
Kakudji. Een veelvoud van genres en stij-
len, vakkundig door de mangel gehaald 
en waar de joie de vivre van afspat! 

PANIC FEAR OF STANDING STILL
Vrijdag 10 augustus 2018 | 16.30 u. –  
21 u. | Strand t.h.v. Meeuwenlaan | 
Gratis 
Art performance waarbij 4 performers 
het strand betreden en wandelen naar 
de branding. Hun voetsporen in het zand 
tekenen verschillende symbolen uit. Die 
figuren worden bij elke windvlaag vager. 
De vloed doet het pad helemaal verdwij-
nen. Ondanks de overmacht van de na-
tuur blijven de performers hun gemaakte 
sporen volgen. Enkel herhaling en patro-
nen kunnen rust schenken of de tijd doen 
stilstaan. Hoezeer we ook verwacht wor-
den vooruitgestippelde wegen te volgen, 
we weten dat die nergens heen leiden. 
Verandering is onstopbaar.  Creatie van 
Movedbymatter/ Kasper Vandenberghe.

BEIAARDFESTIVAL
Zaterdag 18 augustus 2018 | 11 u.  
Hendrikaplein | 14 u. Lefebvrestraat | 
16 u. Leopoldplein 
Zondag 19 augustus 2018 | 10 u. – 13 
u. Sint-Bernarduskerk | 14 u. – 17 u. 
Havengeul
Gratis beiaardfestival op de Zeedijk met 
concerten op de mobiele beiaard van 
Praag.

FRONT(T)AAL 2018
Vrijdag 24 augustus 2018 | 20 u. |  
Centrum Ysara | € 5
Beleef Nieuwpoort  in 1918: een (vervolg)
verhaal in muziek, woord en beeld.  Als af-
sluiter van de herdenkingsperiode van de 
Eerste Wereldoorlog is er ook een tweede 
voorstelling van deze laatste Front(t)aal  
gepland op 26 oktober 2018.
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JEUGD

BEAUFORT 2018 
De zesde editie van de kunsttriënnale 
Beaufort loopt nog tot 30 september 2018.

Nina Beier – Men  | Golfbreker t.h.v. 
Lefebvrestraat 
Edith Dekyndt – The Ninth Wave |  
Koning Albert I monument 
Het werk ‘The Ninth Wave’ bestaat uit een 
live performance aan het ruiterstand-
beeld van koning Albert I. In de zomer-
maanden vindt dit plaats op donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 10 u. tot 
12 u. en van 14 u. tot 17 u.

Kinderopvangwijzer

Sinds april 2018 kunnen alle toekom-
stige ouders via 
www.kinderopvangwijzer.be meer in-
formatie verkrijgen over de opvangmo-
gelijkheden in Nieuwpoort. De opvang-
initiatieven zelf geven op de website 

aan of ze nog vrije plaatsen hebben en/
of wanneer er opnieuw plaats zal zijn. 
Via de website kun je gericht zoeken: 
op soort opvang, leeftijd van het kind, 
wanneer er opvang beschikbaar is, de 
deelgemeente etc.

Aankoop nieuw materiaal uitleendienst 

Alle erkende jeugd-, sport- en socio-
culturele verenigingen, scholen en ad-
viesraden van Nieuwpoort mogen ge-
bruik maken van de uitleendienst. Er is 
een uitgebreid gamma aan materialen 
beschikbaar (ook raadpleegbaar via 
jeugdienstnieuwpoort.be).

De uitleendienst werd in juni 2018 uit-
gebreid met enkele nieuwe materialen:
• 1 twistermat XXL  voor buitengebruik 
• 2 lichteffecten moving head 
• 2 vouwbare voetbaldoelen 
• 2 projectieschermen 
• 1 megafoon 
• 1 circuskoffer 
• 2 opblaasbare springslangen 
• 1 slackline   

Het huren van dit materiaal is volledig 
gratis mits de ontlener een vaste waar-
borgsom van € 50 betaalt, zich akkoord 
verklaart met het reglement en het uit-
leenformulier ondertekent. 

Gekke Nieponamiddag

Vrijdag 6 juli 2018
De jeugddienst organiseert in de zomer-
vakantie terug de Gekke Nieponamiddag, 
een dag vol fun en avontuur voor kinde-
ren van 3 tot en met 12 jaar. Kom op vrij-
dag 6 juli 2018 tussen 13.30 u. en 16.30 
u. springen op de bungeetrampoline, de 
vele springkastelen of een ritje maken op 
de gocarts. 

Er wordt ook aan de kleintjes gedacht met 
speel- en springmateriaal.
De deelnameprijs bedraagt € 2. Vooraf in-
schrijven is niet nodig. 

De Gekke Nieponamiddag vindt plaats in 
het sportpark en in het jeugdcentrum van 
Nieuwpoort.

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

Sportkampen juli en augustus 2018

Voorwaarden sportkampen:
• Minimum 10 deelnemers en 

maximum 20 deelnemers per kamp;
• Zwemgerief altijd meebrengen 

(per sportkamp wordt er min. 
1X gezwommen in het stedelijk 
zwembad);

• Verzekering is in de prijs inbegrepen;
• Begin en einde aan de stedelijke 

sportzaal (uitzondering: 

zomerfunkamp – t.h.v. de 
badinstallatie);

• Sportdienst is niet verantwoordelijk 
voor ongevallen buiten de uren van 
het sportkamp;

• Sportieve kledij is vereist en zwarte 
zolen worden niet toegelaten in de 
sportzaal.

Atletiekmeetings 2018 
M.A.C.W. Nieuwpoort

Zondag 1 juli 2018: Flanders Meerkamp 
Cup
Woensdag 11 juli 2018: Zomerjeugd-
meerkamp
Zondag 15 juli 2018: Open jeugdmeeting

Sportstrand

Van 2 juli tot en met 31 
augustus 2018
Elk zomerseizoen legt de sportdienst 
een afgebakend sportstrand aan 
ter hoogte van de badinstallatie te 
Nieuwpoort-Bad (tussen het Wester-
staketsel en de 1ste golfbreker). Het 
strand is afgebakend met 4 sportvel-
den die elke dag doorlopend open zijn 
van 10 u. tot 18 u., behalve op zon- en 
feestdagen. Toegang gratis. 

Het dagprogramma ziet er als volgt 
uit:
• Inschrijvingen vanaf 10 u.
• Dagelijks jogging vanaf 10.15 u.:
• Beginnelingen: maandag – 

woensdag – vrijdag 
Gevorderden: dinsdag –  
donderdag – zaterdag

Het weekprogramma ziet er als volgt 
uit: 
Maandag: sport van de dag
Dinsdag: volleybal
Woensdag:  beach-ball 1 - 1
Donderdag: netbal
Vrijdag: beach-ball 2 - 2
Zaterdag:  volleybal

Samen op Sportreis 
2 juli tot en met 6 juli 2018

VOLZET

Ultimate adventure 
9 juli tot en met 13 juli 2018

VOLZET

Extreme Fun 
16 juli tot en met 20 juli 2018
Voor 4de, 5de en 6de leerjaar.

Wanneer? 9 u. tot 16 u.
Deelnameprijs? € 70 (Nieuwpoor-
tenaar) en € 80 (niet-Nieuwpoor-
tenaar)
Wat? Strandspelletjes, Plopsaqua, 
Island Trophy etc.

Samen op Sportreis
30 juli tot en met 3 augustus 2018
Voor 1de, 2de en 3de leerjaar.

Wanneer? 9 u. tot 16 u.
Deelnameprijs? € 60 (Nieuwpoor-
tenaar) en € 70 (niet-Nieuwpoorte-
naar)
Wat? Hockey, piratenpotpourri, in-
door laser, zwemmen etc.

Extreme Fun 
6 augustus tot en met 10 augustus 2018
Voor 4de, 5de en 6de leerjaar.

Wanneer? 9 u. tot 16 u.
Deelnameprijs? € 70 (Nieuwpoor-
tenaar) en € 80 (niet-Nieuwpoorte-
naar)
Wat? Strandspelletjes, zwemmen 
Sunparks, outdoor laser etc.
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Zomerstrandlopen 2018 Nieuwpoort-Bad

Delhaize loopcriterium van de 
Kust
Maandag 16 juli 2018
Op maandag 16 juli 2018 vindt het ‘Del-
haize loopcriterium van de Kust’ plaats. 
De wedstrijdlopers die aan dit loopcri-
terium deelnemen, moeten een af-
stand van 10 km afleggen. Recreatieve 
joggers moeten 5 km lopen. 

Om 19.30 u. wordt het startschot gege-
ven op het strand t.h.v. sportstrand.
Deelnemen is GRATIS. Iedereen krijgt 
na afloop een aandenken en een 
drankje aangeboden.

Inschrijven vooraf via
www.star-tracking.be of dag zelf ter 
plaatse (garage sportstrand) vanaf 
16 u.
Meer info over het loopcriterium  via 
onderstaande link: 
www.loopcriteriumvandekust.be

Kids-RUN en recreatieve 
strandloop
Maandag 6 augustus 2018
Op maandag 6 augustus 2018 vindt de 
Kids-Run plaats en kan men ook deel-
nemen aan het recreatief lopen over 
een afstand van 5 km.

Afstanden Kids-Run:
• 400 m voor kinderen van 6 jaar tot 

en met 7 jaar
• 600 m voor kinderen van 8 jaar tot 

en met 10 jaar
• 1200 m voor kinderen van 11 jaar tot 

en met 14 jaar
• 5 km vanaf 15 jaar

De deelname is gratis. Iedereen krijgt 
na afloop een aandenken en een 
drankje aangeboden.
Inschrijven vanaf 18 u. aan de sportga-
rage (t.h.v. badinstallatie). De start is 
voorzien om 19.30 u.

Nieuw bestuur New 
Gym

Na een woelige periode is het nieuwe 
en jonge bestuur klaar om het verle-
den achter zich te laten. Het enthou-
siaste team wil een fitness uitbouwen 
waar jong en oud samen kan sporten 
in een gemoedelijke sfeer. Hun doel 
is om mensen aan te sporen om hun 
algemene gezondheid en fitheid te 
verbeteren. 
Iedereen is welkom: van beginners 
tot gevorderden, van mensen die zich 
fitter willen voelen tot mensen die 
wat kracht missen. Een maandabon-
nement bedraagt € 15.
 
Locatie: Dudenhofenlaan 2B

14de Nieuwpoortse 
gordel 

Donderdag 9 augustus 2018
Op donderdag 9 augustus 2018 gaat voor 
de 14de keer de Nieuwpoortse gordel van 
start. Je kunt deelnemen aan 3 recrea-
tieve fietstochten:
• 30 km
• 45 km
• 55 km

Ben je geen fietsliefhebber? Dan kun je 
deelnemen aan de wandeltocht van 8 km.
Deelnemen kan individueel, in groeps- of 
in familieverband. 
Inschrijven en start: tussen 12.30 u. en  
15 u. in ’t Schorrehof, Marktplein 16.
Organisatie: Okra Nieuwpoort i.s.m. 
stadsbestuur en sportdienst Nieuwpoort 

Start Great War 
Remembrance Race

1918. Exact 100 jaar geleden kwam 
de Eerste Wereldoorlog ten einde. 
Het jaar 2018 staat overal ter wereld 
in het teken van het einde van deze 
Groote Oorlog. De Organisatie Gent-
Wevelgem en Flanders Classics 
lanceren als eerbetoon een nieuwe 
koers in de regio die voor eeuwig ge-
kenmerkt zal zijn voor zijn historisch 
strijdtoneel: The Great War Remem-
brance Race.

De GWRR gaat op vrijdag 24 augustus 
2018 van start in Nieuwpoort. Vanuit 
Nieuwpoort trekt het peloton naar 
de Westhoek.  Passages doorheen 
Flanders Fields, met frontsteden als 
Passendale en Diksmuide, moeten 
de herinnering aan de Groote Oorlog 
levend houden. De eindstreep ligt in 
Ieper, dé vredesstad bij uitstek. 

The Great War Remembrance Race 
introduceert een unieke combinatie 
van koers en historiek. Nieuwpoort 
geeft op 24 augustus 2018 het start-
schot voor de eerste editie, maar ook 
de volgende jaren zal deze histori-
sche wedstrijd op de wielerkalender 
pronken. De link met de Eerste We-
reldoorlog blijft altijd bestaan.

De start vindt plaats om 12.15 u. aan 
het Koning Albert I-monument, 
Kustweg 2.
Het parcours loopt via de Kust-
weg, Kaai, Astridlaan, Kinderlaan, 
Ramskapelle, Zesde Liniestraat, Mo-
lenstraat, Ramskapellestraat, Sint-
Joris Brugsesteenweg en vanaf daar 
start de effectieve strijd om de titel.

Meer info: www.flandersclassics.be 
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ZWEMBAD

Openingsuren 
zomervakantie

Vanaf maandag  2 juli t.e.m. vrijdag  
31 augustus 2018 gelden volgende 
openingsuren:

Maandag: 9 u.   -   20 u.
Dinsdag: 9 u.   -   20 u.
Woensdag: 7 u.   -   20 u.
Donderdag: 9 u.   -   20 u.
Vrijdag: 9 u.   -   20 u.
Zaterdag: 9 u.   -   18 u.

Nationale feestdag 
21 juli 2018:  9 u.   -   17 u.

O.L.V. Hemelvaart 
15 augustus 2018:  9 u.   -   17 u.

Zonnebaden op de ligweide

Tijdens het zo-
merseizoen kan 
jong en oud heer-
lijk ontspannen 
en zonnen op de 
ligweide. De aller-
kleinsten kunnen 
zich uitleven in het 
plonsbadje met 
sproeiers en kun-
nen buiten spelen.

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

Aquagym voor senioren 
tijdens zomervakantie 

De  lessen  ‘Aquagym voor senioren’ vin-
den telkens van 9 u. tot 9.50 u. plaats op 
volgende data:
• 4 en 18 juli 2018
• 8 en 29 augustus 2018
Kostprijs: inkom zwembad  + 1 stempel 
sportpas of € 1,75

Het nieuwe sportpassenseizoen voor het 
najaar 2018 start op maandag 17 septem-
ber 2018. De najaar lessen aquagym be-
ginnen op woensdag 19 september 2018 
om 9.30 u. 

Ravotnamiddag

Iedere woensdag en zaterdag is er 
een Ravotnamiddag, telkens van 
13.30 u. tot 16.30 u. De kinderen kun-
nen zich uitleven op de Octopus, hun 
evenwicht testen op de loopmat of 
springen op de Aquaglide. 

Cursus Hoger Redder 

Op zaterdag  8 september 2018 start een 
nieuwe cursus ‘Hoger Redder’ in het 
zwembad van Nieuwpoort. De cursus 
loopt van 8 september 2018 tot 14 januari 
2018, elke zaterdag van 8 u. tot 13 u. De 
kostprijs bedraagt € 230 (inclusief cur-
sustekst = 5 moduleboekjes).

Inschrijven kan via Sport Vlaanderen – 
Vlaamse Trainersschool – T 02 209 47 16 
E info@sport.vlaanderen – www.redfed.be 

Om deel te nemen aan de cursus ‘Hoger 
Redder’ gelden de volgende voorwaar-
den:
• 17 jaar zijn/ worden in 2018;
• Sporttechnische voorwaarde: het 

behalen van het ‘Voorbereidend 
Reddersbrevet’ (meer info via 
de website van de Vlaamse 
Reddingsfederatie: www.redfed.be).

Meer info: Journée Sofie – T 02 209 47 53 
E sofie.journee@sport.vlaanderen

Aqua-Niepo

Het groot waterspektakel ‘Aqua-Niepo’ 
vindt  op donderdag 2 en vrijdag 3 au-
gustus 2018 plaats in het zwembad en 
op de ligweide. De deuren gaan telkens 
open om 13.30 u. 

Tijdens Aqua-Niepo kunnen kinderen 
zich een hele namiddag uitleven: sprin-
gen, klimmen en  glijden op supertoffe 
waterattracties. 

De kostprijs bedraagt € 4 (VVK: bij 
dienst toerisme of aan de kassa van het 
zwembad) of € 5 (ADD: aan de kassa 
van het zwembad).

Watergewenning 

In september gaat een nieuwe reeks 
‘Watergewenning’ van start. 3,5 tot 
5-jarigen leren zich gedurende 12 
lessen op een speelse manier zonder 
angst in het water te bewegen.

Elke groep bestaat uit maximum 12 
kleurtjes en de lesgever bepaalt in 
welke groep het kind geplaatst wordt. 

Watergewenning is een prettige acti-
viteit die bovendien zeer nuttig is voor 
de ontwikkeling van een kind. In een 
aangename en rustige omgeving ont-
dekt het nieuwe vaardigheden en ver-
legt het zijn grenzen. Dit is een goede 
start voor de vervolgcursus ‘Leren 
zwemmen’.
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TOERISME

Historische evocatie Jeanne Panne

Van 5 tot 8 juli 2018
Bij een zevende editie kun je echt wel spre-
ken van een traditie. Om de drie jaar opent 
Nieuwpoort de zomer met een massaspek-
takel dat gebouwd werd rond een van de 
woeligste periodes uit haar geschiedenis: 
de Heksenvervolging.
350 figuranten brengen een periode tot 
leven waarin onwetendheid, onverdraag-
zaamheid, economische tegenslagen en 
pover leiderschap voor tallozen in Europa 
en dus ook in onze contreien, een gruwe-
lijk einde betekenden: de brandstapel. Hun 
misdaad? Op het verkeerde moment gebo-
ren worden op de verkeerde plaats!

Toen regisseur Jan Dhondt de opdracht 
aanvaardde een stadsevenement uit te bou-
wen rond dit gegeven, werd het hem snel 
duidelijk dat de slachtoffers van de Inqui-
sitie en de Heksenvervolging niet gediend 
konden worden van een uitbundig folkloris-
tisch spektakel. 

Hoe kwam je voor het eerst in 
contact met Nieuwpoort als 
heksenstad?
Jan Dhondt: Ondertussen ben ik al toe 
aan mijn 7de editie als regisseur. Sinds 
2004 verzorg ik de teksten, de regie en 
help ik samen met de dienst toerisme om 
het evenement in goede banen te leiden.
 
Sinds de laatste editie van de originele 
heksenstoet (in 1999) is er heel wat ver-
anderd. Oorspronkelijk was het eerder 
een folkloristische bedoening. Nu pro-
beren we ons meer te richten op het ge-
schiedkundige aspect. Door alles in een 
historisch perspectief te plaatsen, ont-
stond een verhelderende reflectie die in 
2012 resulteerde in een officieel - zij het 
postuum – eerherstel voor de 17 mannen 
en vrouwen die tijdens de 17de eeuw de 

vuurdood stierven op het marktplein van 
de stad. 

Vind je het belangrijk dat het 
driejaarlijkse evenement 
niet langer Heksenfestival of 
Heksenfeesten genoemd wordt?
Vroeger sprak men inderdaad dikwijls 
van het Heksenfestival. Een naam die niet 
gepast was omdat men geen rekening 
hield met de onschuldige mensen die on-
terecht ter dood veroordeeld werden. De 
bedoeling van het evenement is niet om 
de doden te vieren, maar om de tijdsgeest 
van die periode beter te begrijpen. 

Sommigen stellen de vraag of dergelijke, 
historische aberraties eigenlijk een podi-
um verdienen maar wie de geschiedenis 
ontkent, hypothekeert de toekomst. Wie 
kwalijke herinneringen buitensluit is vol-
komen weerloos wanneer donkere krach-
ten de samenleving onder vuur nemen.

Wat vind je zelf zo intrigerend 
aan de periode van de 
heksenvervolging?
Het boek ‘De Heksen en de Buren’ van 
professor Jos Monballyu heeft me erg 
geholpen om de tijdsgeest beter te be-
grijpen. Na het lezen van zijn boek werd 
het me nog maar eens duidelijk hoe be-
langrijk het is om alles in zijn context te 
bekijken. 

Als men in het archief in Brugge kijkt hoe 
de processen toen gevoerd werden, dan 
merkt men duidelijk dat men zich ba-
seerde op de kennis en wetenschap van 
die tijd.

Jos Monballyu ontleent hoe een bepaalde 
man of vrouw alle vertrouwen in de ge-
meenschap verloor en op de brandstapel 

terechtkwam voor misdrijven die hij of zij 
nooit beging. De ondervragingen, de fol-
teringen, de verschillende rechtsproce-
dures, de rechters… nooit bood een boek 
zo’n perfect zicht op hoe het er werkelijk 
aan toeging op de heksenprocessen in de 
Lage Landen.

De mensen hadden in deze periode al 
heel wat ongeluk gekend door ziektes, 
hongersnood en oorlogen (de 80-jarige 
oorlog was bijna afgelopen). Ze zochten 
zondebokken om dit ongeluk te verkla-
ren. Bliksem en donder waren tekenen 
van het bovenaardse en de pest was een 
straf van god. Mensen die afweken van 
het normale (door kennis of uiterlijk) wer-
den geviseerd. 

Hoe begin je aan zo’n groots 
evenement?
Wij denken eerst na over hoe het dage-
lijkse leven er in die tijd uitzag en wie 
de voornaamste actoren waren. Jeanne 
Panne (geboren als Johanna Dedeyster) 
geniet de twijfelachtige eer het roemrijk-
ste slachtoffer te zijn en dus werd haar 
levensverhaal het raamwerk waarop een 
gedetailleerde kroniek geweven werd. 
Zij wordt de gids die het publiek door het 
Nieuwpoort van de 17de eeuw leidt en aan 
de hand van verschillende taferelen geven 
we meer uitleg over haar leven, maar to-
nen we ook hoe het leven toen was.

Om Nieuwpoort terug naar de 17de eeuw 
te brengen, moeten er heel wat decor-
stukken en rekwisieten gemaakt of ge-
leend worden uit musea. Het stadsbeeld 
moet helemaal aangepast worden aan de 
juiste tijdsgeest. Dit doen we door wijn-
vaten, takkenbossen, strobalen en hak-
selhout in de Nieuwpoortse straten te 
plaatsen. 
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In totaal doen er zo’n 350 medewerkers 
(figuranten, acteurs en professionele ver-
enigingen) mee en per tafereel worden 
repetities afgesproken. 

Wat vind je zelf het hoogtepunt 
van de historische evocatie?
De verbranding blijft me altijd het meeste 
bij, niet omwille van het spectaculaire 
effect, maar omwille van wat het bij de 
mensen teweeg brengt. Vroeger was men 
verplicht om naar een executie te gaan 
kijken. Nu kiest men er als het ware zelf 
voor om iemand te zien sterven. Wanneer 
men dan naar de verbranding gaat kijken, 
dan komen ze eindelijk tot het besef dat 
er ontelbaar veel mensen gestorven zijn 
op de brandstapel. Dat laat niemand on-
beroerd. 

Er wordt nu voor het eerst ook een 
historische optocht gehouden op 
de Zeedijk. Wat houdt dit in? 
De optocht wil een voorproefje zijn van 
wat de Evocatie te bieden heeft maar is 
tezelfdertijd een verbindende factor tus-
sen Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-
Bad. Hierbij komt ook een andere histo-
rische klepper uit Nieuwpoort aan bod: 
Jan Turpin. De grootste, gedragen reus 
van Europa wil de herinnering levendig 

houden aan voormalig burgemeester Jan 
Turpijn die tijdens het Beleg van Nieuw-
poort (1489) de stad wist te beschermen 
tegen de aanvallen van Fransen, Brug-
gelingen en Gentenaars en dat niet in het 
minst met de hulp van de Nieuwpoortse 
vrouwen. We keren zelfs nog verder te-
rug in de tijd en laten heuse ridders de-
monstreren hoe riddertoernooien en 
steekspelen golden als het summum van 
vermaak voor edellieden en gekroonde 
hoofden tot in de 15de eeuw.

Waarom vind je dat de mensen 
naar de Historische Evocatie 
Jeanne Panne moeten komen 
kijken?
Eerst en vooral kennen te weinig mensen 
de weg naar het historische stadscen-
trum. Dankzij het evenement kunnen de 
aanwezigen genieten van het historische 
karakter van Nieuwpoort, iets wat aan de 
kust echt uniek is. Daarnaast vind ik het 
belangrijk dat men zijn of haar geschie-
denis kent. Velen zijn zich niet bewust van 
wat er zich in de 17de eeuw heeft afge-
speeld. Het hele evenement (uitgezon-
derd banket) is volledig gratis! Een unieke 
kans dus om de Nieuwpoortse geschie-
denis wat beter te leren kennen.

Groensculptuurfestival 

Vrijdag 6 juli tot zondag 30 
september 2017
Het Groensculptuurfestival belooft een 
kleurrijke variatie te zijn van bloemen, 
water, plant-mozaïeken en beeldsculp-
turen verwerkt tot één bloemenzee. 

Het thema van dit Groensculptuurfes-
tival is de zee. Er werden dus voorna-
melijk figuren van vissen, meeuwen, 
dolfijnen en zeemeerminnen gemaakt. 
De figuur van Neptunus is met zijn 5 
meter de grootste. ‘s Avonds zorgt een 
lichtspektakel voor sfeerrijke beelden. 
De toegang is gratis.

Sinds februari is men volop bezig met de 

voorbereiding van dit sculptuurfestival. 
Eerst werd er in de Justus Van Clicht-
hovenstraat een tijdelijke serre opge-
trokken. Midden juni werd gestart met 
de opbouw van het bloementapijt dat in 
totaal 100.000 éénjarige plantjes telt en 
2300 m2 groot zal zijn. Ook de fonteinen 
van het Kaaiplein maken deel uit van het 
geheel. 

Nieuwpoort is ook geselecteerd voor 
een internationale bebloemingscompe-
titie ‘Communities in Bloom’. Deze zo-
mer komen juryleden uit verschillende 
landen naar Nieuwpoort om het Groen-
sculptuurfestival te boordelen. Naast de 
bebloeming is er ook aandacht voor mi-

lieu, netheid, toerisme, sport, recreatie 
en parkbeheer. 

Programma: 
Donderdag 5 juli: 
• Historisch banket ( 19u. - 

Bommenvrij)
Vrijdag 6 juli: 
• Historisch banket (19 u. - 

Bommenvrij) 
• Ambachtenmarkt ( vanaf 18 u. - 

Tuin O.L.Vrouwekerk)
Zaterdag 7 juli: 
• Historische Optocht (15 u. - 

Zeedijk)
• Gevechtsdemonstratie / tornooi  

(16.30 u. - Strand)
• Historisch banket  

(12 u. & 19 u. - Bommenvrij)
• Ambachtenmarkt  

(vanaf 14 u. -  Tuin 
O.L.Vrouwekerk)

• Vuuracts (vanaf 21 u. -  Grote 
Markt)

Zondag 8 juli:
• Gevechtsdemonstraties  

(vanaf 14 u. - Grote Markt)
• Ambachtenmarkt  

(vanaf 14 u. -  Tuin 
O.L.Vrouwekerk)

• Animatie  
(vanaf 14 u. - Parcours centrum)

• Historische Evocatie  
(17 u. - Parcours centrum)

• Vuuracts ( 21 u. -  Grote Markt)
• Verbranding (22.30 u. - Grote 

Markt)
Zaterdag 7 en zondag 8 juli:
• Militair Kampement (doorlopend 

Leopold II-park)
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Paul Michiels in Concert

Zaterdag 11 augustus 2018
Op zaterdag 11 augustus komt Paul 
Michiels ter gelegenheid van zijn 70ste 
verjaardag naar het Marktplein van 
Nieuwpoort. 

Eind jaren 80 vormde Michiels de suc-
cesvolle popgroep Soulsister met Jan 
Leyers. In 1988 hadden ze een interna-
tionale hit met het nummer ‘The Way 
to Your Heart’. Na de split van de groep 
bouwde hij verder aan zijn solocarrière. 
Met de hits ‘Let Me Be Turned To Stone’ 
en ‘Forever Young’ scheerde hij hoge 
toppen.

Vanaf 19.30 u. zal hij er onder begelei-
ding van een uitgebreid orkest er het 
beste van zichzelf geven! De toegang is 
gratis!

Klinkt!

Zaterdag 21 en zondag 22 juli 
2018
Op 21 en 22 juli wordt het Marktplein in 
Nieuwpoort het trefpunt voor iedereen 
die iets heeft met muziek, met dans, 
met zang en zelfs met eten en drinken.

Zowel op zaterdag als op zondag zijn 
er in de middag dansinitiaties, kinder-
animatie, en veel optredens. Rond het 
centrale plein zullen lokale handelaars 
terrassen uitbouwen en zorgen voor een 
evenwichtig aanbod aan drankjes en 
hapjes.

Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 21 juli 2018
14 u. - 15 u.: Danshuis De Ingang, 
initiatie Afrikaanse dans

15.15 u. - 16.15 u.: Danshuis De Ingang, 
initiatie Discoswing

17 u. - 19 u.: The Cover Store

19 u. - 20 u.: Koen en De Anderen 
Kleinkunst

20 u. - 21.30 u.: Be4tles

22 u. - 23.30 u.: Royal Funk Force

Zondag 22 juli 2018 
11 u. - 13 u.: John James en Celtic Spirit 
Dancers

13.30 u. - 14.30 u.: Danshuis De Ingang, 
initiatie Salsa

14.45 u. - 15.45 u.: Danshuis De Ingang, 
initiatie Groovy Dance Mix 

17 u. - 18.10 u.: Ketnetband 

19 u. - 22 u.: Vlaanderen Zingt

Radio 2: Plage Préférée

Woensdag 4 juli tot vrijdag 6 juli 
2018
Live uitzending van dit populaire Radio 2 
programma met Kim Debrie op de Zeedijk 
(t.h.v. Hendrikaplein) tussen 9 u. en 13 u. 
Nadien ‘De West-Vlaamse Middag’ met 
Jens Lemant.

Aperitiefconcerten

Deze zomervakantie kunnen muziek-
liefhebbers ten volle genieten van de 
gratis aperitiefconcerten op de Zeedijk 
ter hoogte van het Hendrikaplein. 

Zondag 1 juli 2018:
Wie? Ark School
Wanneer? 14.30 u.

Woensdag 18 juli 2018:
Wie? Allerton Grange Concert Band, 
Pich Perfect Choir and Samba Band
Wanneer? 16 u.

Vrijdag 22 juli 2018:
Wie? High Cliffe School
Wanneer? 20 u.

Vrijdag 29 juli 2018: 
Wie? Cheltenham
Wanneer? 10.30 u.
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Sint-Bernardusfeesten 

Vrijdag 24 tot zondag 26 augustus 
2018
De 49ste editie van de traditionele Sint-
Bernardusfeesten vindt van vrijdag 24 
tot zondag 26 augustus plaats in Nieuw-
poort-Bad: een driedaags cultureel 
volksfeest met top live entertainment en 
een braderie in de winkelstraten en op de 
Zeedijk. Op zondag is er de zegening van 
de Sint-Bernardushonden. 

Vrijdag 24 augustus 2018 
Vanaf 11 u: Braderie in de winkelstraten

11 u. – 19 u.: Kindercaravaan -
Leopoldplein

11 u. – 19 u.: Seaworld for Kids -
Hendrikaplein

11 u. – 12 u. en 14 u. tot 18.30 u.: Duo 
Stevy ‘Souvenirs de France’ - 
Albert I-laan t.h.v. Vlaanderenstraat

11 u. – 12 u. en 14 u. tot 18.30 u.: Willy & 
Walter’s Wondere Wereldorkest On Tour – 
Lombardsijdestraat

14 u.: Dixieland Stageband – Zeedijk t.h.v. 
Goethalsstraat

14 u. tot 18 u.: Mobiele animatie –  
Nautilus One Man Band

17 u.: The Plectrum - Zeedijk t.h.v.  
Goethalsstraat

21 u.: The Amazing Flowers - Zeedijk 
t.h.v. Goethalsstraat

Zaterdag 25 augustus 2018
Vanaf 10 u.: Braderie winkelstraten

10 u. – 18 u.: Brocanterie met kinderrom-
melmarkt – Zeedijk 

11 u. – 19 u.: Kindercaravaan – 
Leopoldplein 

11 u. – 19 u.: Seaworld for Kids - 
Hendrikaplein

10 u. – 12 u. en 14 u. – 18.30 u.: Willy & 
Walter’s Wondere Wereldorkest On Tour - 
Albert I-laan t.h.v. Vlaanderenstraat

13 u. – 17 u.: Static Show Old Timers – 
Albert I-laan t.h.v. Cosmopolite

14 u.: Clown Fermichelli – Zeedijk t.h.v. 
Goethalsstraat 

14 u. – 18 u.: Music On Wheels – 
Lombardsijdestraat 

16 u.: Johnny & The Sparks – Zeedijk 
t.h.v. Goethalsstraat

19.30 u.: Johan Kalifa (De Buurtpolitie) – 
Zeedijk t.h.v. Goethalsstraat

20.30 u.: Ivann & danseressen – Zeedijk 
t.h.v. Goethalsstraat

21.15 u.: Brussels by Night met Raf van 
Brussel – Zeedijk t.h.v. Goethalsstraat

22.30 u.: Vuurwerk en show – Zeedijk 
t.h.v. Goethalsstraat 

Mobiele animatie
10 u. – 12 u. en 14 u. – 16 u.: Koninklijke 
Harmonie De Eendracht Mater

10.30 u. – 12.30 u. en 14.30 u. – 16.30 u.: 
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Zonne-
beke

14 u. – 18 u.: Nautilus One Man Band

15 u. – 19 u.: Koninklijke Harmonie Slyps

Zondag 26 augustus 2018 
Vanaf 10 u.: Braderie winkelstraten 
Sint-Bernardushondenwandeling en –
zegening, Löfer Echos en Belleman 

10 u. – 18 u.: Brocanterie met kinderrom-
melmarkt – Zeedijk 

10.30 u.: Concertband Antwerpen – 
Zeedijk t.h.v. Goethalsstraat 

10 u. – 12 u. en 14 u. tot 18.30 u.: Willy & 
Walter’s Wondere Wereldorkest On Tour - 
Lombardsijdestraat

11 u. – 19 u.: Kindercaravaan –
 Leopoldplein 

11 u. – 19 u.: Seaworld for Kids – 

Hendrikaplein
14 u.: Kindershow ‘Jens De Matroos’ – 
Zeedijk t.h.v. Goethalsstraat

14 u. – 18 u.: Music on Wheels – Albert 
I-laan t.h.v. Vlaanderenstraat 

15.45 u.: Kindershow Jeremy Van Doorne 
(Xavier uit de serie ‘Rox’ van Studio100) – 
Zeedijk t.h.v. Goethalsstraat

16.30 u.: Theaterband Michael Lanzo – 
Zeedijk t.h.v. Goethalsstraat

17.10 u.: Steve Tielens & danseressen – 
Zeedijk t.h.v. Goethalsstraat

18 u.:  Michael Lanzo zingt Hazes – 
Zeedijk t.h.v. Goethalsstraat

19 u.: Vlaanderen Zingt – Zeedijk t.h.v. 
Goethalsstraat

Mobiele animatie
13.30 u. – 17.30 u.: Koninklijke Harmonie 
De Burgersgilde Lichtervelde

14 u. – 18 u.: Nautilus One Man Band

14 u. – 18 u.: Brotherhood

14.30 u. – 18.30 u.: Koninklijke Popering-
se Harmonie

Het volledige programma is beschikbaar 
vanaf 1 augustus 2018 op 
www.nieuwpoort.be !

Organisatie: Dienst toerisme en 
Handelaarsbond Verenigd 
Nieuwpoort-bad 
www.nieuwpoort.be 
www.vnbnieuwpoortbad.be



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

Open Klassieke Schepen

Zaterdag 18 en zondag 19 
augustus 2018
Het doel van het evenement is de klas-
sieke schepen bekend te maken en de 
bezoekers de mogelijkheid te bieden 
de oude wereld van de pleziervaart te 
ontdekken. 
Het publiek zal het verschil kunnen er-
varen tussen een schoener, een yawl, 
een kits, een kotter en toren getuigde 
schepen.

Iedere schipper zal uitleg verschaffen 
over zijn schip, de bouwwijze en de ge-
schiedenis ervan.
Ook zullen de ambachtelijk gebouwde 
houten interieurs bezocht kunnen wor-
den na toelating van de eigenaar.

Het evenement is gratis en vindt plaats 
tussen 10 u. en 18 u. aan het Ponton K 
(Robert Orlentpromenade).

Avondmarkten

De wekelijkse zomeravondmarkten 
vinden op alle dinsdagen van juli en 
augustus plaats. De marktkramen 
bevinden zich op de Zeedijk (vanaf 19 
u.) of op het Marktplein (vanaf 17 u.). 

10, 24 en 31 juli + 14 en 21 augus-
tus 2018: Marktplein en omliggende 
straten
3 en 17 juli + 7 augustus 2018: Zee-
dijk

Rommelmarkten

Naar jaarlijkse gewoonte worden in 
Nieuwpoort diverse rommelmarkten ge-
organiseerd. Een bezoekje is steeds de 
moeite waard: je vindt er tal van leuke 
snuisterijen zoals glazen, speelgoed, 
boeken, kledij etc. Voor ieder wat wils! 

Zondag 15 juli 2018 
6 u. tot 17 u.
Marktplein en omliggende straten
Organisatie: Monobloc Coupe Gorge

Zaterdag 4 augustus 2018
6 u. tot 17 u.
Oude Veurnevaart en omgeving Oude 
Veurnevaart
Organisatie: FC Monobloc - Coupe Gorge

Woensdag 15 augustus 2018
6 u. tot 18 u. 
Sint-Jorisplein Sint-Joris
Organisatie: Feestcomité St-Joris

Dijkanimatie

Zaterdag 7 juli 2018
11 u. tot 17.30 u.: Federal Truck, Zeedijk

Dinsdag 10 juli 2018
Zespri Zomertournee, Zeedijk t.h.v. 
Hendrikaplein

Zaterdag 14 juli 2018
11 u. tot 17 u.: Lekker zomeren, Zee-
dijk, t.h.v. de Rotonde

Maandag 16 juli 2018
11 u. tot 17 u.: Ravotdagen met anima-
tie, Zeedijk, t.h.v. de Rotonde

Vrijdag 20 juli 2018
14.30 u. tot 22 u. Lotto’s Muziekshow, 
Zeedijk nabij Hendrikaplein

Woensdag 25 juli 2018
16 u. tot 22 u.: Feest op de Dijk, Zeedijk 
t.h.v. Hendrikaplein

Woensdag 1 augustus 2018
11 u. tot 17.30 u.: Federal Truck, Zeedijk

Donderdag 2 augustus 2018
11 u. tot 17.30 u.: Federal Truck, Zeedijk
14.30 u. tot 22 u.: Lotto’s Muziekshow, 
Zeedijk nabij Hendrikaplein

Zaterdag 4 augustus 2018
11 u. tot 17 u.: Lekker zomeren, Zee-
dijk, t.h.v. de Rotonde

Woensdag 8 augustus 2018
16 u. tot 22 u.: Feest op de Dijk, Zeedijk 
t.h.v. Hendrikaplein

Donderdag 9 augustus 2018
11 u. tot 16 u.: Surf Safe met Child Fo-
cus, Hendrikaplein
 
Zaterdag 20 augustus 2018
11 u. tot 17.30 u.: Federal Truck, Zeedijk

Meer informatie over de dijkanimatie 
vind je in de UiTkalender.
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OP HET WATER

Nieuwpoort International Youth Regatta

Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 
juli 2018 
Op 6, 7 en 8 juli staat in de haven van 
Nieuwpoort alles in het teken van NIYR, 
de Nieuwpoort International Youth Re-
gatta. Ondertussen ook al de 3de editie! 
De organisatie van NIYR geeft jongeren 
de kans om zonder ervaring deel te ne-
men aan een initiatiewedstrijd op zee. De 
organisatie kan rekenen op een heleboel 
booteigenaren en kapiteins die met veel 
plezier de jonge bemanning meenemen 
op zee en hun de kneepjes van het vak to-
nen. De effectieve wedstrijd vindt plaats 
op zaterdag 7 juli.

NIYR is niet alleen een zeilwedstrijd op 
zee. Op vrijdag 6 juli kunnen alle deelne-

mers en kapiteins genieten van een heer-
lijke barbecue in de Vlaamse Yachthaven. 
Op de effectieve wedstrijddag starten 
alle deelnemers de dag met een stevig 
ontbijt gevolgd door een professionele 
wedstrijdbriefing geleid door de Vlaamse 
Vaarschool. Dan begint het echte werk, de 
kapitein en crew maken de boten vertrek-
kensklaar en draaien het roer richting 
open water.  Voor de meer creatieveling 
is er ook de #NIYR18 fotowedstrijd, origi-
neel is zoals altijd de boodschap! 

Wie zich die dag niet op het water waagt, 
is ’s middags al welkom in de havengeul 
voor de NIYR Open Air. Dit event is gra-
tis en iedereen is meer dan welkom. De 
liefhebbers van een lekker hapje kunnen 

langsgaan bij de foodtruck of genieten 
van een origineel drankje aan de cocktail-
bar. Enkele talentvolle DJ’s zorgen voor 
goeie muziek. Na de wedstrijd komen 
alle deelnemers ook langs om hun stoere 
zeemansverhalen van die dag uit te wis-
selen.

Meer info: www.niyr.be

BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT

Breng een begeleid bezoek aan Westfront

Plan je binnenkort een bezoek aan het 
Westfront? Elke zondag van de maand juli 
en augustus organiseert het bezoekers-
centrum Westfront een geleid bezoek met 
gratis gids.
Hiervoor betaal je enkel het toegangstic-
ket (€ 7) tot het bezoekerscentrum. De 
gids krijg je er helemaal gratis bij. 

De gids neemt je mee op sleeptouw door-
heen het sluizencomplex ‘De Ganzepoot’ 
en het eigenlijke bezoekerscentrum. De 
gids vertelt je bovendien het gedetail-
leerde relaas over de onderwaterzetting
van de IJzervlakte die in oktober 1914 de 

Duitse opmars kon stuiten. Een hoogte-
punt van het bezoek is zeker de projectie 
van het tot leven gewekte IJzerpanorama. 
Dit was oorspronkelijk een schilderij van 
115 m lang en 15 m hoog. Verder kun je 
op ontdekking gaan in de nieuwe tijdelijke 
tentoonstelling ‘Een stad vol stellingen-
De wederopbouw van Nieuwpoort’ en kun 
je bovenop het Koning Abert I-monument 
van een prachtig uitzicht genieten.

Wanneer? Elke zondag in juli en augus-
tus: 1, 8, 15,  22 en 29 juli + 4, 12, 19 en 26 
augustus.

Opgelet: i.p.v. zondag 5 augustus 2018 
(Nationale Hulde Koning Albert I) kan je 
op zaterdag 4 augustus genieten van een 
geleid bezoek met gids.
Het geleid bezoek start om 10.30 u. in het 
bezoekerscentrum Westfront, Kustweg 2. 
Reserveren is niet nodig! Er kunnen 
maximaal 25 personen aan een begeleide 
rondleiding deelnemen. 

 Westfront Nieuwpoort - Kustweg 2 - T 058 23 07 33 - E info@westfrontnieuwpoort.be - www.westfrontnieuwpoort.be

Een stad vol stellingen – De wederopbouw van Nieuwpoort-stad na WO I

Nieuwpoort heeft een opmerkelijke ge-
schiedenis. De stad vormde verschil-
lende keren het decor voor veldslagen 
of belegeringen. Het sluizencomplex De 
Ganzepoot en de stad Nieuwpoort wer-
den in 1914 het doelwit van talloze Duit-
se artilleriebeschietingen. Na vier jaar 
bleef van de Ganzepoot en de stad al-
leen nog modder en puin over. Wanneer 

in november 1918 de wapens zwegen,  
was het ordewoord van de teruggekeer-
de Nieuwpoortenaren ‘Wederopbouw’. 

Na het puin ruimen herrees Nieuwpoort 
uit zijn as, mooier dan tevoren. De we-
deropbouw van toen dreigt jammer ge-
noeg uit het collectief geheugen te ver-
dwijnen. Met deze tentoonstelling zullen 

de vele inspanningen van onze voorou-
ders zeker niet vergeten worden. 

De tentoonstelling loopt tot 16 juni 2019 
en is dagelijks, behalve maandag, van 
10 u. tot 17 u. te bezichtigen. De kost-
prijs van de tijdelijke tentoonstelling is 
inbegrepen in het toegangsticket. 

VRIJE TIJD



HERDENKINGEN

Herdenking van de Halifaxcrash

Zaterdag 28 juli 2018
De Heemkring ‘Ramscapple aen den Yser’ 
herdenkt op dinsdag 28 juli 2018 de mi-
litaire en burgerlijke slachtoffers van de 
Halifaxcrash van 28 juli 1944 in Ramska-
pelle.

Alle slachtoffers zijn op het burgerlijk 
kerkhof van Sint-Joris begraven:
• F/Lt Pilot William Gladstone Hoffman, 

21 jaar 

• F/O Wireless Operator/Air Gunner 
Russell Harry Winter, 29 jaar

• Désiré Verhaeverbeke, 33 jaar
• Marie Couvreur, 36 jaar

Tijdens de plechtigheid worden er bloe-
men neergelegd door de familie van 
de slachtoffers, de Britse en Canadese 
Ambassadeur (indien aanwezig), burge-
meester Vanden Broucke, de Vaderlands-

lievende Vereniging en de Heemkring 
‘Ramscaplle aen den Yser’.
Daarna speelt een klaroenblazer de Last 
Post, gevolgd door de 3 volksliederen van 
Canada, Groot-Brittannië en België. De 
plechtigheid eindigt met de overvlucht 
van een Sea-King of NH90 helikopter.

Gedicht van Philippe 
H. Rotsaert: Halifax 
EY-X-MZ340

Zwaar geronk grolt
onrustwekkend door
de donkere lucht van Ramskapelle.
De formatie Halifax
vol dodelijke bommen
vliegt V1-lanceerinstallaties
tegemoet om leed te besparen
tot nummer 78 geraakt
zelf tot gevaar omgetoverd
vernieling veroorzaakte
met vier doden.
Toch dankbaar voor het vermijden 
van catastrofe,
menselijke waardigheid
in een tijd van dwaasheid.

83ste Nationale Hulde aan Koning Albert I en aan de Helden van de IJzer

Zondag 5 augustus 2018
Aan de voet van het Koning Albert I-
monument vindt deze jaarlijkse plech-
tigheid plaats ter nagedachtenis van de 
gesneuvelden van de Eerste Wereldoor-
log. De plechtigheid start om 10 u.

Er is een defilé van vaandeldragers en 
de doedelzakband Field Marshal Haig's 
Own Pipes & Drums brengt een muzi-
kaal eerbetoon. Daarnaast zijn er nog 
bezinningsmomenten, worden er toe-
spraken naar voren gebracht en bloe-
men neergelegd. 

Aan het IJzergedenkteken en aan het 
Britse en Franse monument wordt er 
nog hulde gebracht met de Europese 
hymne en de Brabaçonne. 

83e Nationale Hulde
aan Z.M. Koning Albert I

 en de Helden van de IJzer

Nieuwpoort
05-08-2018 
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KINDERBOERDERIJ ‘DE LENSPOLDER’

Educatieve activiteiten op de kinderboerderij 

De medewerkers van de kinderboerde-
rij ‘De Lenspolder’ willen kinderen op-
nieuw in aanraking laten komen met het 
boerderijleven. Ze laten ze landbouw-
producten ontdekken en geven ze ook 
de kans om dieren in levende lijve te be-
kijken en aan te raken. Bovendien heeft 
kinderboerderij ‘De Lenspolder’ een 
ruim aanbod aan educatieve activiteiten:

Brood bakken
Er worden heerlijke broodjes gebakken 
in de spiksplinternieuwe oven van de 
kinderboerderij. Deze activiteit is be-

doeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en 
vindt plaats elke dinsdag- en donderna-
middag van 13.30 u. tot 16 u.

Met de boer op pad 
Zoals altijd is de boer niet te vinden op 
het erf. Dan gaan de kinderen maar op 
pad met de boerin en zoeken ze samen  
naar de boer. Kinderen van 3 tot 6 jaar 
kunnen hieraan deelnemen en dit elke 
woensdagvoormiddag van 10.30 u. tot 
12 u. 

Muizenexpeditie 
Tijdens de ‘muizenexpeditie‘ ontdekken 
de kinderen de kleine wonderen van de 
natuur op en rond het erf. Deze activiteit 
is bedoeld voor kinderen van 6 tot 9 jaar 
en wordt elke dinsdagvoormiddag  van 
10 u. tot 11.30 u. georganiseerd. 

Inschrijven voor deze activiteiten is 
verplicht en kan via 
inschrijvingen.nieuwpoort.be  of ter 
plaatse in het bureel van de kinder-
boerderij tijdens de kantooruren. 
Telefonisch of per e-mail inschrijven is 
niet mogelijk. De kostprijs bedraagt € 
2. 

Iedereen is ook steeds welkom voor een 
vrij bezoek op de boerderij.

Wandel mee 
tijdens tal van 
strandwandelingen

De strandwandelingen van de kin-
derboerderij brengen heel wat gezin-
nen op de been. Terwijl de kinderen 
op zoek zijn naar schelpjes, vertelt 
de gids al zijn geheimen van de zee. 
Tijdens de duinenwandelingen is het 
klimmen geblazen over de duinen en 
op de wandeling in het natuurreser-
vaat De IJzermonding kunnen de op-
lettende wandelaars misschien enkele 
zeehonden en speciale watervogels 
spotten. 

Tot slot zijn er in juli en augustus ook 
stadswandelingen in Nieuwpoort-
Bad. Tijdens de wandeling ‘Straatje in, 
Straatje uit, Le Beau monde Achterna, 
kom je meer te weten over de geschie-
denis van de mooie badstad. 

Scholen op bezoek

Vanaf maart 2018 werd de kinderboerde-
rij druk bezocht door scholen uit Nieuw-
poort en omstreken.  Ook scholen uit De 
Panne, Nieuwkapelle en zelfs Asse, vin-
den hun weg naar De Lenspolder. 

Ondertussen werd er door de medewer-
kers van de kinderboerderij al druk ge-
werkt aan de brochure voor het nieuwe 
schooljaar 2018 -2019. Indien je interesse 
hebt om deze brochure te ontvangen voor 
je school of klas, dan mag je gerust con-
tact opnemen met de kinderboerderij!

  Kinderboerderij De Lenspol-
der, Elf Juliwijk 6A - T 058 23 69 86 
E kindeboererij@nieuwpoort.be  

VRIJE TIJD



LANDBOUW EN VISSERIJ

Nieuwe brochure Promovis

De nieuwe brochure van vzw Promovis 
werd n.a.v. de visserijfeesten officieel 
voorgesteld door voorzitter Romeo Rau. 
In deze lijvige brochure vind je heel wat 
informatie over de visserij, vishandels 

en restaurants. De brochure is gratis en 
wordt bedeeld via de toerismekantoren 
en diverse handelaars.

Landbouwfeest

Zondag 1 juli 2018
Op zondag 1 juli 2018 vindt opnieuw het 
jaarlijkse Landbouwfeest plaats op Hoeve 
Sesier, Victorlaan 44. 
Op het Landbouwfeest mag muziek uiter-
aard niet ontbreken. De hele dag zijn er 
diverse optredens. Daarnaast valt er voor 
klein en groot heel wat te beleven. Zo is 
er een markt met ambachtelijke produc-
ten, een expo en rondrit van tractoren, 
een trekdemo met een Belgisch trek-
paard etc.

Het programma ziet er als volgt uit:
9 u. - 10.30 u.: Boerenontbijt - inschrijven 
niet meer mogelijk 

10 u. - 17.30 u.: Smoefelmarkt met am-
bachtelijke producten + doorlopend expo 
tractoren en landbouwmateriaal

10.30 u.: Dansoptreden van ‘De Jutter-
tjes’ 

11 u.: Opening Landbouwfeest met toe-
spraak van gedeputeerde Bart Naeyaert 

Optreden ‘The Gitsy Streetband’
(ook 14.30 u. - 17 u.)

11 u. - 12 u.: Rondrit tractoren naar 
Nieuwpoort-Stad + tractorzegening aan 
de O.L-Vrouwekerk (om 12 u.)

14 u.: Rondrit tractoren naar Nieuw-
poort-Bad

14 u. -   17  u.: Straatanimatie ‘Kip van 
Troje’

14.30 u.: Trekdemo Belgisch trekpaard

14.30 u. - 16.30 u.: Ballonplooien

14.30 u. - 17 u.: Haringrijden

 Toerisme Nieuwpoort, Marktplein 7 - T 058 22 44 44  - E info@nieuwpoort.be 

VRIJE TIJD

Verdienstelijke reders

Op Pinkstermaandag werden de ver-
dienstelijke reders gehuldigd met een 
aanlanding  van meer dan 10.000 kg. 
Zo werden de N93 Aalscholver van Jan 
en Gilbert Desaever, de N86 Rudi van 
Gregory Arnoys, de N116 Nostalgie van 
Sam Zwertvaegher en Diederik Jacobs, 

de Z85 Alexis II van Tared Aymar en 
Tered Alexis en de Z279 Ramblers van 
Joachim Moeyaert en Bernd Baert ge-
huldigd.



Opendeurdag Vrienden der Blinden

Zaterdag 8 september 2018
Op zaterdag 8 september zet het Oplei-
dingscentrum voor Blindengeleidehon-
den in Koksijde haar deuren opnieuw 
open voor het grote publiek. Om 10.30 
u. vindt de officiële inhuldiging van het 
nieuwe multifunctionele gebouw plaats. 

Daarna zal ‘2 the Limit’ zorgen voor de 
muzikale omlijsting tijdens het aperitief-
concert (vanaf 11 u.). 

Op het programma staan diverse de-
monstraties en leuke workshops. Enkele 
foodtrucks, een dessertbuffet en een bar 
zullen de innerlijke mens sterken. 

Meer info: 
Hendrick Noterdaemestraat 1
8670 Koksijde
E info@vriendenderblinden.be
www.vriendenderblinden.be
T 058 53 33 00 

Opendeurweekend 
Dierenasiel 
Ganzeweide vzw

Zaterdag 1 en zondag 2 
september 2018
De verloren gelopen honden en 
poezen worden opgevangen door 
het Dierenasiel Ganzeweide vzw, 
Langeleedstraat 12, 8670 Koksijde. 
Op zaterdag 1 en zondag 2 septem-
ber organiseert het dierenasiel een 
opendeurdag: een unieke gelegen-
heid om te zien hoe de honden en 
poezen tijdelijk opvang krijgen. Tus-
sen 13.30 u. en 18 u. staan de vrij-
willigers, personeelsleden en die-
renartsen klaar om je te ontvangen. 
Tijdens de opendeur kunnen geen 
dieren geadopteerd worden.

Er is bewegwijzering vanaf de Koksij-
desteenweg (richting Burgweg) of 
vanaf de Toekomstlaan (richting 
Langeleedstraat).

Meer informatie vind je op 
www.ganzenweide.be of kan je beko-
men via T 058 31 40 08 of 
E info@ganzeweide.be.

Zomertoeren tussen bron en monding 

Dankzij de samenwerking tussen Na-
tuurpunt De Bron, Poperinge-Vleteren, 
IJzervallei en Westkust kan je deze zo-
mer opnieuw elke dinsdagavond in juli 
en augustus ‘Zomertoeren tussen bron 
en monding’. De 2 afsluitende wande-
lingen zijn in Nieuwpoort:

Dinsdag 21 augustus 2018 : 
Nieuwpoort - 5 km – Duur: 2,5 à 
3 uur
De IJzermonding is de plaats waar zoet 
en zout water elkaar ontmoeten. Laat 
je verrassen door deze unieke biotoop, 
ontdek de rijkdom van de slikken en 
schorren, geniet van de zeldzame en 
diverse rijkdom aan planten en vogels 
en werp een blik op ’25 jaar plan zee-
hond’.

Afspraak om 18.45 u. (vertrek stipt om 
19 u.) aan de IJzermonding, parking 
Halvemaanstraat.
Prijs: gratis voor leden Natuurpunt / 
niet-leden betalen € 3,50 per persoon 
(€ 7 per gezin).

Inschrijven is niet nodig.
Benodigdheden: goede stapschoenen, 
een verrekijker en een drankje. 

Dinsdag 28 augustus 2018 : 
Nieuwpoort - 7 km – Duur: 2,5 à 
3 uur
Dit is een begeleide wandeling in en-
kele richting: je keert op eigen houtje 
terug (te voet of met de tram). Deze 
promenadewandeling gaat van het vis-
sersmonument tot aan de stormvloed-
kering. Tijdens de wandeling wordt er 
een blik op het heden en verleden ge-
worpen: de vismijn en visserij, de vuur-
toren, het belang van de haven en de 
IJzermonding.

Afspraak om 18.45 u. (vertrek stipt om 
19 u.) aan het Vissersmonument, Kaai
Prijs: gratis voor leden Natuurpunt / 
niet-leden betalen € 3,50 per persoon 
(€ 7 per gezin).

Maximum 25 deelnemers. Inschrijven 
verplicht (kan vanaf 1 augustus) via 
www.natuurpuntwestkust.be

Deze wandelingen passen binnen het 
project Waterlanders met steun van 
het Regionaal Landschap Westhoek en 
de provincie West-Vlaanderen. Honden 
worden steeds toegelaten aan de lei-
band.

VARIA

NIEUW IN NIEUWPOORT

Only

ONLY is een uniek merk en dat zie je ook 
terug in hun winkels en collecties. Elk 
item wordt ontworpen met de typische 
ONLY-touch: een stoere en trendy mode 
met een vrouwelijke toets. Zij trachten 

kledij te maken voor elk fashion moment 
in het leven van de ONLY-girl. 
Locatie: Albert I-laan 174
Openingsuren: Maandag tot en met vrij-
dag van 10 u. tot 18 u., zaterdag van 10 u. 

tot 18.30 u. en zondag van 11 u. tot 18 u.

Meer info via T 050 32 23 18 !.

VRIJE TIJD



Boek waterbouwkunde in de 
IJzervlakte

Het boek ‘Waterbouwkunde in de IJzervlakte van 
1590 tot 1915’ van auteur Paul Van Pul werd op 17 
april ll. officieel voorgesteld. Als landmeter-expert 
is Paul enorm gespecialiseerd in de geschiedenis 
van de waterbouwkunde. De auteur publiceerde 
eerder ‘Oktober 1914, het koninkrijk gered door de 
zee’. Dit boek geldt als een standaardwerk over de 
krijgsverrichtingen van het Belgische leger tot het 
onder water zetten van de IJzervlakte. Paul Van 
Pul werkte ook mee aan de heruitgave van het ori-
ginele standaardwerk van ingenieur Robert Thys 
over de inundaties langs de IJzer.
Het boek kost € 35 en is een uitgave van Agora/
De Krijger.

20 jaar badmintonclub

De Nieuwpoortse Recreatieve Badmintonclub 
vierde zijn 20-jarig bestaan en werd op 9 juni ll. 
officieel ontvangen op het stadhuis. Onder impuls 
van voorzitter Bram Vansteelant en penningmees-
ter Luc Bontinck werd in september 2009 gestart 
met een jeugdopleiding. Deze bloeiende sportver-
eniging telt momenteel 66 spelers. In de nieuwe 
sportzaal zullen de badmintonspelers 12 volwaar-
dige speelvelden kunnen gebruiken.

Rode Kruis nieuwpoort 

De Nieuwpoortse Rode Kruisafdeling zette op 5 
mei ll. de verdienstelijke bloedgevers, vrijwilligers 
en cursisten in de bloemetjes. Als blijk van erken-
telijkheid voor hun inzet kregen voorzitter Johan 
Coopman en alle medewerkers een receptie aan-
geboden door het stadsbestuur.

IN BEELD
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Week van de 
Amateurkunsten

De Week van de Amateurkunsten ging op 28 april 
ll. van start. Dit jaar had deze kunstzinnige week 
‘Buiten’ als centraal thema. De lokale exposanten 
toonden talrijke mooie schilderijen, foto’s en beel-
dende kunst aan het grote publiek. Het jaarthema 
inspireerde de deelnemers ook om met typische 
buitenelementen aan de slag te gaan.

Tentoonstelling Westhoek-
academie 

Naar jaarlijkse gewoonte stelden de leerlingen 
van de Westhoekacademie (afdeling Nieuwpoort) 
hun werken tentoon in de Stadshalle. De kleurrijke 
vernissage werd feestelijk geopend op zondag 10 
juni 2018.

Techniekacademie

De jongeren die deelnamen aan de Techniekaca-
demie ontvingen op 3 mei ll. hun diploma. De 
Techniekacademie is een initiatief dat kinderen 
van 10 tot 12 jaar onderdompelt in de wereld van 
techniek en technologie. De leerlingen uit het vijf-
de en zesde leerjaar werden uitgedaagd om met 
techniek problemen op te lossen en dit onder be-
geleiding van professionele techniekmentoren. De 
techniekacademie was een gezamenlijk initiatief 
van de jeugddienst en de hogeschool Vives met de 
steun van  de provincie West-Vlaanderen en en-
kele lokale firma’s.



IN BEELD

Diamanten paar 

Maria Suykens en Emiel Coeckelbergh huwden op 
6 mei 1958 in Willebroek. Emiel kan terugblikken 
op een mooie loopbaan bij NV Louis De Naeyer, 
gekend voor zijn papierfabriek en constructie-
werkhuizen.  Hij werkte er als studietekenaar-
ontwerper en coördinator van thermische centra-
les. In 1986 stapte hij als technischtekenaar over 
naar een studiebureau in Sint-Niklaas. Maria had 
een job bij een neutraal en sociaal secretariaat 
voor gezinsvergoeding, ziekenkas en pensioenen 
in Mechelen. De jubilarissen gaan graag naar 
muziekconcerten en samen beoefenen ze de kal-
ligrafie bij Vl@s. Naast kalligrafielesgever is Emiel 
ook een fervente postzegelverzamelaar. De jubi-
larissen hebben een hechte band met hun zoon, 
schoondochter en kleindochter die regelmatig in 
hun appartement in Nieuwpoort-Bad verblijven.

65 jaar gehuwd! 

Roger Maene en Cecilia Saelens huwden op 8 
juni 1953. Roger heeft als inspecteur bij het Mi-
nisterie van Financiën een mooie carrière achter 
de rug.  Hij zette een definitief punt achter zijn 
loopbaan als inspecteur met kantoor in Oostende, 
verantwoordelijk voor de hele kust. Cecilia stond 
als zorgzame huisvrouw in voor de zorg van haar 
gezin en haar kleinkinderen. Het briljanten paar 
heeft drie kinderen, vijf kleinkinderen en vier ach-
terkleinkinderen met wie ze een hechte band heb-
ben.

Briljanten jubileum

Roger Verburgh en Anais Verhegge huwden op een 
zonnige 11 april 1953. Roger werkte als gerant bij 
discount Maenhoudt in Lo. Anais had de handen vol 
met het drukke huishouden en het vele naaiwerk 
voor familie en vrienden. Beide jubilarissen waren 
bekende gezichten in het lokale verenigingsleven. 
Zo waren ze bestuurslid van de Bond voor Jonge 
Gezinnen en actief bij de K.A.V., K.W.B., K.B.G. en 
bij Okra. Het briljanten paar heeft vier kinderen, 
zes kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.



Vijftig jaar gehuwd

Jean-Marie Leroy en Magda Descamps huwden op 
een zonnige 20 april 1968 in Geluwe. De jubilaris-
sen runden gedurende 43 jaar een bloeiende verf- 
en behangwinkel in Wervik.
Jean-Marie en Magda zijn allebei lid van Okra. 
Jean-Marie maakt mooie miniatuurhuisjes en 
kerststallen en nam onlangs deel aan het tiende 
miniatuurfestival in de Stadshalle. Het gouden 
paar heeft drie kinderen en vier kleinkinderen. 
Nadat ze jarenlang hun vakantie doorbrachten op 
Kompas Camping besloten ze in 2012 om zich de-
finitief in Nieuwpoort te vestigen.

Gouden jubileum

Monique Vyvey en Johan Duflou traden op een zon-
nige 4 mei 1968 in het huwelijk. Monique werkte 
bij de sleutelfabriek Meco en stapte na de faling 
van dit bedrijf over naar BLOSO. Johan kwam aan 
de kost als technieker bij diverse bedrijven. Nadat 
de firma Brusselle in Nieuwpoort failliet ging kon 
hij aan de slag gaan bij de RMT. De jubilarissen 
fietsen graag en trekken er ook vaak op uit met 
de kusttram. Monique en Johan waren één van de 
eerste bewoners van de Elf Juliwijk waar ze on-
dertussen al 38 jaar in hun eigen huis wonen.

Diamanten jubileum

Julien De Craemer en Jeannine Geryl stapten op 
17 mei 1958  in het huwelijk. Julien werkte bij de 
bouwfirma Soetaert in Westende terwijl Jeannine 
als toegewijde moeder instond voor de zorg van 
het huishouden en de zorg over hun vijf kinderen. 
De jubilarissen hebben een hechte band met hun 
zeven kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. 
Julien is ere-voorzitter van de lotto- en kaarters-
club van de Nieuwpoortse gepensioneerden. Hij 
was ook voorzitter van de NSB-oudstrijdersver-
eniging uit Oostduinkerke. Jeannine werd in 1955 
in Oostduinkerke verkozen tot Mieke Garnaal, een 
titel waar ze heel erg trots op is.

IN BEELD



Gouden jubileum

Rik De Cauter en Greta Stephani huwden op 4 juni 
1968 in Sint-Katelijne-Waver waar ze indertijd bu-
ren van elkaar waren. Daar hebben ze gedurende 
38 jaar een bloeiende elektrohandel, een echt 
familiebedrijf, uitgebaat. Het paar ruilde Middel-
kerke voor Nieuwpoort waar ze in 2013 een mooi 
appartement langs de oude jachthaven. Het paar 
houdt van een gezonde wandeling en een ste-
vige fietstocht. De jubilarissen hebben een hech-
te band met hun zoon die hen graag opzoekt in 
Nieuwpoort.

Zestig jaar gehuwd

Solange Counye en Michel Verstegen stapten op 
10 juni 1958 in het huwelijk. Michel werkte bij 
verschillende bedrijven en zette bij de hooi- en 
strohandel Boelens in Ramskapelle een definitief 
punt achter zijn actieve loopbaan. Michel werkt 
graag en veel in zijn moestuin waar hij veel lek-
kere groenten kweekt. Het paar baatte negen jaar 
een kruidenierszaak uit op de hoek van de Gas- en 
Coppieterstraat. Solange was jarenlang een toe-
gewijde vrijwilligster in het rusthuis Ten Anker. De 
jubilarissen hebben drie kinderen en zeven klein-
kinderen.

Vijftig jaar gehuwd

Giovanni Giuliana en Betty Braekmans huwden op 
7 juni 1968. Het gouden paar baatte jarenlang een 
bloeiende slagerszaak uit in Houdeng-Aimerie, 
een deelgemeente van La Louvière. Ze brachten 
lange tijd hun vakantie door in Nieuwpoort-Bad en 
in zo’n tien jaar geleden besloten ze zich defini-
tief in onze badplaats te vestigen. Het koppel heeft 
drie kinderen en twee kleinkinderen die ze regel-
matig in Wallonië opzoeken.

IN BEELD



ACTIVITEITEN 
Zondag 1 juli

Landbouwfeest

Meer info zie pp. 29

Concert Nieuwpoort Concert Band

Waar: Zeedijk – om 11 u.
Concert ter gelegenheid van de start van 
het zomerverlof. Info: Toerisme Nieuw-
poort.

Concert Ark Schools

Waar: Zeedijk – om 20 u. Gratis toegang. 
Info: Toerisme Nieuwpoort.

Donderdag 5 juli

Schelpenwandeling: strandjutten aan 
het zomerstrand

Waar: dienst Toerisme, Hendrikaplein – 
om 9.30 u.
Breng alvast een strandemmertje mee 
voor alle schatten uit de zee. Laarzen of 
waterdichte schoenen zijn aangeraden bij 
slecht weer. Gratis deelname. Inschrijven 
voor deze wandeling is niet nodig. Info: 
Kinderboerderij De Lenspolder – T 058 23 
69 86 – kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Vrijdag 6 juli

Gekke Niepo

Meer info zie pp. 17

Zaterdag 7 juli

Federal Truck

Waar: Zeedijk – van 11 u. tot 17.30 u.
Federale informatiecampagne over de 
verschillende activiteiten in de Noord-
zee en de bescherming ervan. Info: stad 
Nieuwpoort – T 058 22 44 44.

Dinsdag 10 juli

Zespri Zomertournee

Waar: Zeedijk, t.h.v. Hendrikaplein
Een dag vol animatie en spelletjes. Info: T 
03 491 01 70 – www.brandsinmotion.be – 
info@brandsinmotion.be.

Donderdag 12 juli

Duinenwandeling

Waar: Sint-Bernarduskerk, Sint-Bernar-
dusplein 2 – om 9.30 u.
Op zoek naar bloeiende bloemen en strui-
ken in de duinen. Een natuurgids neemt 
je mee door de mooie Simliduinen van 
Nieuwpoort. Neem je ouders bij de hand 
en doe mee aan deze toffe duinenwande-
ling. De afspraakplaats is bereikbaar met 
de tram (halte Zonnebloem). Stapschoe-
nen kunnen nuttig zijn. Deze wandeling 
is niet toegankelijk voor rolstoelen en 
buggy’s. Gratis deelname. Inschrijven is 
niet noodzakelijk. Info: Kinderboerderij 
De Lenspolder.

Zaterdag 14 juli

Lekker zomeren

Waar: Zeedijk, t.h.v. de Rotonde – van 11 
u. tot 17 u. 

Animatie rond het thema gezond eten en 
leven. Gratis deelname. Info: KX Creati-
ons – T 03 443 73 31 – info@kxcreations.
be.

Concert door de Koninklijke Muziekka-
pel van de Belgische Marine

Meer info zie pp. 16

Zondag 15 juli

Rommelmarkt

Waar: Marktplein en omliggende straten 
– van 6 u. tot 17 u.
Standplaatsen kosten € 5,- per 5 lopende 
meter. Vooraf inschrijven is verplicht via 
M 0477 64 73 13 (na 16u). Info: Monobloc 
Coupe Gorge – Kissy Vermeylen.

Maandag 16 juli

Ravotdagen met animatie

Waar: Zeedijk t.h.v. de Rotonde – van 11 
u. tot 17 u. Kom gezellig mee ravotten. 
Er is allerlei animatie voorzien voor klein 
en groot. Gratis deelname. Info: Toerisme 
Nieuwpoort.

Strandloop

Meer info zie pp. 19

Woensdag 18 juli

Workshop papieren bloemen maken

Waar: Garage aan het sportstrand, Zee-
dijk t.h.v het sportstrand en beachbar De 
Strandjutter – van 14 u. tot 16 u. Onder 
begeleiding maakt ieder kind een papie-
ren bloem. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Geen reservatie nodig. Gratis deelname. 
Info: Kinderboerderij De Lenspolder.

Donderdag 19 juli

Schelpenwandeling: Tafelen met 
scheermesjes en zaagjes
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Waar: dienst Toerisme, Hendrikaplein – 
om 9.30 u.
Tijdens deze wandeling nemen we alle 
eetbare schelpdieren onder de loep. 
Breng alvast een strandemmertje mee 
voor alle schatten uit de zee. Laarzen of 
waterdichte schoenen zijn aangeraden. 
Gratis deelname. Inschrijven is niet no-
dig. Info: Kinderboerderij De Lenspolder.

Orgelconcert Bart Verheyen

Waar: Onze-Lieve-Vrouwekerk, Willem 
De Roolaan – om 20 u. Bart Verheyen won 
al jong talrijke piano-, orgel- en composi-
tieprijzen. Op het grote Lonckeorgel van 
Nieuwpoort speelt hij een indrukwekkend 
programma met werken van Franz Liszt, 
Julius Reubke, Jehan Alain en Olivier 
Messiaen. Tickets: ADD € 10 – VVK: € 8. 
Info: Internationaal Orgelfestival Veurne-
Nieuwpoort, janvermeire@telenet.be – 
www.fugato.be.

Vrijdag 20 juli

Lotto’s Muziekshow

Waar: Zeedijk nabij Hendrikaplein – van 
14.30 u. tot 22 u. Met optredens van Mat-
thias Lens, Luc Steeno, Gene Thomas, 
Belle Perez, Sergio. Gratis toegang. Info: 
Toerisme Nieuwpoort.

Zaterdag 21 juli

Fietstocht voor wielertoeristen

Waar: start is bij d’Oude Schole, Ramska-
pellestraat, Ramskapelle – van 8 u. tot  
15 u.
Fietstocht voor wielertoeristen langs 
het front 14-18. Afstanden 65 of 120 km. 
Deelname: € 2 p.p. voor federatiele-
den. Dagverzekering: € 4 p.p. Info: wtcn.
geert@hotmail.be - wtcn.marc@skynet.be 
- www.wtcnieuwpoort.webs.com.

Zondag 22 juli

Concert Highcliffe Schools

Waar: Zeedijk – om 13 u. Gratis toegang. 
Info: Toerisme Nieuwpoort.

Dinsdag 24 juli

Stadswandeling  ‘Straatje in straatje uit, 
Le Beau monde achterna’

Waar: dienst Toerisme, Hendrikaplein – 
om 9.30 u. Inschrijven is niet nodig. Groe-
pen kunnen niet deelnemen. Deze wan-
deling is toegankelijk voor rolstoelen en 
buggy’s. Gratis deelname. Info: Kinder-
boerderij De Lenspolder.

Woensdag 25 juli

Feest op de Dijk

Waar: Zeedijk t.h.v. Hendrikaplein – van 
16 u. tot 22 u. 
Met optredens van Romeo’s, Lindsay en 
Herbert Verhaege. Gratis toegang. Info: 
Toerisme Nieuwpoort.

Workshop papieren bloemen maken

Waar: Garage aan het sportstrand, Zee-
dijk t.h.v het sportstrand en beachbar De 
Strandjutter – van 14 u. tot 16 u. Onder 
begeleiding maakt ieder kind een papie-
ren bloem. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Geen reservatie nodig. Gratis deelname. 
Info: Kinderboerderij De Lenspolder.

Donderdag 26 juli

Duinenwandeling: Insecten en vlinders 
in de duinen

Waar: Sint-Bernarduskerk, Sint-Bernar-
dusplein 2 – om 9.30 u.
We gaan op zoek naar insecten en vlin-
ders in de duinen en leren ze beter ken-
nen. Laarzen of waterdichte schoenen 
zijn aangeraden bij slecht weer. Deze 
boeiende natuurwandeling is niet toegan-
kelijk voor buggy’s en rolstoelen. Gratis 
deelname. Inschrijven is niet nodig. Info: 
Kinderboerderij De Lenspolder.

Zaterdag 28 juli

PLEXI ETS - droge naald op de plexi 
plaat

Waar: Mamézon Louisweg 70 – van 13 u. 
tot 16.30 u.
Mamézon organiseert leuke workshops 
voor iedereen! Er wordt veel aandacht 
besteedt aan de persoonlijke begeleiding, 
daarom zijn inschrijvingen altijd beperkt.
Regelmatig plaatsen we een grafische 
techniek in de kijker, waar je als leek 
makkelijk mee aan de slag kan. Ook de 
meer ervaren graficus kan hier zijn crea-
tiviteit kwijt. Een droge naald is een diep-
druktechniek uit de prentkunst Inbegre-
pen: drukpapier, inkt, gebruik allerhande 
materiaal in het atelier, waardebon van 5 
euro, te besteden bij een aankoop in het 
atelier van Mamézon. Deelname: € 45 
p.p. Info: Mamézon – kunsthuismamezon.
wixsite.com/mamezon.

Zaterdag 28 juli

Zomer van ’18: Baloji

Meer info zie pp. 16

Zondag 29 juli

Garnaalkruiersdemonstratie door ‘De 
Spanjaardbank’

Waar: Strand en Zeedijk t.h.v. de Barken-
tijn – van 8 u. tot 9.30 u. De garnaalkuiers 
gaan in zee t.h.v. de vloedlijn om garnalen 
te vangen. Daarna koken en verdelen ze 
de garnalen op de Zeedijk. Gratis proe-
vertjes. Info: Toerisme Nieuwpoort.



Concert Cheltenham Schools

Waar: Zeedijk – om 10.30 u. Gratis toe-
gang. Info: Toerisme Nieuwpoort.
Woensdag 1 augustus

Federal Truck

Waar: Zeedijk – van 11 u. tot 17.30 u. Fe-
derale informatiecampagne over de ver-
schillende activiteiten in de Noordzee en 
de bescherming ervan. 
Info: stad Nieuwpoort.

Workshop papieren bloemen maken

Waar: Garage aan het sportstrand, Zee-
dijk t.h.v het sportstrand en beachbar De 
Strandjutter – van 14 u. tot 16 u. Onder 
begeleiding maakt ieder kind een papie-
ren bloem. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Geen reservatie nodig. Gratis deelname. 
Info: Kinderboerderij De Lenspolder.

Donderdag 2 augustus

Federal Truck

Waar: Zeedijk – van 11 u. tot 17.30 u. Fe-
derale informatiecampagne over de ver-
schillende activiteiten in de Noordzee en 
de bescherming ervan. Info: stad Nieuw-
poort.

Lotto’s Muziekshow

Waar: Zeedijk nabij Hendrikaplein – van 
14.30 u. tot 22 u. Met optredens van Mat-
thias Lens, Belle Perez, Sam Gooris, Luc 
Steeno, Sergio. Gratis toegang. 
Info: N.V. Van Craen.

Schelpenwandeling

Waar: dienst Toerisme, Hendrikaplein – 
om 9.30 u. Kruien naar garnalen en ande-
re zeediertjes in de branding van de zee. 
Breng alvast een strandemmertje mee 
voor alle schatten uit de zee. Laarzen of 
waterdichte schoenen zijn aangeraden bij 
slecht weer. Gratis deelname. Vooraf in-
schrijven is niet nodig. 
Info: Kinderboerderij De Lenspolder.

Zaterdag 4 augustus

Rommelmarkt

Waar: Oude Veurnevaart en omgeving – 
van 6 u. tot 17 u. Standplaatsen kosten  

€ 1 per lopende meter. Er zijn ongeveer 
350 standplaatsen. Enkel ter plaatse in-
schrijven. Info: FC Monobloc – Coupe 
Gorge, Bill Vermeylen – T 058 23 36 82 of 
M 0479 57 83 68.

Lekker Zomeren

Waar: Zeedijk, t.h.v. de Rotonde – van 11 
u. tot 17 u. Animatie rond het thema ge-
zond eten en leven. Info: KX Creations – 
T 03 443 73 31 – info@kxcreations.be.

Meditatiesessie

Waar: Parking, dienstweg Havengeul 
t.h.v. Louisweg – van 15 u. tot 18 u. Vier 
de eenheid van mens en natuur aan zee! 
Kostprijs: € 5 p.p. Gratis voor kinderen. 
Vooraf inschrijven. Info: Our Mystic Way, 
Rescohan – M 0484 14 06 61. 

Zaterdag 5 augustus

83ste Nationale Hulde aan Koning Al-
bert I en aan de Helden van de IJzer

Meer info zie pp.

Maandag 6 augustus

Strandloop

Meer info zie pp. 19

Dinsdag 7 augustus

Stadswandeling ‘Straatje in straatje uit, 
Le Beau monde achterna’

Waar: dienst Toerisme, Hendrikaplein – 
om 9.30 u. Inschrijven is niet nodig. Groe-
pen kunnen niet deelnemen. Deze wan-
deling is toegankelijk voor rolstoelen en 
buggy’s. Gratis deelname. 
Info: Kinderboerderij De Lenspolder.

Woensdag 8 augustus

Workshop papieren bloemen maken

Waar: Garage aan het sportstrand, Zee-
dijk t.h.v het sportstrand en beachbar De 
Strandjutter – van 14 u. tot 16 u. Onder 
begeleiding maakt ieder kind een papie-
ren bloem. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Geen reservatie nodig. Gratis deelname. 
Info: Kinderboerderij De Lenspolder.

Feest op de Dijk

Waar: Zeedijk t.h.v. Hendrikaplein – van 
16 u. tot 22 u. Met optredens van de Ro-
meo’s, Lindsay en Herbert Verhaege. 
Gratis toegang. Info: N.V. Van Craen.

Donderdag 9 augustus

Nieuwpoortse Gordel

Meer info zie pp. 19

Duinenwandeling: Expeditie in de 
duinen

Waar: Sint-Bernarduskerk, Sint-Bernar-
dusplein 2 – om 9.30 u. We trekken op 
expeditie in de Similiduinen en beleven 
er een heus avontuur! Laarzen of wa-
terdichte schoenen zijn aangeraden bij 
slecht weer. Deze boeiende natuurwan-
deling is niet toegankelijk voor buggy’s en 
rolstoelen. Gratis deelname. Inschrijven 
is niet nodig. 
Info: Kinderboerderij De Lenspolder.

Donderdag 9 augustus

Suf Safe met Child Focus!
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Waar: Hendrikaplein – van 11 u. tot 16 u. 
Het internet is een fantastisch medium 
maar kent ook risico’s. Facebooken, In-
stagrammen, Twitteren, Tinderen en 
Snapchatten,… Om kinderen en jongeren 
te helpen om zo goed mogelijk om te gaan 
met deze risico’s, ontwikkelt Child Focus 
preventie-, en sensibiliseringsmateriaal 
rond dit thema. Een van deze preventie-
tools is de Surf Safe animatie. Jongeren 
die deze zomer naar de kust komen, kun-
nen de surfplank van Child Focus trotse-
ren! Ze testen niet alleen hun evenwicht 
maar ook hun online surftalent. Ook ou-
ders en grootouders kunnen bij ons te-
recht voor preventietips! 
Info: www.childfocus.be/nl/nieuws/surf-
safe-met-child-focus-2018.

Vrijdag 10 augustus

Panic Fear of Standing Still

Meer info zie pp. 16

Zaterdag 11 augustus

Demonstratie senioren Dansschool 
Iduna

Waar: Zeedijk – om 16 u. 
Info: dienst cultuur.

Paul Michiels in Concert – Verjaardags-
concert

Meer info zie pp. 23

Zondag 12 augustus

Garnaalkruiersdemonstratie door ‘De 
Spanjaardbank’

Waar: Strand en Zeedijk t.h.v. de Barken-
tijn – van 8 u. tot 9.30 u. De garnaalkruiers 
gaan in zee tot aan de vloedlijn om garna-
len te vangen. Daarna koken en verdelen 
ze de garnalen op de Zeedijk. Gratis proe-
vertjes. Info: Toerisme Nieuwpoort i.s.m. 
De Spanjaardbank.

Dag van Ramskapelle

Waar: Dorpsplein Ramskapelle – vanaf 
14 u. Dorpsfeest met vele optredens. ’t 
Westvlams Gemiengeld Vintekoor, Har-
monie Oostduinkerke, Jettie Pallettie, El 
Sancha, Yves Segers, Z-curse, Jo Vally, 
Dries Essers (Belgium got talent). Gratis 
toegang. Info: Verenigd Ramskapelle.

Vuurwerk Ramskapelle

Waar: Ramskapelle – om 22.30 u. 
Info: Toerisme Nieuwpoort.

Maandag 14 augustus

Ravotdag met animatie

Waar: Zeedijk t.h.v. de Rotonde – van 11 
u. tot 17 u. Kom gezellig mee ravotten. 
Er is allerlei animatie voorzien voor klein 
en groot met springkastelen, tekenhoek, 
leeshoek,… Gratis toegang. Info: N.V. Van 
Craen i.s.m. stad Nieuwpoort.

Dinsdag 14 augustus

Vuurwerk Sint-Joris

Waar: Spaarbekken Sint-Joris – 
om 22.30 u. Info: Toerisme Nieuwpoort.

Woensdag 15 augustus

Rommelmarkt

Waar: Sint-Jorisplein Sint-Joris – van 
6 u. tot 18 u. Vrije rommelmarkt zonder 
inschrijving. Voedingswaren en nieuwe 
spullen zijn verboden. Kostprijs: € 1. Info: 
Feestcomité Sint-Joris – kw@telenet.be.

Donderdag 16 augustus

Schelpenwandeling: Speuren op de 
golfbreker naar anemonen en andere 
zeeorganismen.

Waar: dienst Toerisme, Hendrikaplein 

– om 9.30 u. We gaan op zoek naar ane-
monen en andere zeeorganismen tussen 
de stenen van de golfbrekers. Breng al-
vast een strandemmertje mee voor alle 
schatten uit de zee. Laarzen of water-
dichte schoenen zijn aangeraden. Gratis 
deelname. Inschrijven is niet nodig. Info: 
Kinderboerderij De Lenspolder.

Zaterdag 18 augustus

Storms’ Harbour Classic Rally

Waar: Storms’ Harbour, Robert Orlentpro-
menade 13 – om 17.30 u. Exclusief net-
werkevent, gekoppeld aan de aankomst 
van de Storms’ Harbour Classic Rally, een 
klasse-rally voor wagens gebouwd voor 
1986. De oude jachthaven wordt het uit-
zonderlijk decor voor het grote feest met 
eigenaars, rallypiloten en genodigden. 
Info en inschrijvingen: Vlaemynck Invest 
– rally@stormsharbour.be – 
www.stormsrally.be.

Kunstmarkt

Meer info zie pp. 13
Demonstratie senioren Dansschool Iduna
Waar: Zeedijk – om 16 u. 
Info: dienst cultuur.

Westfrontspektakel

Waar: Westfront Nieuwpoort, Kustweg 
2 – om 20 u. Concert met Els Debevere 
op mobiele beiaard, The West Coast Pipe 
band en Showband Calypso met klank 
en lichtspektakel. Programma: 17.30 u. 
optocht showband op de Zeedijk, 20 u. 
optocht Pipers van de vismijn naar het 
Koning Albert I-monument, 20.30 u. con-
cert. Gratis toegang. Info: stadsbeiaardier 
i.s.m. stad Nieuwpoort – nieuwpoortse.
beiaardvereniging@gmail.com.
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Zondag 19 augustus

All-in BBQ

Waar: Terreinen Sport Vlaanderen, Ha-
venweg – van 11.30 u. tot 18 u. Tweede 
editie van deze heerlijke all-in BBQ. Kost-
prijs: € 28 p.p. Info: Neos Nieuwpoort – 
neosnieuwpoort@telenet.org. 

Maandag 20 augustus

Federal Truck

Waar: Zeedijk – van 11 u. tot 17.30 u. Fe-
derale informatiecampagne over de ver-
schillende activiteiten in de Noordzee en 
de bescherming ervan. 
Info: stad Nieuwpoort.

Dinsdag 21 augustus

Passage deelnemers Vierdaagse van de 
IJzer

De deelnemers van de Vierdaagse van 
de IJzer passeren door Nieuwpoort af-
hankelijk van de gekozen afstand met elk 
een verschillend parcours. Wens je ook 
mee te wandelen? Schrijf je dan in via 
www.4daagse.be.

Donderdag 23 augustus

Natuurwandeling

Waar: dienst Toerisme, Hendrikaplein 
– om 9.30 u. Natuurwandeling: Op ver-
kenningsspeurtocht door de natuur van 
Nieuwpoort-Bad. Breng alvast een stran-
demmertje mee voor alle schatten uit de 
zee. Laarzen of waterdichte schoenen zijn 
aangeraden bij slecht weer. Deze boeien-
de natuurwandeling is niet toegankelijk 
voor buggy’s en rolstoelen. Gratis deel-
name. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Info: Kinderboerderij De Lenspolder.

Vrijdag 24 augustus

Start wielerklassieker ‘Great War Re-
membrance Race’

Meer info zie pp. 19

Muziektheater front(t)aal

Meer info zie pp. 16

Zaterdag 25 augustus

Droomjuweel – juweelontwerp in zilver 
met de verloren was methode

Waar: Mamézon Louisweg 70 – van 13.30 
u. tot 16.30 u. Workshop voor volwasse-
nen. Maak uw eigen zilveren juweel met 
de ‘verloren was-techniek’. Je leert tech-
nieken en krijgt begeleiding om geslaag-
de juwelen te maken. Als jouw ontwerp 
klaar is, wordt dit een blijvende en unieke 
herinnering van waarde. Deelname: 50,- 
€. De workshop gaat door bij minimum 4 
inschrijvingen. Inbegrepen: alle lesma-
teriaal. De kostprijs van het verwerkte 
zilver en de gietkost worden per stuk 
verrekend. Info: Mamézon – www.kunst-
huismamezon.wixsite.com/mamezon.

Zondag 26 augustus

Vlaanderen Zingt

Waar: Zeedijk – om 19 u. Groot meezin-
gevenement met Nederlands- en anders-
talige evergreens en meezingers. Tekst-
krantjes ter plaatse gratis beschikbaar. 
Info: stad Nieuwpoort i.s.m. Handelaars-
bond VNB.

Donderdag 30 augustus

Schelpenwandeling: kleurige schelpen 
op het zomerstrand

Waar: dienst Toerisme, Hendrikaplein – 
om 9.30 u. We gaan op zoek naar kleur-
rijke schelpen op het zomerstrand en 
komen meer te weten over de verschil-
lende schelpen. Breng alvast een stran-
demmertje mee voor alle schatten uit de 
zee. Laarzen of waterdichte schoenen zijn 

aangeraden bij slecht weer. Gratis deel-
name. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Info: Kinderboerderij De Lenspolder.

WEKELIJKS TERUGKERENDE 
EVENEMENTEN 
Iedere zondag

Geleid bezoek aan Westfront Nieuw-
poort

Meer info zie pp. 26

Iedere zondag vanaf 8 juli:

Seastar Captainscruise

Waar: Rederij Seastar, Robert Orlentpro-
menade 2 – van 11.30 u. tot 17 u.
Boottocht van Nieuwpoort naar Diksmui-
de en terug met aan boord aperitief met 
hapjes, côte à l’os met groentenbuffet en 
frietjes en dessert op de terugreis. Kost-
prijs: € 55 p.p. Kinderen -11 jaar: € 42 
p.p. Dranken niet inbegrepen. Reservatie 
verplicht. Info: Rederij Seastar – T 058 23 
24 25 – info@seastar.be – www.seastar.be.

Iedere dinsdag

Van pittig bruintje en grijze garnaal

Waar: Stedelijke Vismijn, Kaaiplein 2/0002 
– van 9.30 u. tot 11.30 u. 
Een geleid bezoek aan de visveiling met 
als afsluiter een hapje en een drankje. 
Vooraf inschrijven verplicht bij Toerisme 
Nieuwpoort, Hendrikaplein 11. Kostprijs: 
€ 5 p.p. Info: vzw Promovis Nieuwpoort – 
T 058 23 49 70.

Iedere dinsdag vanaf 17 juli tot 

14 augustus

Muizenexpeditie

Waar: Kinderboerderij Nieuwpoort, Elf 
Juliwijk z/n – van 10 u. tot 11.30 u.
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Een boeiende en leerrijke tocht op de kin-
derboerderij onder leiding van een van de 
boerderijmuizen met een creatief staar-
tje. Kostprijs: € 2,50 p.p. Voor kinderen 
van 6 tot 9 jaar. Info: Kinderboerderij De 
Lenspolder.

Iedere dinsdag en donderdag vanaf

 3 juli tot 30 augustus

Brood bakken voor kinderen

Waar: Kinderboerderij De Lenspolder, Elf 
Juliwijk 6A – van 13.30 u. tot 16 u. Op au-
thentieke wijze leer je in de kinderboer-
derij je eigen broodje maken en bakken. 
Voelen, ruiken, proeven, kneden, opbol-
len en laten rijzen komen zeker aanbod 
tijdens deze leuke workshop. Reserveren 
op voorhand verplicht, maximum 30 deel-
nemers. Kostprijs: € 2,50 p.p. Voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar. Info: Kinderboerderij 
De Lenspolder.

Iedere dinsdag en zondag

Avontuurlijk hindernissenparcours – De 
Marinierspiste!

Waar: ‘t Kraaienest, Brugsevaart 50 – van 
10 u. tot 12 u. 
De Marinierspiste bezorgt de avonturiers 
onder ons een halve dag boordevol ple-
zier. Een uitdagend hindernissenparcours 
boven het water, alleen voor echte dur-
vers ! Wie houdt het droog, en wie moeten 
we uit het water vissen? Aan boord van 
grote sloepen varen we door een rustige 
kreek. We genieten van het prachtige uit-

zicht over de groende polders en pedde-
len door het stille water… Zo rustig blijft 
het echter niet! Verschillende uitdagingen 
boven het water staan ons te wachten... 
Wie durft alle hindernissen aan? Wie 
overwint ze zonder er een nat pak aan 
over te houden ? Wie valt er in het water 
en moet opnieuw proberen? Kostprijs: € 
20 p.p. Info: The Outsider Coast – www.
theoutsidercoast.be.

Iedere dinsdag en zondag

Spring zoals nooit tevoren op onze Blob!

Waar: ‘t Kraaienest, Brugsevaart 50 – van 
13.30 u. tot 14.30 u.
Denk je bij jezelf “Blob”? De Blob is een 
opblaasbaar kussen dat jou meters hoog 
in de lucht katapulteert. Jij ligt op de ene 
kant van de Blob en wacht... Enkele an-
dere personen springen plots op de ande-
re kant van het kussen en vliegen maar! 
Kostprijs: € 10 p.p. Info: The Outsider 
Coast – www.theoutsidercoast.be.

Iedere dinsdag tot 21 augustus

Avondmarkt

Waar: Zeedijk vanaf 19 u. of stadscentrum 
vanaf 17 u. 
Op 3 en 17 juli en 7 augustus op de Zee-
dijk. Op 10, 24 en 31 juli en 14 en 21 au-
gustus in het stadscentrum (Marktplein + 
omliggende straten). 
Info: kustmarkten.be.

Iedere woensdag van 4 juli tot 

29 augustus

Bezoek met gids het Vlaams natuurre-
servaat “De IJzermonding”

Waar: De IJzermonding, Parking Hal-
vemaanstraat  - van 10 u. tot 12 u. Deze 
natuurwandeling gaat door in de mooiste 
parel van Nieuwpoort “De IJzermonding”. 
De vegetatie en tal van watervogels ne-
men ons mee naar hogere sferen in de 
natuur. Misschien heeft u het geluk om 
zelfs zeehonden te spotten. De wande-
ling is zowel in het Nederlands als in het 
Frans. Gelieve stevige stapschoenen of bij 
regenweer laarzen te voorzien. Een ver-
rekijker is altijd handig. Gratis deelname. 
Info: Stad Nieuwpoort i.s.m. Natuurpunt 
Westkust. Kinderboerderij De Lenspolder.
Iedere woensdag vanaf 4 juli tot 29 augus-
tus

Met de boer op pad
Opgepast: niet op woensdag 11 juli en 
woensdag 15 augustus.

Waar: Kinderboerderij De Lenspolder, 
Elf-juliwijk 6A – van 10.30 u. tot 12 u. De 
boer van de kinderboerderij heeft heel 
veel werk op het land dus gaan we sa-
men met de boerin op verkenningstocht 
achter de schermen van de boerderij. De 
verschillende dieren op de boerderij ko-
men aan bod, telkens met een leuk ver-
haal, een doe-elementje of een proevertje 
erin. Bij regenweer zijn laarzen of water-
dichte schoenen aangewezen. Kostprijs: 
€ 2,50. Voor kinderen van 3 tot 6 jaar. 
Max. 20 deelnemers. Info: Kinderboerde-
rij Nieuwpoort.

Iedere woensdag tot 12 september

Beiaardconcert

Waar: Beiaardtoren, Marktplein  - van 20 
u. tot 21 u.
Beiaardconcert door stadsbeiaardier Els 
Debevere of door gastbeiaardiers. Luis-
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terplaats is bij de toren. Er staan stoelen 
en er is een televisie waar u de beiaardier 
kan zien spelen. Op 4 juli gastbeiaardier-
ster Rachel Perfecto en 18 juli door Ro-
semarie Seuntiëns. Gratis toegang. Info: 
stadsbeiaardier i.s.m. stad Nieuwpoort.

Iedere vrijdag

Wekelijkse markt

Waar: Marktplein – van 8 u. tot 13 u.
Info: Stad Nieuwpoort.

Iedere vrijdag van 15 juni tot 

13 september

Begeleid torenbezoek

Waar: Beiaardtoren, Marktplein – van 10 
u. tot 11 u.
De stadsbeiaardier leidt u rond in de bei-
aardtoren. Ze heeft uitleg rond de ge-
schiedenis van de beiaard, gaat met u tot 
bij de klokken. Zij laat het panorama zien 
en zal voor u de beiaard bespelen. Gratis 
deelname. Wel tickets afhalen bij toeris-
me Nieuwpoort, stadhuis. Info: Stadsbei-
aardier i.s.m. stad Nieuwpoort.

Iedere zaterdag

Boerenmarkt

Waar: Marktplein – van 9 u. tot 12 u. Info: 
stad Nieuwpoort.

MEERDAAGSE ACTIVITEITEN 
JULI EN AUGUSTUS 2018
Tot 16 juni 2019

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

Meer info zie pp. 26

Tot 30 september

Beaufort 2018 – kunsttriënnale aan zee

Waar: Koning Albert I-monument en 
strand
Beaufort is een cultuur-toeristisch pro-
ject aan de Belgische Kust. Om de drie 
jaar brengen een selectie van nationale 
en internationale kunstenaars er hun 
werken in de openbare ruimte. Dit al-
les in de natuurlijke biotoop van het 
kustlandschap. In Nieuwpoort staat er 
op het strand een werk van de Deense 
kunstenares Nina Beier en is er een art 
performance door de Belgische Edith De-
kyndt aan het Koning Albert I-monument. 
Info: www.beaufort2018.be.

2 juli t.e.m. 29 augustus

Tentoonstelling Havengeul

Meer info zie pp. 12

Tot 25 augustus

3D(enissen)

Waar: Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. 
Enkel op afspraak.
3xDenissen. 2 zussen en 1 broer. Samen 
kunstig. Hetzelfde maar toch anders, en 
toch vullen ze elkaar aan. Info: T 058 23 
03 61.

30 juni t.e.m. 4 juli

Internationale zeilwedstrijden

Waar: Jachthaven VVW Nieuwpoort.
Internationale zeilwedstrijden in de klas-
sen Cadet - Europe - Laser - Laser 4.7 - 
Laser Radial - Optimist - RS500 - Okajon 
- Finn. Randactiviteiten: Za 30/06: Ope-
ningsfeest. Zo 1/07: North Sea Conditions 
Clinic. Ma 2/07: Muzikale BBQ. Wo 4/07: 
Prijsuitreiking. Info: Nieuwpoortweek 
vzw, Watersportlaan 11, 8620 Nieuw-
poort, info@nieuwpoortweek.be.

1 juli t.e.m. 2 september

Zomertentoonstelling Ramskapelle

Meer info zie pp.

1 juli t.e.m. 31 augustus

Strandbibliotheek

Waar: Zeedijk t.h.v. Hendrikaplein. Ope-
ningsuren: dagelijks van 10 u. - 13 u. en 
14 u. - 18 u.
Ontlening tot max. 3 boeken, tijdschrif-
ten en dvd’s. Info: Openbare Bibliotheek 
Nieuwpoort.

1 juli t.e.m. 31 augustus

Sportstrand

Meer info zie pp. 12

4 t.e.m. 6 juli

Radio 2 Plage Préférée

Meer info zie pp. 23

5 t.e.m. 8 juli

Historische Evocatie Jeanne Panne

Meer info zie pp. 21-22



6 juli t.e.m. 30 september

Groensculptuurfestival

Meer info zie pp. 22

6 t.e.m. 8 juli

Nieuwpoort International Youth Regatta

Waar: Jachthaven Nieuwpoort
Jeugdzeilwedstrijden met als randacti-
viteiten: Vr 6/07: onthaalbarbecue met 
muziek in de tent bij VVW Nieuwpoort. 
Za 7/07: Regatta op zee met aansluitend 
lounge bar en avondfeest op het gras-
plein MDK langs de havengeul. Zo 8/07: 
afscheidsontbijt op de terreinen van Sport 
Vlaanderen langs de Havengeul. Info: 
Xoka Events, info@niyr.be, M 0478 62 37 
73.

21 en 22 juli

Klinkt!

Meer info zie pp. 23

3 t.e.m. 15 augustus

Tentoonstelling schilderijen John Allos-
sery & Monique Becue

Meer info zie pp. 16

18 en 19 augustus

Opendeur Klassieke Schepen Nieuw-
poort

Meer info zie pp. 16

18 en 19 augustus

Beiaardfestival met concerten op de 
mobiele beiaard van Praag

Waar: Zeedijk. Zaterdag 18 augustus 
staat de mobiele beiaard op de zeedijk: 11 
u. op het Hendrikaplein, 14 u. in de Lefeb-
vrestraat en om 16 u. op het Leopoldplein. 
Zondag 19 augustus: van 10 u. tot 13 u. 
aan de St. Bernarduskerk en van 14 u. tot 
17 u. langs de Havengeul. Info: stadsbei-
aardier i.s.m. stad Nieuwpoort – dienst 
cultuur.

24 t.e.m. 26 augustus

Sint-Bernardusfeesten

Meer info zie pp. 24

24 t.e.m. 26 augustus

Brocanterie ‘Sint-Bernardus’
Waar: Zeedijk – van 10 u. tot 19 u. Stan-
den met antiek, brocante, retro, tweede-
hands, verzamelingen, militaria, vintage, 
klein meubilair, boeken, platen, games, 
cd’s, dvd’s, enz. Ook kinderrommelmakt 
op zaterdag 25 augustus. Nieuwe artikels 
of stockverkoop is verboden! Info: Bro-
canterie-Events – M 0475 84 39 93 – info@
brocanterie.be.

31 augustus t.e.m. 2 september

Concert op het water: Every End Means 
A New Start

Waar: Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort, 
Watersportlaan. Vrijdag en zaterdag van 
20.30 u. tot 22 u. en zondag van 19.30 u. 
tot 21 u. Drie unieke avondconcerten op 
het water in het decor van de jachthaven 
van Nieuwpoort. Drie totaal verschillende 
groepen, brengen elk een eigen voorstel-
ling om te eindigen in een uniek samen-
spel: Het harmonie orkest, St.- Cecilia uit 
Eksaarde, ondersteund door de laureate 

van de Koningin Elisabethwedstrijd, de 
sopraan Lies Vandewege, brengt speciaal 
voor deze concertreeks gecomponeerde 
werken waaronder een bagpipes con-
certo. Daarnaast de wereldvermaarde 
Ngatiranana  Maoris, de oorspronkelijke 
inheemse bevolking van Nieuw Zeeland. 
En Feniks Taiko, Het Japanse drumor-
kest van Grete Moortgat. In het kader van 
Gone West, reflections of the Great War 
en met ondersteuning van de Provincie 
West-Vlaanderen. Kostprijs: € 16 p.p. 
Tickets via: https://concert-op-het-water.
eventsquare.com. Info: Vlaamse Yachtha-
ven Nieuwpoort – M 0491 90 84 15 – www.
vynieuwpoort.be – www.gonewest.be. In 
het kader van de GoneWest campagne 
‘Reflections on the Great War’.

31 augustus t.e.m. 2 september

89Art Klein Sculptuur Biënnale

Meer info zie pp. 16
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Volg Stad Nieuwpoort op sociale media!
Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mogelijk communiceren en probeert daarom ac-
tief op sociale media aanwezig te zijn. Word fan van onze Facebookpagina of volg ons 
op Instagram of Twitter. We proberen niet alleen om dagelijks leuke en informatieve 
berichten te posten, maar antwoorden ook op vragen die via deze kanalen gesteld 
worden!
Heb jij een sfeervolle foto of een grappige tweet, deel ze met ons op Twitter of Insta-
gram. Wie weet verschijn jij wel in de volgende editie van Nieuwpoort Uw Stad!

www.facebook.com/stadnieuwpoort 

@StadNieuwpoort

stadnieuwpoort



Kies voor de 
gezondste bank 

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

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

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

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

  

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

Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen

• Verkeersrecht 

• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht

• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw 

handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, ...

• Milieuproblematiek

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

‘De Niepoorsjche Groote Vieërboete’

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

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

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

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

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

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

Carl Debruyne
Dec 2006

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

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

THUISVERPLEGING
Liesbeth & Lieselot

Regio: 
Westende - Lombardsijde- Nieuwpoort

Liesbeth
Van Campenhout

0476/94 05 17

Lieselot Ameloot
0475/32 74 75

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

en Albert 1 laan (winkelstraat), Nieuwpoort

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

IMMO 
MARITIEM
NIEUWPOORT

Uw eigendom kopen
of verkopen?

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

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

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

U KAN ONS VRIJBLIJVEND CONTACTEREN!

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

Thuisverpleging met een hart
REGIO NIEUWPOORT  I   LOMBARDSIJDE  I   WESTENDE  I  

MIDDELKERKE  I   OOSTDUINKERKE  I   KOKSIJDE  I   VEURNE

VOLG ONS OP           thuisverpleging Saskia Sandra

Deblieck Saskia
0498 22 49 80

Germonpré Sandra
0472 20 12 61

THUISVERPLEGING
regio Nieuwpoort- Lombardsijde

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

medicatie voorbereiden …

Derde betalerssysteem: geen kosten • Alle mutualiteiten

Reeds méér dan 35 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

• Strafrechtelijke verdediging

• Mede-eigendom en huurrecht

• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw

 handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, …



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

www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

UW (T)HUIS 
IN NIEUWPOORT 

KOPEN OF VERKOPEN?

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort

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

verkoop verhuur Laurent Vandevelde
Nieuwpoort

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


