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De overgang van oud naar nieuw staat symbool voor een frisse start, de 

spreekwoordelijke schone lei. We beginnen 2019 met een heldere blik op 

de toekomst en kijken vol verwachting uit naar de vele uitdagingen die het 

nieuwe jaar én de volgende legislatuur ons brengen. 

Stad Nieuwpoort draagt vernieuwing hoog in het vaandel, maar probeert 

hierbij altijd de juiste balans tussen het oude en het nieuwe te bewaren. 

Twee prachtige voorbeelden hiervan zijn de goedkeuring van het ruimtelijk 

uitvoeringsplan (RUP) ‘Stadscentrum Nieuwpoort’ en verscheidene 

digitaliseringsprojecten. Dankzij het RUP kunnen we de architecturaal 

waardevolle kern van onze historische binnenstad beschermen én bewaren 

voor de komende generaties. Naast het in stand houden van ons erfgoed 

trekken we volop de digitale kaart. We zullen de werking van het digitaal 

loket  optimaliseren en investeren in een nieuwe stedelijke website. 

Naast digitale vernieuwing ijvert Stad Nieuwpoort voor klimaatvriendelijke 

initiatieven. Op het dak van het stedelijk zwembad en de sporthal in het 

 Leopold II park zullen zonnepanelen ervoor zorgen dat beide  sportfaciliteiten 

voortaan gedeeltelijk op groene energie functioneren.

Deze wisselwerking tussen oud en nieuw wordt visueel perfect tot uiting 

gebracht door het coverbeeld van dit infomagazine. Een familiekiekje uit de 

Belle Epoquetijd versmelt met een hedendaagse foto. Op beide afbeeldingen, 

van vroeger en nu, speelt het Westerstaketsel in Nieuwpoort-Bad een 

indrukwekkende hoofdrol. De cover vormt tegelijk een mooie knipoog naar 

de 70e verjaardag van de aanhechting van Nieuwpoort-Bad, voorheen 

grondgebied Oostduinkerke, bij Nieuwpoort-Stad in 1949.

Namens het voltallig stadsbestuur wens ik u een gezond en voorspoedig 

2019 toe. Ik nodig u uit om er samen een jaar vol geluk, vriendschap en 

liefde van te maken. 

Over liefde gesproken … Voor de romantische zielen organiseert 

Nieuwpoort, samen met De Panne en Koksijde, in februari opnieuw een heus 

Valentijnsweekend. Meer info leest u verder in dit magazine.
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AMINA

Geboren op 22 augustus 2018

Dochter van Osmani Hersi Mohamed 

en Seif Jamila

CAINE

Geboren op 5 september 2018

Zoon van Sarrazyn Gregory en  

Herreman Kimberly

ALIXE

Geboren op 10 september 2018

Dochter van Vanbillemont Frederique 

en Ameloot Lieselot

ELLICE

Geboren op 10 september 2018

Dochter van Vanbillemont Frederique 

en Ameloot Lieselot

WOUT

Geboren op 12 september 2018

Zoon van Marico Willem en  

Simoen Virginie

ALEXA

Geboren op 28 september 2018

Dochter van Froidbise Hervé en  

Masselus Sarah

ZOË

Geboren op 15 november 2018

Dochter van Blomme Stijn en Baelen 

Delphine

geboor tes

In Nieuwpoort is op woensdag 7 november 2018 Jeanne Mouton 

overleden. Ze werd 91 jaar. Mevrouw Mouton was de drijvende 

kracht achter het bekende hotel Sandeshoved. 

Jeanne Mouton werd op 15 september 1927 geboren in Roesbrugge-

Haringe. Twintig jaar later huwde ze Roger Caron met wie ze zeven 

kinderen kreeg.

Na de oorlog baatte het koppel, samen met de zus van Jeanne, 

in Heist het vakantiehuis Le Fare uit. In 1955 trokken ze naar 

Nieuwpoort waar ze op de Zeedijk een horecazaak in het Casino 

openden. 

In 1964 richtten ze het hotel Sandeshoved op, dat door de 

samenwerking met de Christelijke Mutualiteiten en de Bond van 

Grote en Jonge gezinnen wist te floreren. 

Het kostte hen heel wat moeite en energie om Sandeshoved uit te 

bouwen tot wat het vandaag is. In het begin was het hotel slechts 

6 weken per jaar bezet, hoofdzakelijk tijdens de vakantieperiodes. 

Gezinnen gingen in die tijd nog niet zo vaak op vakantie. Pas in 1967 

was het hotel voor de eerste keer tijdens de kerstperiode open. De 

maatschappij veranderde en mensen vertrokken steeds meer op 

vakantie. De Belgische kust was, net als vandaag, een populaire 

bestemming. Het hotel mocht in de beginjaren dan ook heel wat 

hoogstaande families ontvangen. 

Tot 1992 bleef Jeanne Mouton er actief als manager. Ook na haar 

pensioen hield ze een oogje in het zeil. Het succesverhaal wordt 

voortgezet door haar zoon Bertin Caron, samen met Peter Claerhout.  

AFSCHEID OPRICHTSTER  
HOTEL SANDESHOVED

NIEUWE STRAATNAAMBORDEN 
SIEREN STRAATBEELD
In 2018 verving het stadsbestuur 300 straatnaamborden in de historische stadskern van Nieuw-

poort. Heel wat borden waren na verloop van tijd immers gedeeltelijk of volledig onleesbaar 

 geworden. De stad kreeg er bovendien heel wat nieuwe straten bij die elk een naam en straat-

naambord nodig hadden. In 2019 worden de oude naamborden in de deelgemeenten Sint-Joris en 

Ramskapelle vernieuwd.

Streven naar uniformiteit

Vóór de vernieuwing van de straatnaamborden 

telde het Nieuwpoortse straatbeeld heel wat 

verschillende modellen van deze plakkaten. 

Sommige bevatten hoofdletters en waren 

omkaderd, op andere was er reclame voor 

handelszaken terug te vinden. 

Stad Nieuwpoort streeft naar meer uniformiteit 

in het straatbeeld. Daarom werd besloten om 

de nieuwe straatnaamborden een frisse lay-out 

aan te meten, gebruikmakend van de typische 

blauwwitte kleurcode van de stad. Het nieuwe 

ontwerp omvat het huidige logo van Nieuwpoort 

en een uniform lettertype. 

Verder werden de witte betonnen constructies, 

die onder andere in de Simli-wijk terug te vinden 

waren, vervangen door uniforme palen.

Nieuwe straten. Nieuwe straatnaamborden. 

Het stadsbestuur heeft ook besloten om een edu-

catief element aan de nieuwe straatnaamborden 

toe te voegen. 

Nieuwpoort heeft een rijke geschiedenis en telt 

heel wat historische figuren die van belang waren 

voor de ontwikkeling van de stad. Toch weten 

heel wat inwoners en bezoekers niet wie deze 

personen waren en wat ze precies verwezenlijkt 

hebben. Op het merendeel van de nieuwe 

straatnaamborden staan daarom leuke weetjes 

of een bondige toelichting. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

• Recollettenstraat: naar het klooster van  

de Recolletten/Minderbroeders

• Potterstraat: naar de 13e-eeuwse Pottemarkt

• Ventweg: naar het oude ‘venten’ (verkopen)

De namen voor nieuwe straten wordt welover-

wogen gekozen, met ook hier verwijzingen naar 

de geschiedenis van de locatie of naar belangrijke 

figuren uit de Nieuwpoortse geschiedenis. Een 

voorbeeld hiervan is het Ravelijnplein, genoemd 

naar de ‘ravelijnen’ (buitenwerk van de oude 

stadsvesten).

De lijst met straatnamen wordt voorgelegd aan 

de stedelijke cultuurraad en enkele deskundigen 

opdat de straatnaamborden steeds correcte 

informatie geven. 

© Collectie D. Boydens 
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MODELLEN GEZOCHT: 
WIE WORDT HET GEZICHT VAN ONZE STAD?

Werken b i j  S tad N ieuwpoor t :  
word j i j  onze n ieuwe col lega? 
Nieuwpoort is niet alleen een aangename stad om in te 

leven, maar ook een aangename stad om in te werken. 

Om een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening op 

maat van de inwoners en bezoekers te organiseren, 

investeert het stadsbestuur in een personeelsbeleid 

waarbij de inzet en waardering van competenties van 

het personeel centraal staan. 

Wil jij Nieuwpoort mee op de kaart helpen zetten 

en wil je jouw steentje bijdragen aan onze dienst-

verlening? Solliciteer dan voor onze vacatures via  

jobs.nieuwpoort.be! 

Wie als jobstudent tewerkgesteld wil zijn bij Stad 

Nieuwpoort, vindt meer informatie op onze jobsite 

vanaf januari 2019!

Aanvraag
st randcabines

Je kunt een cabine op het strand 

plaatsen mits goedkeuring van het 

stadsbestuur in een daartoe voorzie-

ne zone. Een toelating is slechts één 

badseizoen geldig en moet je bijge-

volg jaarlijks opnieuw aanvragen.

Geïnteresseerden kunnen tot dins-

dag 15 januari 2019 hun aanvraag 

per e-mail indienen via

fabienne.janssens@nieuwpoort.be. 

Aanvragen die na deze datum ver-

stuurd worden, worden doorverwe-

zen naar 2020.

De huurprijs van een stukje strand 

bedraagt 60 euro (particulieren) of 

90 euro (wie verhuurt). Het bou-

wen en kopen van een strandcabine 

neemt het stadsbestuur niet voor 

zijn rekening. De huurder is hier zelf 

 verantwoordelijk voor. 

25 OKTOBER 2018 

Heraanleg Marktstraat – 

Oostendestraat –  

Potterstraat

Het college van burgemeester en 

schepenen besliste om de ver-

nieuwing van de Oostendestraat 

uit te breiden tot aan de Ventweg 

Kaai. 

Daarnaast werd voor het kruispunt 

Oostendestraat – Marktstraat – 

Langestraat gekozen voor een 

grijze bitumineuze verharding en 

niet voor natuursteentegels. 

Gemeenteraad  

aanvaardt gemeentelijk 

RUP Nieuwpoort  

stadscentrum 

Het gemeentelijk RUP werd door 

de gemeenteraad op 26 april 

2018 voorlopig aanvaard. Het 

openbaar onderzoek naar dit 

ruimtelijk uitvoeringsplan vond 

plaats van 8 mei tot 6 juli 2018. 

De Gecoro gaf een positief advies 

op 10 september 2018 mits 

enkele aanpassingen.

Schenking reddingsboot 

Watson 2 Nieuwpoort

De gemeenteraad keurde de 

schenking van de reddingsboot 

Watson 2 Nieuwpoort goed. 

Deze reddingsboot wordt als 

varend erfgoed beschermd sinds  

28 maart 2011. 

De reddingsboot Watson 2 

Nieuwpoort werd in 1948 

gebouwd op de werf Samuel 

White op het eiland Wight. Het 

vaartuig werd in de naoorlogse 

periode vanaf 1948 ingezet als 

reddingsboot voor de kust van 

Nieuwpoort. 

Voor 1994 was de Watson 2 

Nieuwpoort eigendom van het 

Ministerie van Verkeerswezen. 

Daarna kwam de boot in handen 

van het Vlaams Gewest. In 1987 

werd het vaartuig in bruikleen 

gegeven aan de stad Antwerpen. 

In april vorig jaar besloot de 

Sinjorenstad de bruikleen stop te 

zetten. 

Momenteel wordt de boot 

opgeslagen bij de KYCN. De 

definitieve locatie wordt op een 

later moment meegedeeld.

FLITSEN UIT DE
GEMEENTERAAD

1

3

2

Voor meer informatie kun je terecht bij 

de Dienst Communicatie:  

communicatie@nieuwpoort.be
© KYCN

© Westtoer

Stad Nieuwpoort zoekt inwoners die vrijwillig  model 

willen staan op campagnefoto’s en/of filmpjes. 

De stad legt daarom een lijst aan van inwoners 

die opgeroepen willen worden als er fotoshoots of  

video-opnames zijn.

Via een formulier op de stedelijke website  

www.nieuwpoort.be kun je je vanaf januari 

2019 als model opgeven. De Dienst Communicatie  

contacteert je als er fotomomenten gepland staan. 

Afhankelijk van het thema kunnen mannen,  vrouwen, 

kinderen en/of personen met een specifieke cul-

turele achtergrond en met verschillende leeftijden  

opgeroepen worden. 

De enige vereiste is dat je er volledig wil voor gaan! 

B U R G E R Z A K E N
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BEVOEGDHEDEN 
NIEUW SCHEPENCOLLEGE

gevuld met Onderwijs, een departe-

ment waarover Greet  Ardies-Vyncke 

tot eind december 2018 de voogdij 

had. 

Tot het takenpakket van schepen 

Gunst behoren verder:

• Kinderopvang

• Kinderboerderij De Lenspolder

• Volkstuintjes

• Muziekschool en academie

Na zijn sterke persoonlijke score bij 

de verkiezingen op 14 oktober 2018 

neemt Bert Gunst in de nieuwe 

 legislatuur de titel van eerste sche-

pen over van Kris Vandecasteele. 

KRIS VANDECASTEELE

Voor Kris Vandecasteele liggen geen 

al te grote verschuivingen in het ver-

schiet. De portefeuille waarover hij 

zich tijdens de vorige ambtstermijn 

mocht ontfermen, blijft grotendeels 

onveranderd. De voor Nieuwpoort 

vitale domeinen Landbouw en  

Visserij blijven onder zijn hoede. 

Vanaf januari 2019 zet hij het beleid 

op volgende domeinen verder: 

• Leefmilieu (geen vergunningen)

• Platteland en Waterbescherming

• Kerken en Erediensten

• Fairtrade

• Senioren

FRANS LEFEVRE

Frans Lefevre nam afscheid van het 

OCMW-voorzitterschap en treedt aan 

als schepen van Financiën. In die 

hoedanigheid neemt hij een belang-

rijk domein over van zijn collega Jos 

Decorte. Als schepen zal hij  volgende 

domeinen bestieren: 

• Huisvesting

• Woonbeleid 

• Welzijn

• Toegankelijkheid (mindervaliden) 

Tot zijn takenpakket behoren ook nog 

Gezondheid en Informatica. Met 

de komst van een nieuwe stedelijke 

website in 2019 en de verdere 

uitbouw van het digitaal loket is dit 

laatste een domein dat alleen maar 

in relevantie zal toenemen.  

ANN GHEERAERT

Nieuwkomer in het college van 

burgemeester en schepenen is Ann 

Gheeraert. Zij kwam voor het eerst 

op bij de lokale verkiezingen van 

2012 en wist toen een zitje in de 

gemeenteraad binnen te rijven. 

In de komende legislatuur is ze 

bevoegd voor Cultuur, Toerisme 

en Erfgoed. In tandem met de 

Dienst Cultuur en de Dienst Toerisme 

krijgt de nieuwe schepen de taak om 

het ambitieuze en vernieuwde beleid 

binnen deze domeinen verder uit 

te bouwen. Ze kan hierbij steunen 

op het werk van schepenen Ardies-

Vyncke en Gunst, uiteraard met 

de mogelijkheid om zelf nieuwe 

accenten te leggen.

Tot het takenpakket van de nieuwe 

schepen behoren verder:

• Stedelijke bibliotheek

• Bezoekerscentrum Westfront

• Jumelage

• Lokale economie 

(handelsverenigingen) 

• Herdenking Eerste en Tweede 

Wereldoorlog

JOS DECORTE

Jos Decorte mocht in 2012 de sjerp 

van gemeenteraadsvoorzitter om-

gorden. Na het overlijden van wijlen 

schepen Els Vanlandschoot in 2017 

werd hij schepen van Gezinsbeleid, 

Informatica en Financieel beheer. 

Vanaf januari 2019 zetelt hij in 

het college als voorzitter van 

het Bijzonder Comité voor de 

Sociale Dienst. Hij krijgt tevens de 

bevoegdheid Sociale zaken. Het 

domein Gezinsbeleid blijft ook 

tijdens de komende legislatuur tot 

zijn dagelijks takenpakket behoren. 

DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad bepaalt het beleid 

van de stad en kan hiervoor alge-

mene regels vaststellen. De leden 

van dit voornaamste bestuursorgaan 

leggen tevens de gemeentelijke re-

glementen vast. 

De gemeenteraad van de stad 

Nieuwpoort bestaat uit 21 leden. 

Naast de leden van het college van 

burgemeester en schepenen maken 

volgende personen vanaf januari 

2019 deel uit van de raad:

Voor CD&V

Rik Lips

Maarten Claeys

Karin Debruyne-Vancoillie

Wim Demeester

Eddy Louwie

Sara Neudt

Patricia Markey-Deconinck 

Bill Vermeylen

Adina Counye

Voor N-VA

Matthias Priem

Sabine Slembrouck

Voor Vlaams Belang

Johan Vanblaere 

Voor Pro Nieuwpoort

Nicolas Vermote

Arnel Lemaire 

Jo Rousseau

© Gino Ester

Uittredend burgemeester Geert Vanden Broucke volgt zichzelf op als 

burgervader van de stad Nieuwpoort. De kiezer gaf hem en zijn ploeg  

op zondag 14 oktober een overtuigend mandaat om ook de komende zes 

jaar de koers van de IJzerstad uit te stippelen.

Burgemeester Vanden Broucke mikt met een aantal vaste waarden in het 

college op een coherent en standvastig beleid dat verder bouwt op de 

ervaring en realisaties van de voorbije jaren. Grote verschuivingen binnen 

het stadsbestuur zijn er niet.

 

Naast burgemeester Vanden Broucke zetelen vanaf januari 2019 

vier schepenen in het college: Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans 

Lefevre en Ann Gheeraert. Jos Decorte wordt toegevoegd aan het 

schepencollege als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale 

Dienst. De verkozen leden van het stadsbestuur worden in hun werking  

bijgestaan door Benoit Willaert, de algemeen directeur van de stad. 

Huidig schepen Rik Lips neemt voortaan de functie van gemeenteraads-

voorzitter op. Hij volgt hierbij huidig voorzitter Karin Debruyne-Vancoillie 

op. Greet Ardies-Vyncke neemt na bijna twee decennia afscheid van de 

actieve gemeentepolitiek. 

Hieronder krijg je per lid van het college van burgemeester en schepenen 

een overzicht van de bevoegdheden die hun voor de komende legislatuur 

werden toegekend: 

GEERT VANDEN BROUCKE 

Geert Vanden Broucke staat als 

burgemeester in voor het uitstippe-

len van het Algemeen Beleid voor 

Nieuwpoort, op korte en lange ter-

mijn. Hij neemt hierbij het actief 

leiderschap van het stadsbestuur op 

zich. 

Zijn uitgebreid takenpakket als bur-

gervader bestaat verder uit volgende 

taken: 

• Ruimtelijke Ordening (omgeving)

• Openbare Werken

• Verkeersveiligheid

• Vergunningsbeleid

• Wijkraden

• Jachthaven

• Personeel

• Brandweer

• Politie

 

BERT GUNST

In het uitgetreden college van bur-

gemeester en schepenen ressor-

teerden de bevoegdheden Toerisme, 

Feestelijkheden, Jumelage, Kinder-

boerderij en Volkstuintjes onder Bert 

Gunst. Vanaf januari 2019 ziet zijn 

takenpakket er iets anders uit. 

Schepen Gunst neemt van Rik Lips 

Sport en Jeugd over. Dit wordt aan-
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Het Sociaal Huis organiseert in samenwerking met 

CVO CERVO-GO een nieuwe cursus om maximaal 

gebruik te leren maken van je iPad of iPhone. Sur-

fen, mailen, foto’s, filmpjes bekijken en heel wat 

andere toepassingen komen aan bod tijdens deze 

elfdelige cursus. 

De lessen vinden plaats in Het Sociaal Huis van  

22 januari tot en met 23 april 2019, telkens op dins-

dagnamiddag van 13.30 u. tot 16.45 u. De deel-

nameprijs bedraagt 68 euro (incl. cursusmateriaal). 

Breng zelf je iPad of iPhone mee naar de cursus!

Inschrijven gebeurt via CVO CERVO-GO  

(St. Elisabethlaan 6, 8660 De Panne):  

tel. 058 41 51 61 -  www.cervogo.be.

Grat i s  ju r id i sch 
adv ies :  ex t ra 
z i tdagen in  2019

Iedereen kan in een situatie terechtkomen 

die juridische vragen of moeilijkheden met 

zich meebrengt: echtscheidingsgeschillen, 

(ver-)huurproblemen, erfeniskwesties, be-

slag op loon etc.

Tijdens de zitdag van de Dienst Rechtshulp 

in Het Sociaal Huis krijg je een eerste advies 

en informatie over je rechten en plichten. 

Indien nodig verwijst de jurist je door naar 

een advocaat, notaris, vakbond, sociale 

of administratieve dienst voor verdere 

opvolging of afhandeling. 

Alle inwoners van Nieuwpoort kunnen gratis 

gebruikmaken van deze dienstverlening. 

Je kunt hiervoor elke tweede en vierde 

maandag van de maand terecht in Het 

Sociaal Huis, telkens van 16 u. tot 17.30 u. 

Breng alle documenten mee die met je vraag 

of probleem te maken hebben. 

Aanpassingen door feestdagen: 

• maandag 29 april 2019  

(i.p.v. paasmaandag 22 april 2019)

• slechts één zitdag in juni 2019:  

maandag 24 juni 2019

• maandag 4 november 2019  

(i.p.v. maandag 11 november 2019)

LEREN WERKEN MET
IPHONE OF IPAD 

Parkeer  p lus  Zorg

Huisartsen, thuisverpleging, kinesisten of andere 

zorgverstrekkers die bij de patiënt aan huis gaan, 

verliezen vaak kostbare tijd in de zoektocht naar 

een parkeerplaats. Via het project Parkeer plus 

Zorg (P+Z) kun jij hen hierbij een handje helpen!

Hoe werkt het?

•  Vraag een P+Z-sticker aan en maak zo duidelijk 

dat zorgverstrekkers tijdens een huisbezoek voor 

jouw garagepoort of inrit mogen parkeren.

•  De zorgverstrekker maakt zich kenbaar met een 

P+Z-kaart achter de voorruit. Daarop staat ook 

een gsm-nummer, waarnaar de eigenaar van de 

garage kan bellen als hij/zij zelf dringend weg 

moet.

Wie kan gebruik maken van P+Z?

De gratis P+Z-kaart kan enkel aangevraagd 

worden door zorgverstrekkers die beschikken over 

een RIZIV-nummer of erkenning als zorgkundige 

door de Vlaamse overheid en een geldige stedelijke 

parkeerkaart voor zorgverstrekkers.

Interesse? 

Inwoners kunnen de sticker aanvragen bij het 

 Infopunt Welzijn in Het Sociaal Huis. De kaart voor 

zorgverstrekkers is verkrijgbaar bij het parkeer-

bedrijf Parking Partners, Dienstweg Havengeul 12a 

(ondergronds): tel. 058 24 04 79.

Infopunt Welzijn

Astridlaan 103

Tel. 058 22 38 75

sociaalhuis@nieuwpoort.be

Bas i scursus  
Eers te  hu lp  en 

Helper

Deze cursus van het Rode Kruis is een basisopleiding. Je 

leert hoe je moet reageren in een noodsituatie en hoe 

je gepast eerste hulp kunt verlenen. Daarnaast komt de 

verzorging van vaak voorkomende aandoeningen aan 

bod. Wie slaagt voor de evaluatie, krijgt een brevet.

De cursus vindt plaats in het lokaal van het Rode Kruis 

op de eerste verdieping van de stedelijke Vismijn.

VOOR WIE?

Iedereen mag deelnemen. Je bent wel minstens zestien 

jaar oud of je wordt zestien in het kalenderjaar waarin 

de cursus start.

WANNEER?

Eerste hulp:

Er worden 4 lessen georganiseerd (2x week op dinsdag 

en donderdag). De lessen worden gegeven op 8, 10, 

15 en 17 januari 2019, telkens van 19 u. tot 22 u. De 

evaluatie staat gepland op donderdag 24 januari 2019.

Helper:

Er worden 4 lessen georganiseerd (2x week op dinsdag 

en donderdag). De lessen worden gegeven op 29 en 31 

januari en 5 en 7 februari 2019, telkens van 19 u. tot 

22 u. De evaluatie staat gepland op dinsdag 12 februari 

2019.

INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan ten laatste op zaterdag 5 januari 2019 

via vorming@nieuwpoort.rodekruis.be.
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Het Sociaal Huis

Astridlaan 103

Tel. 058 22 38 10 

sociaalhuis@nieuwpoort.be

Tel. 0498 92 92 45

oonie@nieuwpoort.be

VOORDEELPAS 2019

Heb je schoolgaande kinderen of ben je zelf 

jonger dan 26 jaar? Iedereen tussen 2,5 jaar 

en 26 jaar krijgt een envelop in de bus met 

daarin een Voordeelpas. 

In de envelop zit ook een folder met meer 

uitleg. Denk je (opnieuw) recht te hebben op 

de speciale kortingscode VDP+? Kom dan met 

je pasje en het juiste attest naar het Infopunt 

Welzijn in Het Sociaal Huis. 

Het Infopunt is open van maandag tot 

vrijdag, telkens van 8.30 u. tot 11.45 u. Op 

maandagnamiddag ook van 13.30 tot 17 u. 

Buiten de openingsuren wordt gewerkt op 

afspraak. 

VAN KINDERBIJSLAG 
NAAR GROEIPAKKET 

De kinderbijslag werd op 1 januari 2019 

omgevormd tot het Groeipakket. Dat omvat de 

financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse 

overheid voor elk kind in ieder gezin voorziet.

Ontvang je nu al kinderbijslag? 

Dan moet je voorlopig niets doen. Je vroegere 

kinderbijslagfonds geeft je dossier automatisch 

door aan zijn Vlaamse opvolger. Er wordt ook 

automatisch gekeken of je recht hebt op de 

vernieuwde toeslagen.

In verwachting van je eerste kindje? 

Dan moet je zelf een uitbetaler kiezen. Op de 

website www.groeipakket.be kun je een 

video bekijken waarin alle wijzigingen duidelijk 

worden uitgelegd.

Bedeling  
strooizout

Voor Nieuwpoortse 70-plussers 

kan er op vraag per adres 

maandelijks 10 kg strooizout aan 

huis bedeeld worden. Bij inwoners 

die ouder zijn dan 80 jaar, wordt 

er na aanvraag aan huis gestrooid 

door de Technische Dienst van de 

stad. Andere Nieuwpoortenaars 

kunnen één keer per maand 10 kg 

zout afhalen in het recyclagepark. 

Meer informatie kun je verkrijgen 

via de Sneeuwlijn: tel. 058 22 44 88  

(enkel in de voormiddag).  

Hakselen aan huis
Heb je groenafval liggen en weet je er geen weg mee? Er wordt aan 

huis gehakseld na afgifte van een ingevuld én ondertekend formulier 

aan het loket van het stadsmagazijn (J. Van Clichthovenstraat 42). 

Uiterste deadline hiervoor is vrijdag 1 maart 2019. Na deze datum 

worden aanvragen niet meer aanvaard. Het loket kun je contacteren 

via tel. 058 22 44 88. 

Het te versnipperen hout plaats je aan de rand van de openbare weg. 

Om schade aan de hakselmachine te vermijden, zijn allerhande harde 

voorwerpen (boomwortels etc.) en tuinafval niet toegelaten. 

De houtsnippers worden na het hakselen door de aanvrager behouden 

of meegenomen. Per kwartier hakselen betaal je 23,75 euro (+ 5 euro 

om mee te nemen).

Afvalophaling
In zone B is er geen ophaling van restafval op dinsdag 1 januari 2019. 

Er wordt een vervangronde ingepland op woensdag 2 januari 2019. 

Restafval kun je ook steeds (24 uur per dag) deponeren in één van de 

ondergrondse afvalcontainers. Het restafval hoeft hierbij niet in een 

stedelijke vuilniszak te zitten. 

Alle afvalkalenders zijn terug te vinden op www.ivvo.be.

Wat met je 
kerstboom?

De inzameling van kerstbomen 

(zonder versiering) wordt van 

vrijdag 4 januari tot maandag 

7 januari 2019 voorzien op 

de volgende locaties: Hendrik 

Geeraertplein, Zeedijk t.h.v. 

Hendrikaplein, Dudenhofenlaan 

(t.h.v. het stedelijk sportpark) en 

in het recyclagepark tijdens de 

openingsuren. 

VERMIJD GELUIDSOVERLAST 
Om klachten over geluidsover-

last te vermijden is goed com-

municeren met omwonenden 

een absolute must. Je dient bo-

vendien rekening te houden met 

een aantal reglementen: 

• het politiereglement schrijft 

voor dat je in Nieuwpoort 

een muziekvergunning nodig 

hebt, wanneer je na 22 u. 

muziek wenst te spelen. 

• de VLAREM-wetgeving voor-

ziet een vergunning voor het 

spelen op een verhoogd ge-

luidsniveau, boven 85dB(A). 

Als één van deze vergunningen 

niet in orde is riskeer je een pro-

ces-verbaal. 

Beide vergunningen worden 

aangevraagd via de meldings- 

of evenementenfiche van de 

Dienst Evenementen: Inwoner  

Downloads  Melding activiteit. 

VOOR GEZINNEN MET BABY’S EN PEUTERS:

• Workshop groente- en fruitpap maken  

(i.s.m. Kind en Gezin)

 Donderdag 24 januari 2019 van 10 u. tot 11.30 u.

Je krijgt info rond de bereiding van vaste voeding en tips 

voor een gezonde en evenwichtige maaltijd voor je kind. 

Verder is er ruimte om vragen te stellen, ervaringen uit 

te wisselen en uiteraard moet er geproefd worden! Voor 

elke baby wordt een kleine attentie voorzien. Buiten je 

kind hoef je niets mee te brengen. Ben je zwanger? Ook 

dan ben je zeker welkom op deze workshop!

VOOR ALLE GEZINNEN: 

• Alleen opvoeden of samen met een nieuwe  

partner, hoe doe je dat? (i.s.m. Osio)

 Dinsdag 5 februari 2019 van 19 u. tot 20.30 u.

Opvoeden is geen makkelijke taak en al helemaal niet 

als je het in je eentje moet doen of met een nieuwe 

partner en zijn/haar kinderen erbij. Hoe anders is het 

als alleenstaande ouder? Wat met de niet betrokken 

(afwezige) ouder? Hoe kom je de eerste periode na 

een scheiding door? En wat daarna? Hoe ga je om met 

de kinderen van je nieuwe partner? Ouders krijgen 

praktische tips hoe ze kinderen in deze gezinssituaties 

moeten ondersteunen.

INFO EN ONTMOETING 
OUDERS

Alle infosessies vinden plaats in Het Sociaal Huis,  

Astridlaan 103. Deze bijeenkomsten zijn gratis. Vooraf 

inschrijven via oonie@nieuwpoort.be of telefonisch 

via 058 22 38 10 (Het Sociaal Huis) of 0498 92 92 55 

(Ilona). 

N I E U W P O O R T  -  O O N I E
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Stad Nieuwpoort heeft een ecologische mindset en werkt aan een leefomgeving waarin klimaatneutraliteit cen-

traal staat. Samen met acht andere gemeenten ondertekende Nieuwpoort het Burgemeestersconvenant, waarbij 

een engagement wordt aangegaan om de CO2-uitstoot te verminderen.

In het kader hiervan maakte 

netbedrijf Fluvius een energie-

zorgplan op voor dertien stads-

gebouwen. Door middel van een 

uitgebreid subsidiedossier kreeg 

de stad 100.000 euro financiële 

ondersteuning van de  Provincie 

West-Vlaanderen. Hiermee werd 

de installatie van 594 zonne-

panelen op het dak van het stede-

lijk zwembad en de aanpalende 

sporthal bekostigd. Het project 

staat jaarlijks garant voor 

154.450 kilowattuur (kWh). Het 

zwembad was tot voor kort de 

grootste CO2-vervuiler onder de  

stadsgebouwen, voortaan functio- 

neert het deels op groene stroom. 

 

Woonhuis Nieko

• Woonloket Nieuwpoort:  

Het Sociaal Huis, Astridlaan 103  

Op maandag van 13.30 u. tot 

16 u. en woensdag van 9 u. tot 

11.45 u. (zonder afspraak)

• Woonloket Koksijde:  

Het Sociaal Huis,  

Ter Duinenlaan 34 

Op dinsdag en donderdag van 

13.30 u. tot 16 u. (donderdag 

 op afspraak) 

Tel. 058 53 34 90  

(van 9 u. tot 12 u.)  

wonen@koksijde.be

ONDERHOUD SITE DUVETORRE 

Het stadsbestuur startte in november 2018 met 

onderhoudswerken op de site van de ‘Duvetorre’. In 

samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed 

werd besloten om de naburige beplanting te rooien om 

verloedering door overwoekering en verder verval van de 

beschermde torenruïne tegen te gaan. Aannemer Mahieu 

uit Oudenburg werd aangesteld om de werken uit te voer-

en met een kostprijs van 6.100 euro (excl. BTW). 

Het stadsbestuur is van plan om deze zone opnieuw 

toegankelijk te maken voor het publiek. Bovendien wil het 

een groene verbinding creëren tussen de Veurnevaart met 

aanliggende appartementen, de schoolomgeving en het 

historisch centrum van de stad.

Deze werken maken deel uit van het project ‘Restauratie 

Bommevrij’ dat de definitieve herinrichting en consolidatie 

van de site en van het historisch monument ‘Bommevrij’ 

beoogt. 

Hiervoor werd zes jaar geleden een subsidiedossier 

ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed dat ook 

ontvankelijk verklaard werd. Voordat de werken van start 

kunnen gaan, moet het dossier eerst definitief goedgekeurd 

worden. 

EEN PARK VOL HONDENPLEZIER 

De eerste hondenweide in Nieuwpoort is een feit! De zone 

in het Prins Mauritspark (op de hoek van de Dienstweg 

Havengeul en Louisweg) is goed toegankelijk dankzij de 

nabijgelegen parking. De oppervlakte van de loopweide 

bedraagt 2.500 m2.     

De nieuwe en volledig omheinde hondenweide heeft twee 

toegangspoorten en één dienstingang voor onderhoud. 

Voor de omheining werd er gebruik gemaakt van duur-

zaam kastanjehout. De hondenweide zal ook nog worden 

afgewerkt met zitbankjes, infoborden en een hondentoilet. 

Het stadsbestuur vindt het belangrijk dat elke hond veilig 

en vrij kan rondlopen, maar uiteraard steeds onder toe zicht 

van zijn of haar baasje. Daarnaast is het sociale aspect 

van losloopweides niet te onderschatten. De losloopweide 

is niet enkel voor honden een gezellige ontmoetingsplaats. 

Buurtbewoners beginnen er spontaan met elkaar te praten 

en leren elkaar ook beter kennen. 

Er gelden wel regels in verband met het opruimen van 

hondenpoep en het weggooien van hondenpoepzakjes. 

Asociaal of agressief gedrag van de hond of van het baasje 

wordt niet getolereerd.

OPENBARE WERKEN

© IVVO

Zaterdag 23 maart 2019

Zwerfvuil achterlaten getuigt van een gebrek aan respect voor de 

natuur en medemens. Het verstoort het landschap en berokkent 

schade aan het milieu. 

De ‘Grote Zwerfvuilopruimdag’ brengt de problematiek van zwerfvuil 

onder de aandacht.  

Steek op zaterdag 23 maart 2019 samen met je vereniging de handen 

uit de mouwen tijdens de vijfde editie van de ‘Grote Zwerfvuilopruim-

dag’. Voor 8 km opgeruimde weg of 16 km opgeruimde  wegberm, 

mag je rekenen op een mooie vergoeding van 200 euro.   

Inschrijvingen mail je naar milieu@nieuwpoort.be.

Grote  Zwer fvu i lopru imdag

Dienst Milieu

Willem De Roolaan 90

Tel. 058 22 44 51 

milieu@nieuwpoort.be

STAD NIEUWPOORT INVESTEERT IN 
GROENE ENERGIE. EN JIJ?

Zelf interesse in  

zonnepanelen?  

Stad Nieuwpoort levert een  

positieve bijdrage aan een gezond 

en duurzaam milieu. Ook jij kunt 

helpen! Bijvoorbeeld door het in-

stalleren van zonnepanelen voor 

het opwekken van elektriciteit.   

Inwoners van Nieuwpoort die 

over  wegen om zelf zonnepane-

len aan te schaffen, kunnen zich 

hierover informeren bij Woonhuis 

NieKo.
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ZEG NEEN TEGEN 
PARTNERGEWELD!

Partnergeweld komt helaas meer voor dan je denkt. 

Bij de Politie Westkust krijgen ze jaarlijks te maken 

met een 150-tal strafbare feiten van partnergeweld 

zoals slagen en stalking.

Daarnaast moeten de interventieploegen dagelijks 

tussenkomen in moeilijkheden tussen partners waarbij 

geen strafbare feiten worden gepleegd (bv. huiselijke 

moeilijkheden zonder slagen). 

Politie Westkust sloot met het Openbaar Ministerie 

en de hulpverleningsdiensten een protocolakkoord 

af waarbij de Dienst Jeugd en Gezin van de PZ 

Westkust de dag na de feiten contact opneemt 

met de pleger en het slachtoffer. Hierbij wordt 

het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)  

ingeschakeld. Zij bieden het volledige gezin 

begeleiding aan en indien nodig ook tijdelijke opvang 

in een vluchthuis. 

Binnen de Politiezone Westkust worden alle 

medewerkers zo goed mogelijk opgeleid om correct te 

handelen in situaties met partnergeweld. Bovendien 

zorgt de verantwoordelijke van de Dienst Jeugd en 

Gezin voor extra opleidingsmomenten. 

In het voorjaar van 2019 gaat de PZ Westkust nog een 

stap verder. Dankzij de steun van de Soroptimisten, 

een organisatie die zich inzet tegen het geweld op 

vrouwen en meisjes, kan het volledige korps een 

toneelvoorstelling over partnergeweld bijwonen. 

Daarnaast wordt er een debat tussen de politie, het 

parket en de hulpverleningsdiensten georganiseerd. 

METEEN VERWITTIGD BIJ EEN NOODSITUATIE

Bij een noodsituatie in Nieuwpoort willen we onze 

inwoners graag snel op de hoogte brengen en dat kan 

via BE-Alert, een alarmeringssysteem dat momenteel 

24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel is 

voor heel het land. Tot nu toe ontving je informatie 

over een noodsituatie via sociale media of via de 

hulpdiensten aanwezig op het terrein. Dankzij BE-

Alert kun je binnenkort ook rechtstreeks informatie 

krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste 

telefoonlijn of  per e-mail. 

In welke situaties krijg je een bericht?

BE-Alert kan gebruikt worden voor verschillende 

types noodsituaties: een brand, overstroming, 

stroomonderbreking etc. Ook de traditionele media 

worden steeds aangewend om te waarschuwen bij een 

noodsituatie met grote impact.

Welk type boodschap kun je krijgen?

De boodschap die je krijgt, zal je de nodige 

aanbevelingen geven of je informeren over de evolutie 

of het einde van de noodsituatie. Afhankelijk van de 

aard van de situatie, kun je volgende informatie krijgen: 

de aanbeveling om te schuilen (bv. ga het dichtstbij 

gelegen gebouw binnen, sluit ramen en deuren, en 

luister naar de media etc.), de aanbeveling om de 

betrokken zone te evacueren, informatie over hoe de 

situatie zich evolueert en gegevens over een mogelijk 

opvangcentrum.

Hoe moet je je registreren?

Registreren kan heel gemakkelijk op www.be-alert.be.  

Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.

Veil ig in het  
verkeer 
De Politie Westkust voert nog 

repressieve fietscontroles uit tot en 

met donderdag 28 februari 2019. 

Deze actie kadert in de provinciale 

verkeerscampagne Veilig fietsen. Er 

wordt streng opgetreden tegen al wie 

niet in orde is met zijn of haar fiets. 

Het is belangrijk om gezien te worden 

in het verkeer, zeker in de meest 

donkere maanden van het jaar. Draag 

daarom altijd een fluohesje en vergeet 

je fietsverlichting niet. 

Elke oversteekplaats in de buurt van de 

Nieuwpoortse scholen werd voorzien 

van speciale knipperlichtjes. Wanneer 

het ’s morgens en ’s avonds schemert, 

waarschuwen deze lampjes de autobe-

stuurders om extra alert te zijn. Zo kan 

iedereen veilig oversteken! 

Dienst Veiligheid, Preventie en 

Mobiliteit

Langestraat 89

Tel. 058 22 44 17

preventie@nieuwpoort.be

Vuurwerk, verknal jouw 
feestje niet!

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Misschien denk 

je eraan om de overgang van oud naar nieuw extra in de 

verf te zetten met een spetterend vuurwerk? Veel mensen 

beseffen echter niet dat vuurwerk geen speelgoed is.

Vuurwerk van slechte kwaliteit of dat verkeerd wordt 

gebruikt, kan van een supergezellige avond snel een 

heuse nachtmerrie maken. 

Brandwonden, blindheid … Ieder jaar weer worden te 

veel mensen slachtoffer van ongelukken met vuurwerk, 

met vaak onomkeerbare gevolgen.

Volg daarom de tips hiernaast om jouw feestje niet te 

verknallen. 

Heb jij dringend hulp nodig? Contacteer de Politie 

Westkust via tel. 058 53 30 00.

Wens je begeleiding? Contacteer het CAW Centraal 

West-Vlaanderen via tel. 057 22 09 20 

of surf naar www.cawcentraalwestvlaanderen.be.

Wil jij zelf je steentje bijdragen? Contacteer dan  

Soroptimist Veurne – Westhoek via e-mail:  

voorzitter.veurne-westhoek@soroptimist.be of surf naar 

www.soroptimist.be.
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BIBLIOTHEEK

Nieuwpoor t se 
Gewrochten:  

150  jaar  spoor l i jn  
te  N ieuwpoor t

Donderdag 7 februari t.e.m. donderdag  

28 februari 2019

In februari 1868 werd spoorlijn 74 tussen Nieuwpoort 

en Diksmuide plechtig ingereden. Vóór de Eerste 

Wereldoorlog bevond ‘la gare de Nieuport-Ville’ zich 

in de huidige Astridlaan, naar alle waarschijnlijkheid 

ter hoogte van het kruispunt met de Langestraat. In 

februari 2018 werd op de vermoedelijke locatie van het 

vooroorlogse station een herinneringsbord geplaatst. 

Dit gebeurde op initiatief van de Vriendenkring van de 

Spoorwegweerstand. 

Van donderdag 7 februari tot donderdag 28 februari 

2019 belicht de tentoonstelling de geschiedenis van  

150 jaar spoorweg te Nieuwpoort.

De expo ‘Nieuwpoortse Gewrochten’ is gratis te 

bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. 

Kar t ing in  Poper inge 
(Swap XL)

Tijdens deze activiteit kunnen de kinderen hun 

besturingsvaardigheden testen. In een echte race-outfit 

kunnen ze zich eerst uitleven tijdens een chronorit. Daarna 

is het tijd voor het echte werk! In een spannende race 

wordt getest wie de snelste is. Wie zal er zich dit jaar 

kampioen mogen noemen? 

Wanneer?  

Donderdag 3 januari 2019 van 13.15 u. tot 17 u. 

Waar? 

De activiteit start aan het Jeugdcentrum  

(Dudenhofenlaan 2B)

Deelnameprijs?  

€ 20 (jongeren gedomicilieerd in Nieuwpoort) en  

€ 22 (jongeren niet gedomicilieerd in Nieuwpoort)

JEUGD

Schaatsen en 
do l f i jnenshow 
in  B rugge 
(Swap)

In Brugge kunnen de jongeren eerst 

genieten van heel wat schaatsplezier. 

Daarna krijgen ze de spetterende 

dolfijnenshow Moana’s Blue World 

te zien. De dolfijn Moana leert hen 

de wereld van dolfijnen kennen en 

toont hen de pracht van onze natuur. 

Wanneer? 

Vrijdag 4 januari 2019 van 13.45 u. 

tot 18 u. 

Waar?  

De activiteit start aan het 

Jeugdcentrum (Dudenhofenlaan 2B)

Deelnameprijs? 

€ 11 (kinderen gedomicilieerd in 

Nieuwpoort) en € 13 (kinderen niet 

gedomicilieerd in Nieuwpoort)

Inschrijven voor deze activiteiten is 

mogelijk via de website  

inschrijvingen.nieuwpoort.be.  

Bij elke activiteit kunnen er 

maximum 16 deelnemers op stap 

gaan.

ACTIVITEITEN SWAP (XL)

Tijdens de kerstvakantie organiseert de Jeugddienst twee 

activiteiten met de Swapwerking. De Swap-activiteiten zijn 

bedoeld voor kinderen geboren in 2007 tot en met 2009. 

Deze zijn steeds onder begeleiding van de Jeugddienst. De 

Swap XL richt zich op jongeren geboren in 2002 tot en met 

2006. Zij krijgen af en toe de kans om vrij rond te lopen. 

Jeugddienst 

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 91 26

jeugd@nieuwpoort.be

www.jeugddienstnieuwpoort.be

Dig idokter
Heb je vragen over je computer? Of heb je 

problemen met je tablet of smartphone? Dan kun 

je in de bibliotheek terecht bij onze digidokter. 

Hij neemt de tijd om te luisteren naar je vragen 

en zoekt naar antwoorden en oplossingen. 

De digidokter helpt je ook met vragen in verband 

met het digitaal loket. Stuur je vragen voor de 

digidokter op voorhand door via het formulier 

op de webpagina van de bibliotheek of vraag er 

eentje aan de balie van de bib. 

Wanneer? De digidokter komt naar de 

bibliotheek op maandag 7 januari en maandag  

4 februari 2019 van 10 u. tot 11.30 u.  

Spel le t jesnamiddag 
Op vrijdag 4 januari 2019 verandert de biblio-

theek tussen 14 u. en 17 u. in een speelpaleis. 

Er zijn gezelschapsspelen voor alle leeftijden 

beschikbaar. Kom alleen of samen met je familie 

en vrienden. Iedereen is welkom: jong en oud! 

Vooraf inschrijven hoeft niet. 

De spelletjesnamiddag is gratis.
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Oproep: 
de Nieuwpoortse barakken

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog lag Nieuwpoort 

volledig in puin. De inwoners van de stad keerden stelselmatig 

terug en hadden dringend nood aan beschutting. Het Koning 

Albertfonds nam de taak op zich om tijdelijke noodwoningen 

te bouwen. 

Deze veelal houten barakken bevonden zich op de site van 

het huidige Leopold II park. De laatste van die ‘voorlopige’ 

woningen verdween pas in de loop van de jaren ’50 van de 

vorige eeuw. 

In april 2019 plant de bibliotheek een tentoonstelling over 

deze naoorlogse noodwoningen. Hiervoor is het bibteam op 

zoek naar foto’s, bij voorkeur uit de periode na WO II of van 

de afbraak van de barakken. 

Heb je thuis relevant fotomateriaal liggen? Breng je oude 

kiekjes dan zeker naar de bib om ze te laten inscannen. 

Ook wie iets kan vertellen over de barakkenwijk is zeker 

welkom. 

Meer info via chantal.bekaert@nieuwpoort.be of  

tel. 058 22 30 40. 

CULTUUR

NIEUWJAARS-
CONCERTEN
2019 

Vrijdag 4 & zaterdag 5 januari 

2019

Elk jaar in januari verwent het 

stadsbestuur alle muziekliefhebbers 

met een feestelijk nieuwjaarsconcert 

in Centrum Ysara. De Koninklijke 

Katholieke Fanfare en de Nieuwpoort 

Concert Band brengen opnieuw 

een programma dat perfect in de 

Nieuwjaarssfeer past. 

Vrijdag 4 januari 2019 om 20 u.  

Zaterdag 5 januari 2019 om 14.30 u. 

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 

Havengeul 14

Tickets: € 2 

Tickets zijn verkrijgbaar bij de 

Dienst Toerisme (Infobalie Stadhuis 

& Infokantoor Hendrikaplein), 

Dienst Cultuur (City, Valkestraat 18) 

of online via  

www.cultuurnieuwpoort.be.Stedelijke bibliotheek

Kokstraat 18A

Tel. 058 22 30 40

bibliotheek@nieuwpoort.be

Comedy in het voorjaar

BERT GABRIËLS  
GELUKZOEKER 
Zaterdag 19 januari 2019 

20 u.

De veelzijdige komiek Bert Gabriëls 

gaat in zijn nieuwe show op zoek 

naar geluk. In een zotte wereld, in 

rare mensen, in dikke boeken en in 

de krant, overal zit wel wat geluk. 

Bert hakt het eruit met stevige 

grappen, scherpe observaties en 

veel harde meppen humor en geeft 

100% garantie op geluk, al vanaf de 

aankoop van een kaartje. Een heel 

groot deel van geluk zit immers in 

gelul.

Locatie: City, 

Valkestraat 18

Tickets: 

€ 10 (VVK) - € 12,50 (ADD)

JENS DENDONCKER
BANG VAN DENDONCKER
Zaterdag 2 maart 2019    

20 u.

De presentator van het Emmy 

Award-winnende VTM-programma 

Hoe zal ik het zeggen brengt niet al-

leen zijn enthousiaste  persoonlijkheid 

maar ook zijn beste grappen mee 

naar het theater. Soms kinderlijk  

naïef, dan weer met de allure van een 

echte ‘angry young man’ wordt een 

persoonlijk verhaal verteld over het 

schijnbaar eindeloos geklungel van 

de jongvolwassenheid en de nostal-

gie naar een vervlogen jeugd. 

Locatie: City, 

Valkestraat 18

Tickets: 

€ 10 (VVK) - € 12,50 (ADD)

DIMITRI LEUE
WAT VALT ER?
Vrijdag 5 april 2019    

20 u. 

Dimitri Leue vertelt het verhaal van 

Walter, de havenloods, die op een 

schone dag merkte dat er niet alleen 

tabak en alcohol van de boot valt. 

Een nostalgisch, humoristisch verhaal 

over de liefde. Scheepjes verwelken, 

bloemen vergaan, maar spreekwoor-

den blijven altijd bestaan. Ieder cliché 

heeft zijn waarheid, iedere waarheid 

is als een pannenkoek. Hoe dun ook, 

hij heeft altijd twee kanten. En je kunt 

er veel suiker opdoen, maar als de 

pannenkoek zout is, is hij zout.

Locatie: City, 

Valkestraat 18

Tickets: 

€ 10 (VVK) - € 12,50 (ADD)

TICKETS

€ 2 korting voor -26j en 60+ | -50 % korting met jeugdvoordeelpas  | ADD +€ 2,50

Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme (Infobalie Stadhuis & Infokantoor Hendrikaplein), 

Dienst Cultuur (City, Valkestraat 18) of online via www.cultuurnieuwpoort.be.
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FAKKELTHEATER 
VERGEET MIJ NIET 

Vrijdag 11 januari 2019

20 u.

Vergeet mij niet vertelt het verhaal van de vriendschap tussen een 

 dementerende grootvader en diens kleinzoon. Herman is een oude we-

duwnaar die zich verscholen houdt in de vertrouwde omgeving van zijn 

huis. Het weinige contact met de buitenwereld komt van zijn kleinzoon 

Stan. Zij banen zich samen een weg door alle praktische beslommerin-

gen die de ouderdom met zich meebrengt. Wanneer Herman langzaamaan 

door dementie ingekapseld raakt, wordt de eens zo vertrouwde grootva-

der-kleinzoonrelatie bestrooid met nieuwe en onbekende hindernissen. De 

ziekte ontneemt hem structuur en geeft chaos in de plaats. In de zoek-

tocht van Stan naar zijn grootvader van vroeger, blijkt humor het beste 

bindmiddel tussen deze twee generaties. 

Deze voorstelling wordt georganiseerd i.s.m. Gezonde Gemeente.

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

Tickets: € 10 (VVK) - € 12,50 (ADD)

Een opt reden met  Ar t ies t  zoekt  Fees tneus 

Ben je muzikant of performer met een fantastisch aanbod 

aan kinderanimatie? Heb je een act die een breed publiek 

aanspreekt? Dan is Artiest zoekt Feestneus misschien iets 

voor jou! Artiest zoekt Feestneus geeft lokaal en regionaal 

artistiek talent speelplekken én speelkansen door hen 

gratis ter beschikking te stellen aan straat-, wijk- of 

buurtfeesten.

Een jury selecteert de artiesten die ze geschikt acht voor 

dit soort feesten. Artiest zoekt Feestneus staat open voor 

alle talent en genres. Ben je geselecteerd, dan kunnen 

organisatoren je boeken voor een optreden. Artiest zoekt 

Feestneus vergoedt je optreden.

Kandidaten voor Artiest zoekt Feestneus dienen zich tegen 

donderdag 28 februari 2019 in te schrijven. Vergeet 

zeker niet om een demo met je inschrijving mee te sturen. 

Inschrijvingsformulieren en praktische details kun je 

terugvinden op www.artiestzoektfeestneus.be.

Organisatoren van recepties en straat-, wijk- of buurtfees-

ten bezorgen Artiest zoekt Feestneus een inschrijvings-

formulier en kiezen een artiest voor hun evenement. 

TICKETS

€ 2 korting voor -26j en 60+ | -50 % korting met jeugdvoordeelpas  | ADD +€ 2,50

Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme (Infobalie Stadhuis & Infokantoor Hendrikaplein), 

Dienst Cultuur (City, Valkestraat 18) of online via www.cultuurnieuwpoort.be. THE ARMED MAN:

A MASS FOR PEACE

The Bes t  o f  N ieuwpoor t 
Zaterdag 23 februari 2019

So you wanna dance?, Nieuwpoort’s got talent, Kleine 

artiest-grote artiest en Match. Het zijn enkele van de 

succesvolle showformats die de voorbije jaren in Nieuw-

poort werden georganiseerd. Shows waar kandidaten én 

organisatoren nog met veel plezier aan terugdenken.  

Tijd voor iets nieuws! In 2019 wordt het talent van toen 

gecombineerd met talent van nu in een nieuwe show:  

The Best of Nieuwpoort.

Ligt je hart bij Nieuwpoort en heb je het in je om op 

minder dan 5 minuten tijd een publiek te entertainen, 

op welke manier dan ook? Waag dan zeker je kans in 

deze talentenjacht! Heb je reeds aan onze vorige shows 

deelgenomen? Dan hebben we je er graag opnieuw bij. 

Durfde je niet eerder de stap naar het podium zetten? Dan 

geven we jou graag de kans om jouw talent te tonen.

 

The Best of Nieuwpoort is geen wedstrijd, wel een 

plezierige en entertainende show. Iedereen kan en mag 

een gooi doen naar eeuwige roem. Wat je ook brengt, het 

podium is van jou!

Uiterste datum om je in te schrijven is donderdag  

10 januari 2019. Kandidaatstellingen mail je naar 

cultuur@nieuwpoort.be of bezorg je aan de Dienst 

Cultuur (Valkestraat 18). Inschrijven kan ook telefonisch 

via 058 79 50 00.

Zaterdag 23 februari 2019 – 20 u.  

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

Tickets: € 2

Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme 

(Infobalie Stadhuis & Infokantoor Hendrikaplein), 

Dienst Cultuur (City, Valkestraat 18) of online via  

www.cultuurnieuwpoort.be.

Op zondag 11 november 2018 werd in Nieuwpoort én de 

rest van de wereld 100 jaar Wapenstilstand gevierd. Exact 

een eeuw geleden viel het wapengekletter stil en was de 

Eerste Wereldoorlog voorbij. Deze speciale 11 november 

vormde tegelijk ook het officiële sluitstuk van de vier jaar 

durende herdenking van de ‘Groote Oorlog’. 

In Nieuwpoort werd het slot van de herdenkingsperiode 

luister bijgezet met een opvoering van The Armed  

Man: A Mass For Peace in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Dit 

klank-, licht- en beeldspektakel van de Welshe componist 

Karl Jenkins vormt een universele aanklacht tegen de 

oorlog. 

De productie werd gebracht door het Beauvarletkoor 

Koksijde, in samenwerking met Jokobeau Koksijde en Koor 

Canta Ludens uit Drongen. De Nieuwpoort Concert Band 

stond in voor de muzikale omkadering van de avond. 
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SPORT

Spor t  Na School  (SNS) 
Sport Na School (SNS) is een sportpas voor leerlingen van het 

secundair onderwijs, waarmee je na de schooluren kunt deel-

nemen aan verschillende sportactiviteiten. Je kiest zelf wat, 

wanneer en hoe vaak je wil sporten binnen het SNS-aanbod. 

De SNS-pas is geldig in alle Vlaamse steden en gemeenten 

waar het Sport Na School-programma wordt aangeboden. In 

de regio Westhoek werken de sportdiensten van Nieuwpoort, 

Koksijde, De Panne en Veurne hiervoor samen met diverse 

plaatselijke sportclubs, sportcentra en scholen.

In het tweede semester kun je een pas kopen voor activi-

teiten tussen maandag 28 januari en vrijdag 31 mei 2019  

(15 weken). Deze is niet geldig tijdens het weekend, op  

wettelijke feestdagen en tijdens schoolvakanties. 

Prijs? Voor een pas betaal je € 30 (€ 2 per week). Je bent 

verzekerd via Sport Vlaanderen.

Info en inschrijvingen: ontdek het volledig sportaanbod op  

www.sportnaschool.be.

Spor tpassen 
Aan de kassa van het stedelijke zwembad kun je 

een sportpas kopen waarmee je op verschillende 

tijdstippen van tal van sportmogelijkheden kunt 

proeven. Voor 20 sportbeurten betaal je 25 euro  

(verzekering inbegrepen). Sportlessen vinden 

wekelijks plaats, behalve tijdens schoolvakanties 

en op feestdagen. 

Het ruime sportaanbod is voor iedereen 

toegankelijk: multimove voor kleuters, kinderen 

(1e t.e.m. 6e leerjaar) en jongeren (12+); 

sport of aquagym voor 50-plussers; bootcamp; 

aquajogging, aquafitness etc.

Het aangepaste sportaanbod is binnenkort te 

raadplegen via www.nieuwpoort.be: Sport  

Activiteiten  Sportpassenseizoen. 

SPORTKAMPEN 
KROKUSVAKANTIE  2019 

In de krokusvakantie organiseert de Sportdienst van 

maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart 2019 een 

combat-sportkamp voor leerlingen uit het eerste tot en 

met het zesde leerjaar. De lessenreeks vindt plaats in de 

stedelijke sportzaal en het chirolokaal De Branding, telkens 

van 9 u. tot 16 u.

1e - 2e – 3e LEERJAAR 

Voormiddag: omnisport  

Namiddag: initiatie zelfverdedigingssporten

4e - 5e – 6e LEERJAAR

Voormiddag: initiatie zelfverdedigingssporten  

Namiddag: omnisport

Inwoners van Nieuwpoort betalen 80 euro. Voor niet-

inwoners bedraagt de prijs van het sportkamp  90 euro. De 

verzekering is inbegrepen in de prijs. Inschrijven gebeurt via 

de stedelijke Sportdienst, Dudenhofenlaan 2B. 

FILM

LADY BIRD

Donderdag 3 januari 2019

City

Christine ‘Lady Bird’ McPherson 

(Saoirse Ronan) zet zich af tegen haar 

eigenzinnige moeder (Laurie Metcalf), 

maar ze lijkt meer op haar dan ze 

denkt. Lady Birds moeder is een 

verpleegster die keihard werkt om te 

zorgen dat er brood op de plank komt 

nadat haar vader (Tracy Letts) zijn 

baan verloor. Lady Bird speelt zich af in 

2002 in het Californische Sacramento, 

tegen de achtergrond van een snel 

veranderend economisch klimaat. De 

film werpt een indringende blik op de 

relaties die ons vormen, de idealen die 

ons kenmerken en de schoonheid van 

een plaats die je je thuis mag noemen. 

CALL ME BY YOUR NAME

Donderdag 17 januari 2019 

Centrum Ysara

1983. De zeventienjarige Elio 

(Timothée Chalamet) brengt samen 

met zijn ouders de zomer door op 

het Italiaanse platteland. Hij speelt 

er klassieke muziek, leest en flirt met 

zijn vriendin Marzia (Esther Garrel). 

Elio heeft een nauwe band met zijn 

ouders, die hem een uitstekende 

opvoeding gaven. Zijn vader (Michael 

Stuhlbarg) is een eminente professor 

die gespecialiseerd is in de Grieks-

Romeinse cultuur, zijn moeder Annella 

(Amira Casar) is vertaalster. Hoewel 

Elio’s verfijning en intellectuele 

gaven doen vermoeden dat hij al 

een volwassene is, is er een groot 

deel dat nog steeds onschuldig en 

ongevormd is, vooral over zaken 

die het hart aanbelangen. Op een 

dag komt Oliver (Armie Hammer), 

een 24-jarige Amerikaanse student, 

aan zijn doctoraat werken met de 

hulp van Elio’s vader. Te midden 

van de zonovergoten pracht van de 

omgeving, ontdekken Elio en Oliver 

de bedwelmende schoonheid van het 

ontwakende verlangen, die hun leven 

voor altijd zal veranderen.

INSYRIATED 

Donderdag 7 februari 2019  

City

De film vertelt het verhaal van een 

Syrische familie die zich dag en 

nacht opsluit, niet meer buitenkomt 

en zelfs niet door het raam durft te 

kijken omdat de situatie te gevaarlijk 

is. Dit is het dagelijkse leven van een 

familie in Damascus, een stad in volle 

oorlog. Het gezin doet er alles aan om 

te overleven. Hun appartement is een 

soort goed georganiseerde bunker 

geworden, in functie van de schaarste. 

Het gaat erom de dag door te komen, 

elke dag opnieuw.

NIET SCHIETEN

Donderdag 21 februari 2019 

Centrum Ysara

Op 9 november 1985 pleegt de Bende 

Van Nijvel haar laatste aanslag op 

het warenhuis Delhaize in Aalst. De 

negenjarige David Van de Steen 

ziet hoe zijn ouders en zus voor zijn 

ogen worden neergeschoten. Hijzelf 

blijft zwaargewond en verweesd 

achter. Grootouders Albert en Metje 

vangen hun kleinzoon op en hebben 

de loodzware opdracht om, ondanks 

het grote verlies en verdriet en vele 

onbeantwoorde vragen, hun kleinzoon 

een toekomst te bieden.

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

Dienst Cultuur

Valkestraat 18

Tel. 058 79 50 00 

cultuur@nieuwpoort.be

www.cultuurnieuwpoort.be
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T iende  
Du in  - S t rand - Po lder tocht  
voor  mounta inb ike
Zaterdag 9 februari 2019

Op zaterdag 9 februari 2019 vindt de tiende editie van de 

Duin – Strand – Poldertocht voor mountainbike plaats.

Deelnemers kunnen kiezen tussen een parcours van 25 km 

(enkel voor handbikers), 30 km, 45 km of 55 km. De start- 

en aankomstzone van de tocht is voorzien in het stedelijk 

sportpark (Dudenhofenlaan 2B). Er is één bevoorrading 

voor de 25 km (handbikers) en de 30 km. Voor de tocht 

van 45 km en 55 km zijn er twee bevoorradingen gepland. 

Mountainbikers kunnen starten tussen 8 u. en 13 u. 

Handbikers kunnen vertrekken tussen 9.30 u. en 13 u. Na 

afloop kunnen de deelnemers zich douchen en hun fietsen 

reinigen. 

Inschrijven voor deze tiende editie van de tocht gebeurt 

via de stedelijke Sportdienst. Het startgeld bedraagt  

4 euro. Deel nemers tot en met 12 jaar kunnen zich gratis 

inschrijven. 

Meer info over de jubileumeditie van dit sportevenement 

via de stedelijke Sportdienst of de Jeanne Panne Bikers:  

tel. 0477 98 21 75. 

TIP

Dé perfecte voorbereiding op de Duin – Strand – Poldertocht 

is de Michel Pollentier Mountainbikeroute. Met diverse 

ondergronden, een passage door het natuurreservaat De 

IJzermonding en een pittig stuk strand is dit parcours van 

27 km er voor echte kuitenbijters. De mountainbikeroute 

vertrekt aan het stedelijk sportpark. Meer info op  

www.vlaamsemountainbikeroutes.be.

Sportdienst

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 75 40 

sport@nieuwpoort.be

Stedelijk zwembad

Leopold II park (Stationslaan)

Tel. 058 23 38 88

zwembad@nieuwpoort.be

ZWEMBAD

Aquacycling is een gezonde training van het lichaam 

waarbij nauwelijks blessures ontstaan omdat het water 

voor de nodige weerstand zorgt. Deze sport staat open 

voor elke leeftijdsgroep en is geschikt voor mensen die 

hun conditie op peil willen brengen en hun spieren willen 

versterken.

Vanaf maandag 7 januari, dinsdag 8 januari en zaterdag 

12 januari 2019 starten nieuwe reeksen. De volledige 

reeks kost 55 euro (toegang zwembad en verzekering 

inbegrepen). Deelnemers dienen aangepast schoeisel mee 

te nemen om de lessen te volgen. 

Info en inschrijven aan de kassa van het stedelijk  

zwembad.

LESSEN AQUACYCLING 
TERUG VAN START

LESSENREEKS: 7 JANUARI TOT 18 FEBRUARI 2019

• van 18.20 u. - 19.05 u.

• van 19.10 u. - 19.55 u.

• van 20 u. - 20.45 u.

LESSENREEKS: 8 JANUARI TOT 19 FEBRUARI 2019

• van 10 u. - 10.45 u. 

• van 10.50 u. - 11.35 u.

LESSENREEKS: 12 JANUARI TOT 23 FEBRUARI 2019

• van 10.30 u. - 11.15 u.

• van 11.20 u. - 12.05 u.

Leren zwemmen 
voor  vo lwassenen  
en  sen ioren

Van woensdag 9 januari tot woensdag  

20 maart 2019 kunnen volwassenen 

opnieuw deelnemen aan de lessenreeks 

Leren Zwemmen.

Heb je altijd willen leren zwemmen, maar 

is het er nooit van gekomen?

De doelstelling van deze tiendelige lessen-

reeks is dat volwassenen mooi en goed 

 leren zwemmen. Je kunt in het zwembad 

terecht voor verschillende zwemstijlen. Er 

wordt steeds rekening gehouden met het 

individuele niveau van de zwemmer. 

Wanneer? De lessen vinden elke 

woensdag plaats, telkens van 10.30 u. 

tot 11.15 u. in het stedelijk zwembad. 

Prijs? De kostprijs van deze reeks 

bedraagt € 35 (toegang zwembad en 

verzekering inbegrepen). 

Info en inschrijven aan de kassa van  

het stedelijk zwembad of via  

zwembad@nieuwpoort.be.

Openingsuren  
kers tvakant ie
Tijdens de kerstvakantie gelden er andere  

openingsuren in het stedelijk zwembad. 

De reguliere openingsuren vind je terug op 

www.nieuwpoort.be.

Ravotnamiddag 

Elke woensdag en zaterdag, tussen 13.30 u. en 

16.30 u. staat het zwembad honderd procent in 

het teken van ravotten. Tijdens die uren wordt 

 extra speelmateriaal zoals drijvende figuren ter 

beschikking gesteld. 

Je kunt je er uitleven op de Octopus, je evenwicht 

testen op de loopmat of glijden op de Aquaglide. 

MA 31 december 2018 9 u. tot 16.30 u.

DI 1 januari 2019 gesloten

WO 2 januari 2019 7 u. tot 20 u.

DO 3 januari 2019 9 u. tot 20 u

VR 4 januari 2019 9 u. tot 20 u

ZA 5 januari 2019 9 u. tot 18 u.

ZO 6 januari 2019 9 u. tot 13 u. 
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NIEUWE VREDESBOOM  
VOOR NIEUWPOORT

Nieuwpoort is één van de 220 

steden en gemeenten in Vlaan-

deren die op 11 november een 

vredesboom aanplantte en het 

charter Vredesbomen voor de 

toekomst ondertekende. Op 

die datum werden de vier her-

denkingsjaren rond 100 jaar 

Eerste Wereldoorlog officieel 

afgesloten. Dit project was 

een samenwerking tussen het 

agentschap Natuur en Bos, 

het agentschap Onroerend 

Erfgoed en het Projectsecreta-

riaat 100 jaar Groote Oorlog. 

In Nieuwpoort werd er gekozen 

voor een winterlinde van drie 

meter hoog die geplant werd 

op de site van het Koning 

Albert I-monument en het 

bezoekerscentrum Westfront. 

SAX FOR PAX: 
g ranaathu lzen  
gezocht

De Belgische saxofoonbouwer   

Adolphe Sax & Cie zal een limited edi-

tion van 193 saxofoons vervaardigen 

uit omgesmolten granaathulzen van 

de Eerste Wereldoorlog. Granaathul-

zen zijn immers gemaakt uit messing, 

het basismateriaal voor saxofoons.

Op de saxofoons komen speciale 

gravures van onder andere de 

IJzertoren, de Pax-toren, Tyne Cot 

Cemetery, de Dodengang en de 

Menenpoort. 

Goede doel

Eind 2018 startte een nationale 

inzamelingsactie om granaathulzen te 

verzamelen voor het project Sax for 

Pax. Deze actie loopt tot 15 januari 

2019. In Nieuwpoort kun je de lege 

hulzen binnenbrengen in het Stadhuis, 

Dienst Toerisme (Nieuwpoort-Bad) en 

het bezoekerscentrum Westfront. 

Projectielen met kop worden niet 

aanvaard! 

De opbrengst van drie saxofoons 

gaat integraal naar drie bijzondere 

initiatieven waaronder de Nederlandse 

stichting Dorcas die in het Midden-

Oosten oorlogsvluchtelingen opvangt 

in veilige zones en vzw De Zonnegloed 

uit Oost-Vleteren, één van de eerste 

dierenopvangcentra van ons land. 

ELF NOVEMBER 

SCHOLENWEDSTRIJD
De prijsuitreiking van de jaarlijkse scholenwedstrijd vond 

plaats op zondag 11 november 2018 in de Stadshalle. 

De wedstrijd is een organisatie van de Verbroedering 

der Vaderlandslievende Maatschappijen Nieuwpoort in 

samenwerking met Stad Nieuwpoort. 

Deze scholenwedstrijd is bedoeld voor leerlingen van de 

derde graad lager onderwijs en de eerste graad middelbaar 

onderwijs van alle Nieuwpoortse scholen. 

Op woensdag 24 oktober 2018 werd voor de 31 deelnemers 

een geleid bezoek aan het bezoekerscentrum Westfront 

en de tijdelijke tentoonstelling Een Stad vol Stellingen 

georganiseerd met twee gidsen: Magda Vansteelant en 

Johan Dhaenens. 

Na het bezoek losten de leerlingen de vragenlijst individueel 

op. Daarna werden de resultaten berekend. Quinten 

D’Haeyer uit Basisschool De Vierboete wist de vragenlijst 

volledig correct in te vullen. Ook de andere leerlingen 

behaalden mooie resultaten. 

Voor alle deelnemers waren er aankoopbonnen voor boeken 

en computermateriaal voorzien als beloning.
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NOOIT MEER OORLOG NOG MEER BOMEN:
inp lant ing van 36  
herdenk ingsbomen 

In het voorjaar van 2015 werd het project  

Herdenkingsbomen ’14 – ’18 gelanceerd. 

Als land schappelijk merkteken voor 

de eerste frontlijnen werden toen 140 

hoogstammige bomen aangeplant.

Om de herinneringsbomen te herkennen, 

werden ze voorzien van een metalen 

boomkorf. Deze dragen telkens een 

sober kleursignaal, gebaseerd op 

het kleurgebruik van de geallieerde 

frontlijnkaarten. Boomkorven op de 

frontlijn van de Geallieerden krijgen een 

blauwe bovenrand, deze op de Duitse 

frontlijn een rode bovenrand. De korven 

worden voorzien van een infobord en 

een historische landschapsfoto. 

Meer dan 300 bomen later gaat het 

project zijn laatste fase in. Er werd 

immers gestart met de aanplanting van 

bomen in de gemeenten Diksmuide, 

Middelkerke en Nieuwpoort.

Op het grondgebied van Nieuwpoort 

zullen er 36 herdenkingsbomen vanaf 

De IJzermonding langs het waterfront 

tot Diksmuide aangeplant worden. Deze 

bomen worden geplaatst op locaties 

die goed zichtbaar zijn voor bezoekers: 

langs openbare wegen, veldpaden, 

beekoevers of bosranden en in bermen.

De kostprijs van deze 36 herdenkings-

bomen bedraagt 25.000 euro. Stad 

Nieuwpoort neemt de helft (12.500 euro) 

van het totaalbedrag voor zijn rekening. 

Het Regionaal Landschap Westhoek 

betaalt de andere helft.



HET GROTE  
VOGELWEEKEND
Zaterdag 26 januari en zondag 27 januari 2019

Op zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019 vindt het 

grote vogelweekend van Natuurpunt plaats. Tijdens deze 

jaarlijkse tweedaagse vraagt Natuurpunt om gedurende 

een halfuur de vogels in je eigen tuin of op je balkon te 

tellen. Meer informatie hierover kun je terugvinden op  

www.vogelweekend.be. 

Dit grote telmoment is dé perfecte gelegenheid om na te 

denken hoe je je tuin of balkon vogelvriendelijker kunt 

maken. Zeker in deze koude wintermaanden is het voor 

vogels niet altijd gemakkelijk om voedsel te vinden. 

Met volgende tips maak je de leefomgeving van deze 

dieren helemaal ‘winterproof’: 

• Voederen mag het hele jaar door, maar is pas echt 

nodig als het langdurig vriest en/of sneeuwt. 

• Voeder niet te veel in één keer: ‘s morgens vroeg en 

tegen het einde van de middag volstaat. 

• Verspreid het voedsel in plaats van het op één plek 

neer te leggen. 

Let echter op! Volgende zaken geef je beter nooit: 

• Borrelnootjes, chips en zoute koekjes bevatten te veel 

zout.

• Margarine, boter en vloeibare olie werken te laxerend.

Meer tips en tricks lees je op de webstek van Natuurpunt: 

www.natuurpunt.be.

Ook op de Kinderboerderij wordt aan de vogels gedacht. 

In de maand februari nemen verschillende klassen deel 

aan het educatieve Vogels voeren en beloeren waarbij 

ze kennismaken met de vele vogelsoorten in de tuin. De 

leerlingen maken ook iets lekkers waardoor de vogels 

minder lang naar voedsel moeten zoeken. 

Stadsarchief

Marktplein 7

Tel. 0498 92 92 19

stadsarchivaris@nieuwpoort.be

“Het War Heritage Institute (WHI) 

heeft als missie het valoriseren 

van het Belgische militaire 

erfgoed en de herinnering aan de 

gewapende conflicten op Belgisch 

grondgebied of die conflicten 

met inzet van Belgen in het 

buitenland.” 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

sneuvelden bij benadering 

41.000 Belgische militairen. Op 

vraag van de families werden 

velen onder hen herbegraven 

op begraafplaatsen in de 

thuisgemeente of stad. Nu, 100 

jaar later, blijven er nog zowat 

6.000 van deze ‘gerepatrieerde 

graven’ over.

Het War Heritage Institute wil hen 

met het project Onze Vergeten 

Helden identificeren, markeren 

en herinneren. Daarom kreeg 

het Nieuwpoortse Stadsarchief 

de vraag van het WHI of er 

soldaten begraven liggen op 

het stedelijk kerkhof. Het WHI 

wil alle soldatengraven immers 

kenmerken met een speciaal 

embleem. 

Na wat opzoekwerk bleek dat 

er 14 soldaten naar Nieuwpoort 

gerepatrieerd zijn. Er werden 

negen soldaten begraven in het 

praalgraf van oorlogsheld Hen-

drik Geeraert: Demeester Arthur, 

Demeester Louis, Vandecasteele 

Karel, Vanoost Karel, Vannecke 

Celestijn, Swyndegauw Cyriel, 

Hillebrandt Arthur, Vuylsteke Ca-

miel en Bendels R. Soldaat Nollet 

Georges werd teruggevonden op 

het kerkhof van Ramskapelle. 

Toch zijn er nog 4 soldaten die 

(nog) niet gevonden werden: 

Dejaegher Simeon ( landbouwer, 

ongehuwd), Michiels Jozef ( stu - 

dent, ongehuwd), Verbanck Frans 

(bakker, ongehuwd) en Lau-

reins Albert (pasteibakkers gast,  

ongehuwd). 

Wie informatie heeft over 

waar deze personen begraven 

zouden zijn, kan contact op-

nemen met het Stadsarchief 

van Nieuwpoort.

WAR HERITAGE INSTITUTE  
EERT NIEUWPOORTSE  
OORLOGSHELDEN

Kinderboerderij De Lenspolder

Elf Juliwijk 6A

Tel. 058 23 69 86 

kinderboerderij@nieuwpoort.be

KINDERBOERDERIJ

Internationale 
Dag van de  
Vrijwilliger

Op woensdag 5 december 2018 

vond de ‘Internationale Dag van de 

Vrijwilliger’ plaats. 

Naar aanleiding van deze speciale 

dag zette de Kinderboerderij deze 

vrijwilligers graag eens in de kijker, 

als blijk van dank voor hun tomeloze 

inzet. 

Op de foto herkennen we volgende 

vrijwilligers: 

• vlindermadammen Ann Perdaen, 

Karina Dewulf en Lucienne 

Beschuyt; 

• Brigitte Vanhaelemeesch, 14 

jaar vrijwilliger op de boerderij, 

onderhoudt het grote kippenhok;

• Patrick Gilliaert en werkpartner 

Francoise Janssen houden de 

stal van de witte geiten en ezels 

proper;

• Eric Boeykens is de duizendpoot 

van de Kinderboerderij;

• Mieke de Jonghe is fulltime 

Ezelmadam.

Op de foto ontbreken: 

• Johan Desmyttere, de imker van 

de Kinderboerderij;

• Louis Ghys staat in voor het 

onderhoud van de volière met 

siervogels; 

• Rita Coussens, de nieuwe 

aanwinst in het team van 

vrijwilligers.
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NOG EVEN GENIETEN VAN 
VROLIJK NIEUWPOORT!
 
MUZIEK EN ANIMATIE OP HET MARKTPLEIN 

Het oude jaar wordt in stijl afgesloten en we 

verwelkomen het nieuwe jaar met een dier vriendelijke 

vuurshow. Daarna zorgt een DJ er met een spetterende 

playlist voor dat je tot 2 u. dansend en swingend het 

nieuwe jaar tegemoet gaat. 

Op en na 1 januari 2019 valt er nog heel wat te beleven 

op Vrolijk Nieuwpoort:

• Dinsdag 1 januari: Ricky Davids Ambiance en  

slow-time music komen je om 17.30 u. 

verwarmen.

• Woensdag 2 januari: Alain Dés brengt een 

hommage aan Claude François om 17 u. 

• Donderdag 3 januari: Kindertheater Lappie 

Lapstok komt het verhaal De Slissende Sleutel om 

14.30 u. vertellen. 

• Vrijdag 4 januari: The Covrettes Partyband komt 

je om 19 u. met dansbare en aanstekelijke muziek 

verwennen. 

 

Daarnaast kunnen de kinderen zich tot 4 januari uitleven 

in de X-mas Village, aan de voet van de Beiaardtoren, 

telkens van 11 u. tot 18 u. Ook blijft het prachtige 

miniatuurkerstdorp The Small Christmas World tot en 

met 4 januari te bewonderen in de Stadshalle van 11 u. tot  

18 u. 

BRENG EEN BEZOEK AAN HET HUIS VAN DURBUY 

Op woensdag 2 en donderdag 3 januari 2019 kun je in 

het Huis van de Kerstman heerlijke producten uit de 

Ardennen proeven en kopen. Dit kadert naar jaarlijkse 

gewoonte in de verbroedering van de stad Nieuwpoort 

met Durbuy. 

Openingsuren: 

Woensdag 2 januari 2019: van 15 u. tot 21 u.

Donderdag 3 januari 2019: van 15 u. tot 18 u. 

TOERISME

Voor het tweede jaar op rij slaan de toeristische diensten van De Panne, Koksijde-Oostduinkerke en Nieuwpoort 

de handen in elkaar voor een romantisch Valentijnsprogramma onder de noemer ‘Triootje aan de Westkust’. Dit 

romantisch evenement vindt plaats van donderdag 14 februari tot en met zondag 17 februari 2019. Naast de 

gezamenlijke activiteiten stellen de drie kustgemeenten ook hun eigen romantische momenten voor.  

Donderdag 14 en  

vrijdag 15 februari 2019

ROMANTISCHE STRANDWANDELING 

Je wandelt hand in hand over het 

strand, van De Panne naar Koksijde 

tot in Nieuwpoort. Bij elke passage 

in een badplaats krijg je een 

‘hartje’ op je stempelkaart. Bij een 

volle stempelkaart krijg je 10 euro 

korting in één van de deelnemende 

restaurants. Tijdens de wandeling 

word je ook verwend met een gadget 

in het thema van Valentijn.

KUS-TRAM 

Laat je meevoeren op een nostal-

gische tram tussen Nieuwpoort en  

De Panne, en nip onderweg van een 

glaasje champagne. Voor 10 euro 

reis je de hele dag onbeperkt tussen  

De Panne en Nieuwpoort.

Zaterdag 16 februari 2019

Om 18 u. kun je samen genieten van 

een liefdesvuurwerk op het strand 

t.h.v. het Hendrikaplein. Daarna 

kun je in Centrum Ysara om 20 u. 

hét ultieme verhaal van de liefde 

meemaken. Voor alle aanwezigen 

wordt een verrassing ter gelegenheid 

van Valentijn voorzien. 

THEATER deTOEKOMST  

ROMEO EN JULIA (16+)

Met 4 speelvogels-acteurs en met 

heel veel schwung, brengt Theater 

deToekomst deze ‘Meest Uitmuntende 

en Beklagenswaardige Tragedie’ op 

de planken.

Van meet af aan wordt de toon gezet: 

2 families, 2 vijanden en 2 geliefden. 

In een frisse hedendaagse vertaling 

passeert zowat alles de revue: 

pikante verzen, flitsende zwaarden, 

burleske humor en onweerstaanbare 

romantiek. In deze versie geen 

effecten maar spelen dat de stukken 

er van af vliegen. Pure Shakespeare 

dus. 

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 

Havengeul 14 om 20 u.

Tickets: € 12 (VVK) - € 14,50 (ADD). 

Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst 

Toerisme (Infobalie Stadhuis & 

Infokantoor Hendrikaplein), Dienst 

Cultuur (City, Valkestraat 18) of online 

via www.cultuurnieuwpoort.be.  

Zondag 17 februari 2019

THE LOVE BOAT

Vaar mee met de Love Boat (van 

rederij Seastar) terwijl je naar 

romantische live muziek luistert en 

een lekker glaasje cava drinkt. De 

boot vaart van 11 u. tot 12 u. en van 

14 u. tot 15 u.

Tickets kosten € 4 en zijn verkrijgbaar 

bij de Dienst Toerisme. 

Meer info over het volledige 

Valentijnsprogramma op  

www.triootjeaandewestkust.be.

Knal lend 
vuurwerk  op 
het  s t rand 
Op zaterdag 5 januari 2019 laten we 

de vuurpijlen knallen op het strand 

t.h.v. het Hendrikaplein. Om 19 u. kun 

je er met het ganse gezin genieten 

van het vuurwerk. De vzw Promovis 

Nieuwpoort bakt heerlijke visjes die 

je gratis kunt proeven met een lekker 

glaasje. Afspraak vanaf 18 u. op het 

Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad.

Dienst Toerisme

Nieuwpoort-Stad, 

Marktplein 7

Tel. 058 22 44 44 

info@nieuwpoort.be

Nieuwpoort-Bad,

Hendrikaplein 11

Tel. 058 23 39 23 

toerismebad@nieuwpoort.be

VALENTIJNSTRIOOTJE  
AAN DE WESTKUST
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ZWEMBADDAGEN 2018

De medewerkers van het stedelijk 

zwembad blikken tevreden terug op 

een geslaagde week vol activiteiten 

in het zwembad.

Aan de Swimmathon namen 372 

leerlingen van de Nieuwpoortse 

lagere scholen en de Vrije basis-

school Pervijze  deel. Zij zwommen 

samen 114,1 km. Voor de zwemes-

tafette schreven 18 ploegen zich in: 

4 teams in familieverband, 6 jeugd-

teams en 8 verenigingen. VZN 1 

was het beste team en zwom een 

afstand van 2.675 m bij elkaar. 

3

EXPO LETTERGREEP

Op 15 november ll. stelde de OKAN-klas van het Sint-Ber-

narduscollege hun kunstproject Letttergreep voor in de bi-

bliotheek. Hiervoor werkten de leerlingen op een artistieke 

manier een tekst uit. Het resultaat kon in de bibliotheek 

bezichtigd worden. 

WEEK VAN DE AFVALOPHALER

Tussen 19 en 23 november ll. organiseerde Interafval 

voor de derde keer de ‘Week van de Afvalophaler’ en 

dit met de steun van OVAM en Fost Plus. De campag-

ne roept op om respect te tonen voor het werk van de 

afvalophalers en parkwachters. Bij Stad Nieuwpoort 

is een volledig team bezig met afval ophalen en sor-

teren. Zij leveren zwaar werk achter de schermen, in 

vaak moeilijke omstandigheden, en daarvoor verdie-

nen ze heel wat respect.

2

1

5

GOUDEN JUBILEUM   

Daniel Verstraete en Rosette 

Bonte traden op 8 oktober 1968 

in het huwelijk. Het paar baatte 

jarenlang de bloeiende handelszaak 

Lederwaren Bonte in de Marktstraat 

uit. Daniel heeft ook een mooie 

carrière als hoofdtekenaar bij de 

RMT achter de rug. Daniel was 30 

jaar actief als voorzitter van de 

Shoppinghandelaars Nieuwpoort. Het 

paar houdt van reizen en van een 

stevige dagelijkse wandeling. De 

jubilarissen hebben drie kinderen, 

zes kleinkinderen en twee plus-

kleinkinderen.

DIAMANTEN JUBILEUM 

Robert De Wolf en Cecile Segers 

huwden op 14 november 1958. 

Het paar baatte vroeger meerdere 

meubelzaken uit in het Brusselse en 

verhuisde later naar Nieuwpoort-Bad. 

Robert zetelde ook als rechter in de 

handelsrechtbank. Daarnaast was het 

echtpaar lid van diverse verenigingen 

en reisde het bijna de hele wereld af. 

De jubilarissen zijn bijzonder trots op 

hun 6 kinderen, 13 kleinkinderen en 

achterkleinkind.

VIJFTIG JAAR GETROUWD 

Norbert Couvreur en Mia Ramoudt huwden op 

16 november 1968. Norbert was 39 jaar studie- 

en huismeester in het Sint-Bernarduscollege 

terwijl Mia 10 jaar actief was als onthaalmoeder. 

Norbert was 11 jaar voorzitter van de 

seniorenvereniging OKRA. Samen met zijn 

echtgenote heeft hij zich op vele vlakken ingezet 

voor de senioren van Nieuwpoort. Norbert 

ontving in 2014 de Cultuurprijs van de stad terwijl 

Mia in 2012 werd uitgeroepen tot de ‘Krak van 

Nieuwpoort’. De jubilarissen hebben een hechte 

band met hun twee dochters, schoonzonen en 

vier kleindochters.

6
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21 FEBRUARI

Donderdag Filmdag – Niet schieten

Meer info zie p. 22

23 FEBRUARI

The Best of Nieuwpoort

Meer info zie p. 21

MEERDAAGSE 
ACTIVITEITEN 
TOT 31 JANUARI 2019

Op interactief stadsavontuur

Heb je even genoeg van het kriebelende zand tussen je 

tenen? Verken Nieuwpoort op een interactieve manier met een 

origineel stadsspel van Geoteam!  

Info: info@geoteam.be - www.geoteam.be.

7 FEBRUARI T.E.M. 28 FEBRUARI

Nieuwpoortse Gewrochten: 150 jaar spoorlijn 
te Nieuwpoort

Meer info zie p. 17

TOT 16 JUNI 2019

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

Na vier jaar bleef van de Ganzepoot en de stad alleen nog 

modder en puin over. Na de Wapenstilstand in november 1918 

herrijst Nieuwpoort uit zijn as. Deze tentoonstelling focust op 

het wederopbouwverhaal. Locatie: Westfront Nieuwpoort, 

Kustweg 2. Openingsuren: dagelijks van 10 u. tot 17 u. 

Laatste tickets tot 1 uur voor sluiting. Gesloten op maandag.  

Info: Dienst Toerisme.

TOT 25 AUGUSTUS 2019

3D(enissen)

3x Denissen. 2 zussen en 1 broer. Samen kunstig. Hetzelfde 

maar toch anders, en toch vullen ze elkaar aan. Locatie: 

Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Enkel op afspraak.  

Info: tel. 058 23 03 61.

Een vette ‘tellore’ humor, een vleugje ‘tranche de vie’, een 

ietsiepietsie ironie en bijzonder veel herkenbaarheid! Locatie: 

Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Tickets: € 12.  

Info en organisatie: Dialectgenootschap Bachten de Kuupe 

vzw - suzwil@skynet.be – tel. 058 31 20 85.

5 FEBRUARI

Ouderbijeenkomst: Alleen opvoeden of 
samen met een nieuwe partner, hoe doe je 
dat?

Meer info zie p. 10

7 FEBRUARI

Cinema City – Insyriated

Meer info zie p. 22

9 FEBRUARI

Duin – Strand – Poldertocht Mountainbike

Meer info zie p. 24

14 FEBRUARI

Valentijnstriootje aan de Westkust

Meer info zie p. 31

15 FEBRUARI

Valentijnstriootje aan de Westkust

Meer info zie p. 31

16 FEBRUARI

Theater deToekomst  
Romeo en Julia (16+)

Meer info zie p. 31

17 FEBRUARI

Valentijnstriootje aan de Westkust

Meer info zie p. 31

19 FEBRUARI

Bloemschikken kan iedereen leren

Workshop bloemschikken voor beginners en experten. Locatie: 

De Barkentijn, Albert I laan 126. Afspraak om 15 u. en om 

19.30 u. Deelnameprijs: € 32.   

Info en inschrijvingen: dehertogh.r@gmail.com -  

tel. 0478 21 03 21. Inschrijven kan tot 5 februari.

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

1 JANUARI

Vrolijk Nieuwpoort

Meer info zie p. 30

2 JANUARI

Vrolijk Nieuwpoort

Meer info zie p. 30

Het Huis van Durbuy

Meer info zie p. 30

Kinderfilmnamiddag – Paddington 2

Paddington is inmiddels gesetteld bij de familie Brown en een 

graag gezien figuur in de wijk. Op zijn eigen onhandige manier 

worstelt hij zich van het ene naar het andere baantje om geld te 

verdienen voor een mooi cadeau voor de honderdste verjaardag 

van tante Lucy. Hij heeft een mooi pop-up boek van Londen op het 

oog, maar dat wordt gestolen door de charismatische acteur én 

meester in vermommingen Phoenix Buchanan. Paddington krijgt 

de schuld en hij belandt in de gevangenis waar hij de intimiderende 

kok Knuckles McGinty ontmoet. Terwijl de familie Brown er alles 

aan doet om Paddingtons onschuld te bewijzen en hem vrij te 

krijgen, moet Paddington samen met zijn medegevangenen 

een plan bedenken om Phoenix te ontmaskeren en het 

verjaardagscadeau voor tante Lucy terug te vinden. Locatie: 

Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 om 14 u. Tickets: € 3 p.p.  

Info: Dienst Cultuur.

3 JANUARI

Vrolijk Nieuwpoort

Meer info zie p. 30

Het Huis van Durbuy

Meer info zie p. 30

Cinema City – Lady Bird

Meer info zie p. 22

4 JANUARI

Vrolijk Nieuwpoort

Meer info zie p. 30

Nieuwjaarsconcert

Meer info zie p. 18 (ook op 5 januari om 14.30 u.)

5 JANUARI

Vuurwerk

Meer info zie p. 30

11 JANUARI

Fakkeltheater – Vergeet mij niet

Meer info zie p. 20

17 JANUARI

Donderdag Filmdag –  
Call Me by Your Name

Meer info zie p. 22

19 JANUARI

Bert Gabriëls – Gelukzoeker

Meer info zie p. 19

24 JANUARI

Workshop groente- en fruitpap maken

Meer info zie p. 10

25 JANUARI

Marc Van Craen 
Lezing: Cuba van de val van Batista tot nu 

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 om 14 u. 

Info: Neos - zwanepoel.fred@telenet.be.

1 FEBRUARI

Theatervoorstelling 
 ‘De Kommieniefeeëste’

1978 - Eddie Vanrenterghem deed zijn plechtige communie! In 

die tijd werd de plechtige communie - in tegenstelling tot nu - 

nog thuis in de huiskamer gevierd. Bij mama Yvonne - ‘Vontje’ 

voor de vrienden - en papa Robert, moeten de sofa, de televisie 

en de meubels plaats maken voor een heuse feesttafel, ter ere 

van de communicant. Maar vooral ter ere van de genodigden. 

Mama Vontje ‘werkt knie over elleboge’ om het de gasten naar 

hun zin te maken: de ‘geestige’ nonkel Willie en zijn bazige 

vrouw tante Anna, Nicole en haar pantoffelheld François en 

nicht Jacqueline die haar echtgenoot heeft thuisgelaten. Een 

bont en vooral ‘bourgondisch’ gezelschap. Er wordt gegeten 

en gedronken, gelachen en gezwansd, nog wat gegeten en 

gedronken, nog meer gelachen en gezongen. Een kluifje naar 

de hand van ‘Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen’. 
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ACTIVITEITEN 
JANUARI & FEBRUARI
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Uw eigendom kopen of verkopen?
Ga in zee met Immo Maritiem. Een vaste waarde in vastgoed.

Albert I laan 281
8620 Nieuwpoort

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

VOLG ONS OP           thuisverpleging Saskia Sandra

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

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

U KAN ONS VRIJBLIJVEND CONTACTEREN!

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

Thuisverpleging met een hart
REGIO NIEUWPOORT  I   LOMBARDSIJDE  I   WESTENDE  I  

MIDDELKERKE  I   OOSTDUINKERKE  I   KOKSIJDE  I   VEURNE

Reeds méér dan 35 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

• Strafrechtelijke verdediging

• Mede-eigendom en huurrecht

• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw

 handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, …

Astridlaan 19, 
Nieuwpoort
T 058 23 47 22
F 058 23 91 47 
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be
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VOLG STAD NIEUWPOORT OP 
SOCIALE MEDIA!
Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mogelijk 

communiceren en probeert daarom actief op 

sociale media aanwezig te zijn. 

Word fan van onze Facebookpagina of volg 

ons op Instagram of Twitter. We proberen 

niet alleen om dagelijks leuke en informatieve 

berichten te posten, maar antwoorden ook op 

vragen die via deze kanalen gesteld worden!

Heb jij een sfeervolle foto of een grappige 

tweet, deel ze met ons op Twitter of 

Instagram. Wie weet verschijn jij wel in de 

volgende editie van Nieuwpoort, Uw Stad!

Waar kun je ons vinden?

 Stad Nieuwpoort

 @StadNieuwpoort

 stadnieuwpoort



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

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

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

www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

UW (T)HUIS 
IN NIEUWPOORT 

KOPEN OF VERKOPEN?

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort

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

verkoop verhuur


