
N R .  2  |  T W E E M A A N D E L I J K S  |  M E I - J U N I  2 0 1 9  |  J A A R G A N G  4 8

A F G I F T E K A N T O O R  9 0 9 9  G E N T  X  |  P 9 2 3 9 4 6

A F Z .  S T A D  N I E U W P O O R T
M A R K T P L E I N  7
8 6 2 0  N I E U W P O O R T  PB- PP 

BELGIE(N) - BELGIQUE



Albert I Laan 71, 8620 Nieuwpoort 

PONTON NIEUWPOORT 

www.tenanker.be 
ponton@tenanker.be 

Ponton Ten Anker 
0490 44 84 58 

Logopedie - Infopunt dementie - Diëtiek 

VOORWOORD
Beste inwoners, 

Geflankeerd door de imposante beiaardtoren en de spitse dakruiter van de 

Onze-Lieve-Vrouwekerk is het belfort beeldbepalend voor de Nieuwpoortse 

skyline. Al eeuwenlang staat dit unieke bouwwerk prominent in het hart 

van het economisch, cultureel en bestuurlijk leven van de stad. Omwille van 

deze historische relevantie werd onze halletoren in 1999, exact twintig jaar 

geleden, door Unesco officieel ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. Het 

verkeert hier samen met 54 andere Belgische en Noord-Franse belforten 

in het gezelschap van kleppers als Machu Picchu in Peru, de Chinese Muur 

en de Taj Mahal in India.

Het Unesco-label gaat gepaard met de verantwoordelijkheid om dit 

prachtige patrimonium en de directe omgeving van het monument 

ongeschonden te bewaren voor de volgende generaties. De uitdaging 

hierbij blijft om de erfgoedwaarde te laten rijmen met de noden van de 

21e eeuw. De Stadshalle zal in de toekomst samen met een nieuwbouw in 

de Sint-Sebastiaanstraat deel uitmaken van het gloednieuw administratief 

centrum. Het zal zorgen voor een mooie kruisbestuiving tussen oud en 

nieuw. 

Het contrast tussen het authentieke en het moderne werd visueel perfect 

gevat in het originele coverbeeld van dit magazine. Verder in deze 

Nieuwpoort, Uw Stad leest u een mooi eerbetoon aan ons gebouw van 

wereldniveau dat zichzelf steeds opnieuw weet heruit te vinden.

Herinneren beperkt zich niet alleen tot het in stand houden van gebouwen. 

Er moet ook blijvende aandacht zijn voor het menselijk verhaal. In 

Nieuwpoort eren we daarom jaarlijks de vissers van onze stad. 

Traditioneel brengt het stadsbestuur op Pinkstermaandag hulde aan al onze 

op zee omgekomen vissers. Op het Kaaiplein worden tijdens een ingetogen 

plechtigheid bloemen neergelegd aan het nationaal Vissersmonument. 

In het weekend van 8 en 9 juni is het uitkijken naar de jaarlijkse 

Visserijfeesten op het plein voor de stedelijke Vismijn. Meer informatie 

over dit evenement kunt u terugvinden in dit magazine.

Veel leesplezier gewenst!  
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Overlijdens  

HOORELBEKE MONIQUE (71)

Nieuwpoort, 1 maart 2019

VERSTRAETE MARIE-THÉRÈSE (81)

Nieuwpoort, 3 maart 2019

BONNEWYN LYDIA (71)

Nieuwpoort, 4 maart 2019

BACHELART RAYMOND (88)

Veurne, 6 maart 2019

RABAEY LAURANDA (68)

Ieper, 15 maart 2019

LOUWYE MAGDALENA (98) 

Nieuwpoort, 26 maart 2019

Geboortes

LIYA WESTRA

Geboren op 5 november 2018 

Dochter van Delacauw Lara 

SARA

Geboren op 23 november 2018 

Dochter van Dufour Daniel en 

Trevena Allison

ESMÉE

Geboren op 10 december 2018 

Dochter van De Coene Maxim en 

Druwé Jasmien

NOAH

Geboren op 19 december 2018 

Zoon van Stevelinck Ward en 

Mussche Charlene

LIAM

Geboren op 27 december 2018 

Zoon van Diopere Kevin en Legein 

Rani

XENA

Geboren op 15 januari 2019 

Dochter van Rommens Miguel en 

Degrande Tatjana

JOSEFIEN 

Geboren op 31 januari 2019 

Dochter van Demeester Wim en 

Decordier Marleen 

THIEMEN

Geboren op 15 februari 2019 

Zoon van Pynebrouck Björn en 

Coopman Mieke

BOAZ

Geboren op 18 februari 2019 

Zoon van Debruyne Benjamin en 

Hellebuyck Fien

ASLAN

Geboren op 5 maart 2019

Zoon van Amand Kelly
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Zorgeloos op vakantie? 
Vraag tijdig je Kids-ID aan
De Kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar. Elke 

ouder kan spontaan een Kids-ID aanvragen voor zijn of haar kind. Het 

identiteitsbewijs is drie jaar geldig en is verplicht wanneer je met je kind 

binnen de EU reist.

ENKELE AANDACHTSPUNTEN:

• De aanvraag gebeurt door 

één van beide ouders 

vergezeld van het kind.

• Je brengt een recente 

pasfoto van je kind met 

witte achtergrond mee. 

De foto moet voldoen aan 

dezelfde kwaliteitsnormen 

als die voor volwassenen.

• De aanmaak van een Kids-

ID neemt een drietal weken 

in beslag.

• De prijs bedraagt 7 euro. 

Meer informatie kun je be- 

komen bij de Dienst Bevolking 

(loket 3) of via tel. 058 22 44 43. 

 
Maak kennis met ons 
eerste covermodel
 

In het januari/februarinummer van dit stedelijk 

informatiemagazine lanceerde de stad een oproep naar 

modellen. De redactieraad mocht massaal veel inzendingen 

ontvangen. Maya Plaetevoet heeft de primeur om als 

allereerste model de cover van Nieuwpoort, Uw Stad te 

sieren. Voor onze fotograaf haalde ze alvast haar beste 

dance moves boven. 

Algemene informatie:

• naam: Maya Plaetevoet

• leeftijd: 13 jaar

• hobby: dans

• opleiding: moderne talen, gecombineerd met 

een dansopleiding aan De Dansacademie in 

Roeselare (12 uur dans per week)

WAAROM WILDE JE MODEL STAAN VOOR STAD 

NIEUWPOORT? 

Mijn grootvader en nonkels wonen hier, mijn papa is uit 

Nieuwpoort afkomstig en mijn ouders werken ook allebei 

hier in de stad. 

WAT VIND JE ERVAN OM OP DE COVER VAN HET 

STEDELIJK INFORMATIEMAGAZINE TE STAAN? 

Ik vind het leuk en spannend. 

WANNEER BEN JE BEGINNEN DANSEN?

Ik was vier jaar toen ik begon met klassiek ballet en 

pointes in Oostende. Daarna ging ik naar StAPwest en 

danste ik klassiek en hedendaags. Nu is daar ook nog 

latin, urban (een dansvorm uit de hiphop- en popcultuur) 

en hiphop bij gekomen.

WAAR KOMT JE PASSIE VOOR DANSEN VANDAAN? 

Ik danste al vanaf het moment dat ik kon lopen. De 

combinatie die ik nu doe (aso + dans) is ideaal voor mij. 

Zo combineer ik school met mijn passie. Ik hou ook van 

musical en speelde onlangs mee in Reinaert, een moderne 

bewerking van het verhaal Van den vos Reynaerde door 

Starlight Musical Productions. 

HEB JE EEN VOORKEUR VOOR EEN BEPAALDE 

DANSSTIJL?

Mijn favoriete stijl is toch wel urban omdat ik me daar 

volledig kan in uitleven. Ik hou ook nog steeds van 

klassieke dans.  

KOM JE VAAK IN NIEUWPOORT? HEB JE FAVORIETE 

LOCATIES WAAR JE GRAAG KOMT? 

Ja, ik kom hier heel vaak. Vroeger zat ik zelf op school in 

Sint-Joris. Een groot deel van mijn vriendenkring woont 

hier. Ik ga ook graag op restaurant in Nieuwpoort.  

 OPROEP
Wil je ook model staan voor Stad Nieuwpoort? 

Surf naar www.nieuwpoort.be en meld je aan.

 

Maya Plaetevoet

the making of
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Verkiezingen  
26 mei 2019
Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht 

te geven aan een andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 

één volmacht krijgen.  

Het volmachtformulier dient ingevuld en ondertekend te 

worden door de volmachtgever en de volmachtdrager. 

Daarnaast moet een attest toegevoegd worden dat 

verwijst naar de reden van de volmacht.

VOLMACHT IS MOGELIJK TOT DE DAG VAN DE 

STEMMING IN ONDERSTAANDE SITUATIES:

1  De kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in 

staat is om zich naar het stembureau te begeven of er 

naartoe gevoerd te worden. 

De onbekwaamheid blijkt uit een medisch 

attest.

2 De kiezer die om beroeps- of dienstredenen:

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

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

haar daar verblijven.

b) zich op de dag van de verkiezing in het 

binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid 

verkeert zich in het stembureau aan te bieden.   

Dit blijkt uit een attest van de werkgever.

3 De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of 

kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die 

met hem samenwonen. 

De uitoefening van het beroep blijkt uit een 

attest, afgeleverd door de burgemeester 

van de gemeente waar de betrokkene in het 

bevolkingsregister is ingeschreven.

4 De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge 

van een rechterlijke maatregel in een  toestand van 

vrijheidsbeneming verkeert. 

Dit blijkt uit een attest van de directie van de 

instelling waar betrokkene verblijft.

5 De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de 

onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan 

te melden. 

Dit blijkt uit een attest van de religieuze 

overheid.

6 Studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid 

verkeren om zich naar het stembureau te begeven. 

Dit blijkt uit een attest van de 

onderwijsinstelling.

VOLMACHT IS MOGELIJK TOT DE DAG VOOR DE 

STEMMING IN ONDERSTAANDE SITUATIE:

De kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft 

in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet 

beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid 

bevindt zich in het stembureau te melden.

Deze onmogelijkheid dient door de burgemeester van zijn 

of haar woonplaats vastgesteld worden:

• na voorleggen van de nodige bewijsstukken;

• op grond van een verklaring op erewoord (de kiezer 

bevindt zich in de onmogelijkheid om een bewijsstuk 

voor te leggen).

 

Het volmachtformulier is te vinden op de website  

www.verkiezingen.fgov.be. Het formulier is ook gratis 

verkrijgbaar bij de Dienst Bevolking.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager 

in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend 

volmachtformulier met het bijhorend attest, zijn eigen 

oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te 

kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Het ABC 
van de personenbelasting
Jouw gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of jouw 

voorstel van vereenvoudigde aangifte is online 

beschikbaar vanaf begin mei. Je hebt hier toegang 

toe, ook al heb je jouw aangifte op papier (nog) niet 

ontvangen.

Hoe krijg je toegang tot jouw aangifte of voorstel van 

vereenvoudigde aangifte? Ga naar MyMinfin.be en meld 

je aan:

• Met itsme® op jouw smartphone. Download de app en 

activeer ze met je identiteits- of bankkaart. Vervolgens 

gebruik je een code om in te loggen.

• Met jouw identiteitskaart, een kaartlezer en jouw 

pincode.   

 

Je moet een aangifte indienen? Doe dit in enkele kliks 

dankzij de vooraf ingevulde gegevens en de hulp bij het 

invullen.  

JE HEBT EEN VOORSTEL 

VAN VEREENVOUDIGDE 

AANGIFTE GEKREGEN?

Jouw gegevens zijn juist en volledig? Je moet verder 

niets doen. Je zult automatisch jouw aanslagbiljet 

(belastingberekening) ontvangen.  

Jouw gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je moet 

ze corrigeren, hetzij via MyMinfin.be, hetzij via het 

papieren antwoordformulier.   

LAAT JOUW AANGIFTE INVULLEN DOOR DE 

EXPERTEN VAN DE FOD FINANCIËN

De zitdagen vinden plaats op maandag 3, dinsdag 4 

en woensdag 5 juni 2019 en dit van 9 u. tot 12 u. van 

13 u. tot 16 u. in de Stadshalle (benedenverdieping), 

Nieuwpoort-Stad. 

HOE? 

Het invullen gebeurt uitsluitend op afspraak! Je kunt je 

hiervoor enkel telefonisch inschrijven vanaf donderdag 2 

mei 2019 via tel. 058 22 44 02 en dit tussen 9 u. en 12 u.   

WAT HEB JE NODIG? 

Je brengt je identiteitskaart mee. Kom je voor iemand 

anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar 

identiteitskaart mee en een volmacht.

LET OP! 

Per aangifte heb je slechts één afspraak. Indien je voor 

meerdere leden van je gezin een aangifte moet doen, 

dien je dus een afspraak te maken per persoon.  

KUN JE NIET AANWEZIG ZIJN?

De experten van de FOD Financiën helpen je ook graag op 

andere dagen. Je kunt ook steeds terecht in de kantoren 

van de FOD Financiën in Veurne of Oostende. In mei is 

dit van 9 u. tot 12 u. en in juni van 9 u. tot 15 u. Dit is 

enkel zonder afspraak. 

lightbulb tip
Heb je hulp nodig bij je belastingaan-

gifte? Raadpleeg zo snel mogelijk een 

expert van de FOD Financiën in de 

maand mei.  

Zo vermijd je lange wachtrijen. 

5
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De Stadshalle en het belfort:
20 jaar Unesco-werelderfgoed
Zoals het een schildwacht van de stad betaamt, houdt hij zijn hellebaard stevig vastgeklemd. Altijd vechtensklaar, 

voortdurend paraat om naderend onheil af te weren. Ogenschijnlijk ongenaakbaar torent hij hoog boven alles uit, 

eeuwig naar de verre horizon turend. 

Vanop een verguld schip aan de top van het belfort, 35 meter boven het Marktplein, houdt de trotse leeuw van 

Nieuwpoort een oogje in het zeil. En trots mag hij zeker zijn want hij vormt de bekroning van een stukje uitzonderlijk 

bouwkundig patrimonium. 

UNESCO IN NIEUWPOORT

In 1999, exact twintig jaar geleden, werden de belforten in 

België op de Werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst. De 

torens kregen deze speciale bescherming omwille van hun 

architecturale waarde én grote historische betekenis. Deze 

middeleeuwse bouwsels staan immers symbool voor het 

opkomend belang van de steden en de groeiende macht 

van de burger. 

De toekenning van het prestigieuze Unesco-label aan 

het belfort en de Stadshalle van Nieuwpoort maakt onze 

stad écht uniek. Nieuwpoort is immers de enige Belgische 

kustgemeente met een gebouw die deze eer ten beurt viel. 

Het Unesco-label garandeert de blijvende erfgoedwaarde 

van het monument.

VAN RAMSPOED TOT RECONSTRUCTIE

De Eerste Wereldoorlog bracht de totale vernieling voor 

de stad en de Stadshalle. Op 17 oktober 1914 werd de 

halletoren gedynamiteerd door het Belgisch leger. Dit om 

te voorkomen dat het belfort een mikpunt zou worden voor 

de Duitse artillerie. Vier jaar aan beschietingen deden de 

rest. Het middeleeuwse marktgebouw werd herschapen 

tot een troosteloze puinhoop. 

Eén stukje van de Stadshalle wist de ‘Groote Oorlog’ 

ongeschonden door te komen. In een nis aan de voorgevel 

van het gebouw stond sinds de zestiende eeuw een houten 

beeld van Sint-Anna-ten-Drieën. Bij de eerste vernielingen 

in 1914 werd het heiligenbeeld in veiligheid gebracht. 

Door toedoen van Franse mariniers kwam het terecht in 

de kapel van hospitaal L’Océan in De Panne. Koningin 

Elisabeth bracht het beeld in 1924 naar Nieuwpoort terug. 

Vandaag siert Sint-Anna de kamer onder de belforttoren 

op de eerste verdieping van de Stadshalle.

Bij de wederopbouw van de stad werden de Stadshalle en 

het iconische belfort met de grootste zorg gereconstrueerd. 

Het geldt als één van de meest geslaagde voorbeelden van 

herbouwprojecten in de regio. De stijl die architect Jozef 

Viérin gebruikte, leunt nagenoeg perfect aan bij deze van 

het vooroorlogse gebouw.  

VAN WERELDOORLOG II TOT NU: DE ZOEKTOCHT 

NAAR EEN NIEUWE ROL

In mei 1940 werd de Stadshalle geraakt tijdens een Duitse 

luchtaanval, met een gedeeltelijke instorting van het dak 

tot gevolg. Om verdere schade te voorkomen werden de 

nodige herstellingswerken nog in de zomer van dat jaar 

uitgevoerd.

Het gebouw kreeg later een meer educatieve functie. Tot 

het midden van de jaren negentig bood het onderdak 

aan een aantal musea, waaronder het Karel-Romaan 

Berquinmuseum voor Geschiedenis en Volkskunde en 

het Museum voor Vogels en Schaaldieren. Deze werden 

ontmanteld om een totaalrestauratie van de Stadshalle 

mogelijk te maken. 

Op 17 maart 2000 werd het vernieuwde interieur van de 

Stadshalle onthuld. Het pand doet sindsdien vooral dienst 

als ontvangst- en expositieruimte voor de stad.
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EEN AANTAL WEETJES: 

• De oorspronkelijke halletoren werd in de 

volksmond ‘hermanstorretje’ genoemd. 

Men verwees hiermee naar Herman en 

zijn zoon, twee houten mannenfiguren 

die om het halfuur de tijd aanduidden. 

Naar alle waarschijnlijkheid is ‘herman-

storretje’ echter een verbasterde vorm 

van ‘uermantorretje’. De term zou ge-

woon verwijzen naar de aanwezigheid 

van een klok voor het slaan van het uur. 

• De zalen in de Stadshalle verwijzen naar 

twee illustere Nieuwpoortenaren. Het 

gelijkvloers draagt de naam van Hendrik 

Geeraert. Tijdens WO I speelde hij een 

cruciale rol bij de onderwaterzetting 

van de IJzervlakte. De eerste verdieping 

werd vernoemd naar Karel-Romaan 

Berquin, prominent historicus én bezieler 

van het Museum voor Geschiedenis en 

Volkskunde dat vroeger in de Stadshalle 

gevestigd was.

• Tot en met de Eerste Wereldoorlog stonden 

op de plek van het huidige Stadhuis een 

aantal burgerhuizen. De smalle passage 

tussen deze woningen en de Stadshalle 

stond onder de Nieuwpoortenaren bekend 

als ‘het slijpertje’.

• De Tweede Wereldoorlog was niet de 

laatste keer dat het gebouw aan vernieling 

ten prooi viel. In 1968 zorgde een 

vuurwerkpijl tijdens de Heksenfeesten 

ervoor dat het dak van de halle begon te 

branden.

• De Stadshalle herbergt een Madonnabeeld 

met kind van beeldhouwer Pieter-Jan 

Braecke. Deze sculptuur sierde oorspron-

kelijk de nis boven de toegangsdeur tot 

het Vredegerecht in de Langestraat. Na 

een geslaagd restauratie- en conservatie-

proces kreeg het beeld een nieuwe stek 

in de Stadshalle. De lege plek in de gevel 

van het Vredegerecht wordt sindsdien in-

genomen door een identieke kopie.  

H I S T O R I S C H  N I E U W P O O R T
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FLITSEN UIT DE
RAADZAAL
28 FEBRUARI 2019

1.	Verlenging uitvoeringstermijn werken Albert I laan  

(vak Cardijnlaan – Louisweg)

Het agentschap Wegen en Verkeer stelt voor om 24 extra werkdagen 

in te plannen voor de bijkomende wegenwerken aan de Albert I laan. 

De raad ging hiermee akkoord. 

2.	Goedkeuring observatiecamera’s Politiezone Westkust

In Nieuwpoort zullen er 5 politiecamera’s geplaatst worden en dit op 

volgende locaties:

• Marktplein, Nieuwpoort-Stad;

• Langestraat/Marktstraat, Nieuwpoort-Stad;

• Albert I laan/Hendrikaplein, Nieuwpoort-Bad;

• Albert I laan/Lefebvrestraat, Nieuwpoort-Bad;

• Albert I laan/Sint-Bernardusplein, Nieuwpoort-Bad.

28 MAART 2019 

3.	Nieuwe speeltoestellen voor speelpleinen van De Vierboete

De huidige speeltoestellen op de speelpleinen van De Vierboete Bad 

en Stad zijn verouderd en werden afgekeurd. Deze toestellen worden 

vervangen door nieuwe toestellen.

4.	Uitbreiding erfpacht nabij het Nieuwlandplein

In het kader van het parkeerbeleid werd in 2015 een recht van erf-

pacht verleend op de ondergrond van het Nieuwlandplein, met het oog 

op de bouw van ondergrondse garages. 

 

Het betrof een ondergrondse inname van 2.157 m². Om technische 

redenen is echter 2.333 m² inname vereist. De bijkomende vierkante 

meters dienen bijkomend in erfpacht gegeven te worden. Hiervoor is 

de erfpachthouder een bijkomende vergoeding verschuldigd. De raad 

gaf zijn akkoord. 

Lieveheers- 
beestjes tegen 

bladluizen

In de vernieuwde Marktstraat, 

Oostendestraat en op het Marktplein 

staat een aantal lindebomen. Deze 

bomen hebben naast tal van voordelen 

echter één nadeel: bladluizen zijn er 

dol op.

Bladluizen voeden zich met 

plantensappen omdat ze eiwitten 

nodig hebben om te overleven. In 

deze sappen zit ook suiker. Het teveel 

hiervan scheiden ze af. Deze kleverige 

stof wordt honingdauw genoemd.

Het stadsbestuur heeft besloten dat 

de bladluizen bestreden moeten 

worden, maar wel op een ecologische 

manier. In plaats van insecticiden 

zal er gebruik gemaakt worden van 

lieveheersbeestjes. Zij doden alleen 

de bladluizen en laten de andere 

nuttige insecten in leven. 

De Adalia Bipunctata (het twee-stip-

pige lieveheersbeestje) is de inheem-

se soort die zich met de meeste blad-

luizen voedt. De volwassen diertjes 

leggen 30 tot 50 eitjes per dag. Na 

4 tot 8 dagen komen de eitjes uit en 

gaan de larven op zoek naar bladlui-

zen.  

In totaal werden in de bomen in de 

Marktstaat, Oostendestraat en op het 

Marktplein 55 zakjes geplaatst. In elk 

zakje zitten ongeveer 100 larven. 

Stad 
Nieuwpoort 
adopteert 
zeehond Nona
Op zondag 3 februari 2019 spoelde op het 

strand van Nieuwpoort een zeehond aan. Het 

jonge wijfje was ernstig verzwakt, ondervoed en 

kampte met een abces in de nek. De pup werd 

voor medische verzorging overgebracht naar het 

opvangcentrum SEA LIFE Blankenberge.

Het stadsbestuur besliste om het dier te 

adopteren. Via de Facebookpagina van de stad 

werd het publiek uitgenodigd om mee te zoeken 

naar een naam voor de zeehondenpup. Men kon 

kiezen voor: Nona, Sunna of Mara. 

Nona kwam als grote winnaar uit de bus. 

Toepasselijk want het diertje werd gevonden op 

3 februari. Deze datum is de naamdag van de 

heilige Nona van Meerbeke naar wie de pup nu 

vernoemd wordt. 

Op vrijdag 21 maart werd het Nieuwpoortse 

adoptiezeehondje vrijgelaten vanop de slipway 

in de jachthaven, een populaire rustplek voor 

zeehonden. 

Stad Nieuwpoort zorgde ook voor een mooi 

doopgeschenk. Het stadsbestuur gaf SEA LIFE 

een financiële toelage van 1.000 euro waarmee 

een deel van de verzorging van Nona kan 

bekostigd worden. 

 
 
Zeehond gespot op 
het strand?
Een zeehond die op het strand ligt, opgekruld in de vorm 

van een banaan met de staart omhoog, help je het best 

door afstand te houden. De zeehond komt er om uit te 

rusten en hoeft niet meteen terug in zee. Door 10 m 

afstand te houden ervaart het dier geen stress en kan 

het goed uitrusten voor het terug het ruime sop kiest. 

Ligt de zeehond helemaal plat? Neem dan contact op 

met het rescue team van SEA LIFE Blankenberge via  

tel. 0477 34 58 90.
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#samenvooreenproperstrand

Nieuwe sorteerregels  
gft-afval 
Sinds januari 2019 zijn de sorteerregels voor groente-, tuin- en fruitafval (gft) gewijzigd. Tot voor kort was het 

niet toegelaten om dierlijk afvalmateriaal (vlees- en visresten) in je groene gft-container te deponeren. Onderzoek 

toont echter aan dat er geen risico’s verbonden zijn aan het inzamelen en verwerken van deze afvalstroom zodat de 

inzameling van gft-afval uitgebreid kan worden met de fractie keukenafval. Het sorteren van gft-afval wordt hierdoor 

nog eenvoudiger. Let op! Voor thuiscompostering blijft het eerdere advies tot scheiding. 

 

Meer informatie kun je verkrijgen via www.vlaco.be.

EEN GFT-CONTAINER AANVRAGEN

Je kunt een gft-container aanvragen op  

www.ivvo.be/container-restafval-gft, via  

info@ivvo.be of tel. 057 21 41 60.

WAT DOE JE MET JE GFT-CONTAINER WANNEER 

JE VERHUIST? 

De gft-container die je thuis hebt staan is niet jouw 

persoonlijk eigendom. Deze werd immers in bruikleen 

gegeven door IVVO. De container is gelinkt aan de 

woning en blijft daar dus ook achter bij een eventuele 

verhuis. Zo hebben de nieuwe inwoners meteen hun 

gft-container ter beschikking. Voor je vertrekt, zorg je 

er uiteraard voor dat deze geleegd en proper uitgekuist 

werd. Als je de container toch naar je nieuwe woonst 

meeneemt, kan dit je aangerekend worden. 

SAMEN VOOR EEN PROPER STRAND
In de zomer is het altijd leuk vertoeven op het strand. Iedereen wil dan ook dat het strand er netjes bijligt. Draag zelf je 

steentje bij en laat je afval niet slingeren. Plastic afval, lege blikjes of sigarettenpeuken neem je mee en deponeer je in 

de vuilbak. 

Gratis afvalzakjes kun je onder andere verkrijgen bij de strandredders en de eerstehulpposten.

 Dienst Milieu

Willem De Roolaan 90

Tel. 058 22 44 51 

milieu@nieuwpoort.be

#trashtag
In Nieuwpoort maakt een tiental vrijwilligers de stad zwerfvuilvrij. Op basis van de 

gegevens die zij doorgeven, worden de grootste probleemzones in kaart gebracht. 

Hardnekkige zwerfvuillocaties kun je zelf aan de Dienst Milieu melden.

Op sociale media kun je deelnemen aan een heuse ‘zwerfvuilchallenge’. Onder 

#trashtag post je foto’s van een plek vóór en na het opruimen van zwerfvuil. Op 

deze manier word je uitgedaagd om vuil te ruimen tijdens je dagelijkse wandeling 

met de hond, een jogginguitje etc. 

Schillen en resten van fruit, 
groenten en aardappelen

Dierlijk en plantaardig keukenafval 
en etensresten

Broodresten

Koffiedik, papieren koffiefilter

Papier van keukenrol

Noten, pitten

Vlees- en visresten, schaaldierresten 
(uitgezonderd mosselschelpen, 

oesterschelpen …)

Vaste zuivelproducten (kaasresten)

Eieren, eierschalen

Fijn tuin- en snoeiafval 
(bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, 

versnipperd snoeihout …)

Kamer- en tuinplanten

Schaafkrullen en zaagmeel 
van onbehandeld hout

Mest van kleine huisdieren 
(cavia, konijn)

Vloeistoffen  
(bv. soep, melk, koffie …)

Sauzen, vet en oliën  
(uitgezonderd gerechten waar een 
klein aandeel saus in zit)

Theezakjes en koffiepads

Behandeld hout (met verf, vernis of 
impregneermiddel)

Beenderen en dierlijk (slacht)afval

Dierenkrengen

Schelpen van mosselen, oesters …

Kattenbakvulling en vogelkooizand

Mest van grote huisdieren  
of in grote hoeveelheden

Stof uit de stofzuiger

Wegwerpluier en ander hygiëneafval

Aarde en zand

Kurk

Asresten en houtskool

Plastiek, glas, metalen

Grof ongesnipperd snoeihout,  
dikke takken

SORTEERWIJZER
gft

WEL NIET

Vlaamse Compostorganisa e vzw

noteer hier met alcoholstift je huisnummer

Contact IVVO : 057 21 41 60  |  info@ivvo.be  |  www.ivvo.be  |     
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Ophaling grofvuil 
Voor alle zones (van A tot E) staat op woensdag 5 juni 

2019 een ophaalmoment voor grofvuil gepland. 

Deze ophaling gebeurt pas na afgifte van een ingevuld 

én ondertekend formulier aan het loket van het 

stadsmagazijn, J. Van Clichthovenstraat 42 (minstens 

twee weken op voorhand). Het loket kun je contacteren 

via tel. 058 22 44 88. 

 

Voor meer informatie over de afvalophaling consulteer 

je de afvalkalender. Alle kalenders zijn te vinden op 

www.ivvo.be.

Huisvuilzakken 
Vanaf maandag 1 juli 2019 zal er géén verkooppunt voor 

huisvuilzakken meer zijn in de Willem De Roolaan 90.  

 

Je kunt hiervoor nog altijd terecht aan de balie in het 

Stadhuis, in het Infokantoor op het Hendrikaplein en bij 

diverse warenhuizen in Nieuwpoort.

M I L I E U
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Volkstuintjes
Langs de oude spoorweg bij de Stationslaan, aan de 

overzijde van het voormalige belastinggebouw, heeft 

de stad 37 volkstuintjes aangelegd. Deze tuintjes 

werden ingeplant in de groene gordel rond de stad, op 

een boogscheut van de populaire Kinderboerderij De 

Lenspolder. 

Alle percelen werden ondertussen toegekend voor een 

termijn van één jaar. De huur van een tuintje kan na het 

verstrijken van deze termijn verlengd worden. 

Binnenkort start de bouw van een gemeenschappelijk 

tuinhuis. 

Eigenaars van een volkstuintje kunnen een subsidie  

krijgen voor biologische bestrijdingsmiddelen. 

Het aanvraagformulier en subsidiereglement kun je te-

rugvinden op www.nieuwpoort.be (Inwoner > Wonen 

> Premies en toelagen > Stedelijke milieusubsidies). 

 
STEDELIJK 
ZWEMBAD 
KRIJGT 
ZONNEPANELEN
Stad Nieuwpoort heeft een ecologische mindset en 

werkt aan een leefomgeving waarin klimaatneutrali- 

teit centraal staat. 

In het kader hiervan werd in maart gestart met de 

plaatsing van 594 zonnepanelen op het dak van 

het stedelijk zwembad en de aanpalende sporthal 

in het Leopold II park. Dit zorgt voor een jaarlijkse 

opbrengst van 154.450 kilowattuur (kWh). 

De zonnepanelen zijn goed voor 23% van het 

huidig jaarlijks verbruik van de sporthal en het 

zwembad. Een gemiddeld gezin gebruikt per jaar 

3.000 à 4.000 kWh. De terugverdientijd van de 

zonnepanelen bedraagt 8 jaar. 

De Provincie West-Vlaanderen verleende een sub-

sidie van 100.000 euro om dit project gedeeltelijk 

te financiëren.

Pieter 
Deswartelaan in 
een nieuw jasje
De gemeenteraad keurde op donderdag 28 februari 

2019 het ontwerpdossier goed voor de eerste fase van 

de vernieuwing van de Pieter Deswartelaan. De eerste 

fase begint aan de kant van de Sluizen en loopt tot net 

voorbij de Langestraat.

De start van de werken wordt voorzien in het najaar 

2019. Deze omvatten de vernieuwing van de rijweg, 

het doortrekken van het fietspad en de heraanleg 

van het voetpad. Daarnaast wordt een gescheiden 

rioleringsstelsel aangelegd. In het verlengde van de 

Langestraat wordt een uitstroomconstructie voorzien 

voor het regenwater.

De totale kostprijs wordt geraamd op 854.580,70 euro 

(incl. BTW), waarvan 34.993,20 euro (incl. BTW) ten 

laste van de stad Nieuwpoort. Partners in dit project 

zijn de Vlaamse Waterweg nv (wegbeheerder) en IWVA 

(rioleringswerken).

Nieuwe openbare 
verlichting 
Artanlaan
Een goede straatverlichting draagt bij tot de 

verkeersveiligheid én het veiligheidsgevoel in de 

buurt. Daarom werd beslist om de 17 bestaande 

verlichtingsmasten in de Artanlaan te vervangen door 

nieuwe verlichtingsarmaturen.

De kosten worden geraamd op 20.012,04 euro  

(incl. BTW). 
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Samen  
sterk ondernemen

Het stadsbestuur kiest voor een actief beleid van stadsvernieuwing en zet de komende jaren volop in op een 

vruchtbaar handelsklimaat. Stad Nieuwpoort wil de relatie tussen de ondernemers en de verschillende winkelgebieden 

nog meer versterken.

Begin februari werd daarom Mike Sarrazijn als deskundige Lokale Economie aangesteld. Hij is verantwoordelijk voor 

de uitbouw van de Dienst Lokale Economie en spant zich in om Nieuwpoort nog meer ondernemersvriendelijk te 

maken. 

In de eerste plaats is de deskundige 

Lokale Economie hét aanspreek-

punt voor ondernemers in de 

stad. Hoe belangrijk vind je die 

onderlinge relatie tussen Stad 

Nieuwpoort en de handelaars?

 

In het verleden was er bij de stad 

geen aanspreekpunt. De handelaars 

konden niet echt bij iemand terecht 

en het bestuur wist niet precies wat 

er leefde bij de handelaars. De vraag 

naar een tussenpersoon was groot.

Nieuwpoort kent een grote ver- 

scheidenheid aan ondernemers. Er zijn 

de grote bedrijven op het bedrijven- 

terrein De Noordvaart, de particulie-

ren in Nieuwpoort-Stad en de vele 

horecazaken die je zowel in de bad-

stad, in het historisch centrum als in 

de polderdorpen kunt vinden. Elk van 

deze ondernemers heeft specifieke 

problemen of noden. 

Het is belangrijk om op de hoogte 

te blijven van wat er bij de onder-

nemers leeft. Hoe wil je de relatie 

tussen Stad Nieuwpoort en de 

handelaars bevorderen?

Ik vind het essentieel dat onder- 

nemers geïntegreerd worden in een 

totaalbeleid. Tijdens het organiseren 

van toeristische evenementen moe-

ten handelaars betrokken worden. 

Zij zijn immers belangrijke ambas-

sadeurs van de stad. Hoe meer zij 

op de hoogte zijn van wat er reilt en 

zeilt, hoe meer ze de stad met plezier 

zullen promoten. Bezoekers komen 

meestal eerst in contact met de lo-

kale ondernemers en daarom is het 

belangrijk dat deze een positief ima-

go uitdragen. 

De eerste stappen zijn hiervoor al ge-

zet. De Dienst Toerisme is volop bezig 

met het afnemen van enquêtes bij de 

lokale handelaars. Zo krijgen ze in-

zicht in hun visie op het organiseren 

en promoten van activiteiten bij be-

zoekers en inwoners. 

Daarnaast wil ik de Lokaal Economi-

sche Raad laten evolueren en hervor-

men. Ik streef naar een orgaan dat 

meer in synergie is met de stad. Nu 

moeten nieuwe handelaars een keuze 

maken tussen verschillende hande-

laarsverenigingen. Ik verkies om ie-

dereen samen te brengen onder een 

nieuwe handelsvereniging. Zo krijg 

je een brede vertegenwoordiging van 

verschillende sectoren. 

Tot slot wil ik inzetten op betere en 

duidelijkere communicatie. De onder-

nemers moeten weten wat er te ge-

beuren staat in hun stad. Daarom wil 

ik hen frequent een nieuwsbrief toe-

sturen met nieuwsfeiten, activiteiten,  

updates over de wegenwerken en 

belangrijke beleidswijzigingen. Ook 

nieuwe ondernemers willen we beter 

ondersteunen.

Samenwerking en ondernemer-

schap zijn cruciale factoren om 

de lokale economie van meer-

waarde te laten zijn. Hoe wil Stad 

Nieuwpoort lokaal ondernemer-

schap stimuleren? 

Wij willen ondernemen aantrekke-

lijker maken. Het bestuur is daar-

om grote voorstander van acties om 

leegstand tegen te gaan. Ook willen 

we proactief te werk gaan en volop 

inspelen op nieuwe trends. Pop-up 

stores mogen bijvoorbeeld zeker niet 

ontbreken. Dit concept geeft niet al-

leen een dynamisch karakter aan 

onze stad, het helpt ook leegstand te 

voorkomen. 

Wat zijn de sterktes van de lokale 

ondernemers in Nieuwpoort?

Nieuwpoort heeft heel wat troeven. 

Het aanbod in onze stad is immers 

heel divers. We kunnen ons profile-

ren als shoppingstad. Winkelstraten 

zoals de Albert I laan of de Lom-

bardsijdestraat kunnen concurreren 

met de bekende shoppingstraten in 

grotere steden. Langs de Havengeul 

zijn er heel wat hippe winkels te 

vinden. In Nieuwpoort-Stad zijn er 

meer gespecialiseerde en kleinere 

winkeltjes te vinden. Ook op vlak 

van gastronomie scoren we als stad 

heel goed. 

 

Het bedrijventerrein De Noordvaart 

kent een unieke ligging. Alle bedrij-

ven zijn zeer toegankelijk via de ver-

schillende insluitingswegen. Dankzij 

de uitbreiding  kunnen we nog meer 

gespecialiseerde bedrijven aantrekken, 

wat niet alleen onze bezoekers, maar 

ook onze eigen inwoners ten goede 

zal komen. Het groeipotentieel van 

deze site is veelbelovend.

De functie van deskundige Lokale 

Economie is nieuw. Wat zijn voor 

jou de belangrijkste uitdagingen?

Ik werk aan de opmaak van een vol-

waardig beleidsplan waarin moeilijke 

thema’s als leegstand, e-commerce en 

het parkeerbeleid een plaats krijgen.

Belangrijk vind ik ook het dichten van 

de kloof tussen bad en stad. Nieuw-

poort moet als één geheel gezien 

worden, niet als verschillende en-

titeiten. Het samenbrengen van de 

handelaars zal geen gemakkelijke 

opgave zijn, precies omdat ze zo ver-

schillend zijn. Maar het is een uitda-

ging die ik niet uit de weg wil gaan. 

 

  Dienst Lokale Economie

Marktplein 7  

economie@nieuwpoort.be

In gesprek met deskundige Lokale Economie

Mike Sarrazijn

“Ik ben het eerste 

aanspreekpunt voor 

onze ondernemers. 

Niet alleen voor 

praktische zaken, 

maar ook voor 

bekommernissen 

en ingevingen. Door 

goed te luisteren 

verbeter je de relatie 

met de mensen in je 

omgeving en dat vind 

ik belangrijk. 

”
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INFO EN 
ONTMOETING 
VOOR OUDERS
Elke maand wordt in Het Sociaal Huis een korte 

infosessie rond een bepaald opvoedingsthema 

gegeven. Achteraf kun je in de koffiehoek gezellig 

napraten en je ervaringen delen met andere 

ouders.

EHBO: LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES BIJ 

BABY’S EN KINDEREN 

Woensdag 22 mei 2019 van 9.30 u. tot 11 u. 

Spreker: Mireille Picard, expertisecentrum de wieg

Je maakt kennis met de richtlijnen rond levensreddende 

handelingen. Daarna kun je de reanimatietechnieken 

inoefenen op een pop.

 

ZELFVERTROUWEN EN FAALANGST BIJ TIENERS

Dinsdag 4 juni 2019 van 19 u. tot 20.30 u.

Spreker: Ada Van Moorhem, multidisciplinair 

centrum De Leidraad

Wat is faalangst en wat is de link met zelfvertrouwen? 

Wat zijn herkenbare signalen? Hoe ga je er als ouder 

mee om? Je krijgt tal van tips mee voor thuis en op 

school.

   Alle infosessies vinden plaats in Het Sociaal Huis, 

Astridlaan 103. Deze bijeenkomsten zijn gratis. 

Vooraf inschrijven via oonie@nieuwpoort.be of tel. 

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

(Ilona).

WEEK VAN DE 
OPVOEDING
Donderdag 16 mei t.e.m. donderdag 23 mei 2019

 

Het thema dit jaar is ‘Opvoeden, dat doen we samen’. 

Een heel netwerk van organisaties en diensten kan jouw 

gezin ondersteunen op vlak van kinderopvang, vrije tijd, 

opvoeding, werk, huisvesting etc. Samen sta je immers 

sterker. Zo wordt het ook makkelijker om als ouder je 

batterijen eens op te laden.

In de Nieuwpoortse gezinsbrochure kun je nuttige 

informatie en adressen terugvinden. De brochure haal je 

bij de groene OONIE-zuilen op verschillende locaties in 

de stad (Het Sociaal Huis, het zwembad, de Jeugddienst, 

scholen etc.) of online op www.nieuwpoort.be 

(‘gezinsbrochure’ intikken in de zoekbalk). 

Neem ook een kijkje op www.groeimee.be en  

www.uitinvlaanderen.be voor activiteiten tijdens de 

campagneweek in onze regio.

Aanvraag studietoelage? 

DOE HET VOOR  
1 JUNI!

Heb je voor dit schooljaar nog geen school- of 

studietoelage aangevraagd? Dat kan nog tot en 

met zaterdag 1 juni 2019. Let op! Kreeg je een 

brief rond je automatisch gestart dossier? Zorg 

ervoor dat je dit voor die datum aangevuld en 

ingediend hebt.

Hulp nodig bij je aanvraag? Kijk op  

www.studietoelagen.be, bel het gratis 

nummer 1700 of kom langs bij het Infopunt 

Welzijn in Het Sociaal Huis. Je kunt er elke 

werkdag terecht van 8.30 u. tot 11.45 u. Op 

maandagnamiddag ook van 13.30 u. tot 17 u. 

 Infopunt Welzijn

Astridlaan 103

Tel. 058 22 38 75

sociaalhuis@nieuwpoort.be

 
DONDERDAG FILMDAG:

Eighth Grade
Ter afsluiting van de ‘Week van de Opvoeding’ organiseren 

het Huis van het Kind en de Dienst Cultuur een extra 

‘Donderdag Filmdag’ op 23 mei 2019.

De dertienjarige Kayla (Elsie Fisher) wordt gevolgd in haar 

laatste schooljaar voor ze richting ‘High School’ trekt. In 

haar vlogs, die door niemand bekeken worden, geeft ze 

vastberaden adviezen over volwassen worden en hoe je 

dat een beetje zelfverzekerd kunt doen. In het echte leven 

staat ze echter aan de zijlijn.  

Eighth Grade geeft een exclusieve inkijk in het leven 

van tieners. Welke impact hebben sociale media op de 

interacties in real life? 

Wanneer? Donderdag 23 mei 2019 om 14 u. én 20 u.

Locatie: City, Valkestraat 18

TICKETS

Standaardtarief: € 4 

Met jeugdvoordeelpas: € 2 

Met filmpas: € 2,50 (10 entrees voor € 25)

Tickets voor de voorstelling zijn verkrijgbaar via  

www.cultuurnieuwpoort.be of aan de deur.

 Het Sociaal Huis

Astridlaan 103 

Tel. 058 22 38 10 

sociaalhuis@nieuwpoort.be
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DE MANTELHAVEN
OPENT ZIJN  
DEUREN!
Het Sociaal Huis opende onlangs in samenwerking met Kom 

op tegen Kanker en het sociaal innovatiebureau !DROPS 

een praatcafé voor mantelzorgers. De Mantelhaven is een 

ontmoetingsplek waar personen die zorgen voor een naaste 

terecht kunnen voor een luisterend oor of deugddoende 

babbel. Vaak worden ook gastsprekers uitgenodigd.

WAAROM?

Als mantelzorger is het moeilijk om nog tijd voor jezelf 

te vinden. Soms heb je het gevoel dat niemand jouw 

situatie begrijpt. Via het praatcafé kun je als zorgdrager 

lotgenoten ontmoeten. Je krijgt er ook de kans om bij 

te leren over thema’s als valpreventie, EHBO, zelfzorg, 

opvangmogelijkheden etc.

WAAR EN WANNEER?

Het gratis praatcafé De Mantelhaven vindt elke eerste 

maandag van de maand plaats in Het Sociaal Huis, van 14 

u. tot 16.30 u. Telkens staat een ander thema centraal: 

• 6 mei 2019: sneukelroute in Nieuwpoort

• 3 juni 2019: EHBO voor mantelzorgers

• 1 juli 2019: workshop over veerkracht & zelfzorg

• 5 augustus 2019: valpreventie

• 2 september 2019: creatieve kookworkshop 

 

Vooraf inschrijven via hanne.hosten@nieuwpoort.be of 

tel. 058 22 38 11. 

Bevolkings- 
onderzoek  
baarmoeder-
halskanker
 

Tijdens de maand mei zetten de Vlaamse 

overheid en het Centrum voor Kankeropsporing 

het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 

extra in de kijker.

De ziekte ontstaat heel langzaam. Bovendien 

kunnen afwijkende cellen worden opgespoord 

voordat ze kankercellen worden. Daardoor is 

baarmoederhalskanker één van de ziekten die in 

aanmerking komt voor een bevolkingsonderzoek.

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming 

tegen baarmoederhalskanker. Laat daarom van je 

25e tot en met je 64e driejaarlijks een uitstrijkje 

nemen. Doordat de ziekte of het risico erop eerder 

wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een 

(zwaardere) behandeling worden vermeden en is 

de kans op volledige genezing groter.

De Vlaamse overheid biedt alle meisjes in het 

eerste jaar secundair onderwijs gratis het vaccin 

tegen het humaan papillomavirus (HPV) aan. Dit is 

het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. 

Meisjes die nog niet gevaccineerd en jonger dan 19 

zijn, kunnen het vaccin met een doktersvoorschrift 

bij de apotheker kopen. De arts kan het vaccin dan 

toedienen.

  Meer info vind je op  

www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker. 

Vragen mail je naar info@bevolkingsonderzoek.be 

of je belt gratis naar het Centrum voor  

Kankeropsporing op tel. 0800 60 160, telkens van  

9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u. 

Nieuwe politieraad 
geïnstalleerd 
 

Nieuwpoort vormt samen met De Panne en Koksijde de 

politiezone (PZ) Westkust. De bevoegdheden van de drie 

gemeenteraden inzake de organisatie en het beheer van 

het lokaal politiekorps worden hierbij uitgeoefend door 

een overkoepelende politieraad.

Op maandag 11 maart 2019 vond de installatie plaats van 

de nieuwe politieraad van PZ Westkust. Deze werd op basis 

van de bevolkingscijfers van elke gemeente evenredig 

samengesteld uit gemeenteraadsleden. Naast de drie 

burgemeesters zetelen in de politiezone Westkust nog 17 

raadsleden: uit De Panne (4), Koksijde (8) en Nieuwpoort 

(5). Ook korpschef Nicholas Paelinck en secretaris Mieke 

Hoornaert nemen deel aan de vergaderingen. Marc Vanden 

Bussche, burgemeester van Koksijde, zit de politieraad 

voor.

Onze stad wordt vertegenwoordigd door burgemeester 

Geert Vanden Broucke (CD&V), Maarten Claeys (CD&V), 

Karin Debruyne-Vancoillie (CD&V), Wim Demeester 

(CD&V), Eddy Louwie (CD&V) en Jo Rousseau (Pro 

Nieuwpoort).

De vergaderingen van de politieraad worden minimum 

vier maal per jaar georganiseerd in het gemeentehuis van 

Koksijde en zijn publiek toegankelijk. Persoonsgebonden 

dossiers worden achter gesloten deuren behandeld, na 

afloop van de openbare zitting. 

Tussenkomst  
voor rookdetector
Stad Nieuwpoort biedt de mogelijkheid tot het 

aanvragen van een premie bij aankoop van een 

rookdetector. De tussenkomst bedraagt maximaal 

12,50 euro en is beperkt tot één terugbetaling per 

woongelegenheid. 

VOORWAARDEN TOT AANVRAAG VAN EEN 

PREMIE: 

• Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister 

van de stad of je bent belastingplichtige van het 

gemeentelijke belastingreglement op de tweede 

verblijven op datum van je aanvraag.

• Het aangekochte type rookdetector is officieel 

gekeurd. 

• Je doet je aanvraag binnen het jaar na aankoop van 

de rookdetector bij de Dienst Veiligheid, Preventie 

en Mobiliteit. 

• Je kocht de rookdetector in een handelszaak in 

Nieuwpoort. 

Het aanvraagformulier download je via  

www.nieuwpoort.be (Inwoner > Wonen > Premies 

en toelagen > Tussenkomst rookdetector). Vergeet 

niet om een bewijs van betaling van de rookdetector 

toe te voegen aan je aanvraagformulier. 

 Dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit

Langestraat 89

Tel. 058 22 44 17

preventie@nieuwpoort.be
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REDDINGSDIENST
AAN ZEE

Nieuwpoort telt vijf reddingsposten die instaan voor de veiligheid van de badgasten. Alle red-

dersposten zijn geopend van zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september 2019, telkens van  

10.30 u. tot 18.30 u. 

BUITEN DE ZOMERVAKANTIE ZAL ÉÉN 

REDDERSPOST (HOOFDPOST TER HOOGTE 

VAN DE VEURNESTRAAT) BEMAND ZIJN: 

• van zaterdag 15 juni tot en met vrijdag 28 

juni 2019, telkens van 10.30 u. tot 18.30 u.

• van maandag 2 september tot en met zondag 

15 september 2019, telkens van 10.30 u. tot 

18.30 u.

Meer info op de webstek van de Inter- 

communale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen 

(IKWV): www.ikwv.be. Voor vragen kun je te-

recht op info@ikwv.be.

Het strandreddingsteam van Nieuwpoort wordt 

ondersteund door twee eerstehulpposten: EHBO 

1 en EHBO 2. Deze bevinden zich respectievelijk 

in de badinstallatie (ter hoogte van de White 

Residence, onder de Zeedijk) en in een volledig 

uitgeruste container op de Zeedijk (ter hoogte 

van het Leopoldplein). Je herkent de hulpposten 

aan de groene vlag met een wit kruis. 

EHBO 1 is open van zaterdag 15 juni tot en 

met zondag 15 september 2019, EHBO 2 van 

zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 septem-

ber 2019. Beide volgen de werkingsuren van de 

strandredders (10.30 u. tot 18.30 u.)

2120
P R E V E N T I E B I B L I O T H E E K  -  V R I J E  T I J D

 
PREMIE FIETSSLOT
Als inwoner van Nieuwpoort heb je recht op een financiële 

tussenkomst bij de aankoop van een fietsslot. De 

terugbetaling is beperkt tot 50 % van de aankoopsom. 

Deze mag maximum 25 euro bedragen. 

 

Het verzoek tot terugbetaling dien je ten laatste drie 

maanden na aankoop van het slot in bij de Dienst Veiligheid, 

Preventie en Mobiliteit (Langestraat 89). Er kan slechts 

één premie per persoon per jaar verkregen worden.

Het aanvraagformulier download je via  

www.nieuwpoort.be (Inwoner > Wonen > Premies 

en toelagen > Premie fietssloten). Vergeet niet om een 

kopie van de aankoopfactuur toe te voegen aan jouw 

aanvraagformulier.

Digidokter 
Heb je vragen over je computer? Of heb je problemen 

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

terecht bij de digidokter. Hij helpt je ook met vragen in 

verband met het digitaal loket.

Stuur je vragen op voorhand door via het formulier op de 

webpagina van de bibliotheek via www.nieuwpoort.be 

(Inwoner > Cultuur > Bibliotheek > Documenten) of 

vraag er eentje aan de balie van de bib. 

Wanneer? De digidokter komt naar de bibliotheek op 

maandag 6 mei en maandag 3 juni 2019, telkens van 

10 u. tot 11.30 u. 

Tijdens de zomervakantie is de digidokter niet 

aanwezig. Vanaf september worden nieuwe 

sessies ingepland. 

BOEKENDIENST  
AAN HUIS
De bibliotheek biedt een boekendienst aan huis aan 

voor wie omwille van leeftijd, handicap of ziekte 

niet meer in staat is om zelf naar de bibliotheek 

te komen.

Heb je interesse of ken je iemand die graag 

leest, maar niet naar de bib kan komen? 

Neem dan vrijblijvend contact op met de 

bibliotheekmedewerkers. 

Het bibteam is ook steeds op zoek naar vrijwilligers 

om boeken aan huis te brengen. Voel je je 

geroepen? Laat van je horen via tel. 058 22 30 40 

of chantal.bekaert@nieuwpoort.be.

BIBLIOTHEEK

Wie? Wat? Waar?
Tien jongens op twee rijen. Guitige en ernstige snoetjes. 

 

Weet je wie ze zijn of herken je jezelf? Kun je vertellen wanneer de foto werd 

genomen? Laat het ons weten via chantal.bekaert@nieuwpoort.be of aan de 

balie van de bibliotheek. Daar kun je de foto in een groter formaat bewonderen. 

Meer uitleg over foto’s die ooit in de Wie? Wat? Waar?-rubriek zijn verschenen, 

kun je terugvinden op www.nieuwpoortverbeeldt.be.
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Tentoonstelling: 
Loeka loeks @ Nieuwpoort

Dinsdag 21 mei t.e.m. woensdag 19 juni 2019

Els Tembuyzer is een Nieuwpoortse in hart en nieren. 

Ze settelde zich hier in 1985 en zag van dichtbij 

hoe haar geboortestad de laatste jaren een ware 

metamorfose onderging. Na pakweg 30 jaar in het 

volleybal actief te zijn geweest kocht ze in 2008 een 

digitaal fototoestel. Een nieuwe passie was geboren.

Elke dag wandelt Els met haar hond Loeka in de 

prachtige, steeds evoluerende omgeving van onze 

IJzerstad. Dit bracht haar op het idee om haar passie 

voor fotografie te combineren met de liefde voor haar 

stad én huisdier.

Dit resulteerde in de unieke fotoreportage Loeka loeks 

@ Nieuwpoort, waarmee ze het certificaat ‘fotograaf’ 

behaalde. Els nodigt je uit om mee te wandelen en 

Nieuwpoort te bekijken vanuit een ander, soms ietwat 

ludiek, perspectief.

De tentoonstelling loopt van 21 mei tot 19 juni 2019 

en is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren 

van de bibliotheek. 

 
BOEKSTART-DAG
Zaterdag 18 mei 2019

 

Met het project Boekstart leren jonge kinderen 

kennismaken met boeken. Op zaterdag 18 mei wordt 

de stedelijke bibliotheek getransformeerd tot een 

heus kinderparadijs.

VOORMIDDAG

Workshop ‘Figuurtjes maken met fruit’ van 10 u. tot 

11.30 u.

NAMIDDAG

Muziekatelier ‘Tamboerijntjes op schoot’

Een muzikale beleving voor jonge kinderen waarbij 

muziek wordt gemaakt en liedjes worden gezongen 

over wat baby’s en dreumesen bezig houdt. 

Ouders en kinderen kunnen samen deelnemen 

aan het muziekatelier. Ze kunnen er instrumenten 

bespelen die op kindermaat gemaakt zijn. Er worden 

3 sessies van telkens een halfuur voorzien door vzw 

Tamboeri. Je kunt starten om 14 u., 14.45 u. of  

15.30 u. 

Deelname aan het atelier is gratis. Vooraf inschrijven 

via bibliotheek@nieuwpoort.be of tel. 058 22 30 

40. 

Vermeld het aantal kinderen én (groot)ouders/

begeleiders, alsook het gewenste startuur. Per sessie 

kunnen max. 10 kinderen en hun (groot)ouders 

deelnemen.

 Stedelijke bibliotheek

Kokstraat 18A - Tel. 058 22 30 40 

bibliotheek@nieuwpoort.be

TIP: combineer deze twee tentoonstellingen met 

de expo ‘Week van de Amateurkunsten’.

CULTUUR

5 x expo
Een cultureel verantwoord uitstapje is altijd een goed idee. In mei zijn er tal van boeiende tentoonstellingen te 

bezoeken. Laat je inspireren!

1
KUNST EN VRIENDSCHAP 

Acht vrienden stellen voor de zesde maal tentoon in 

Nieuwpoort en confronteren hun blik op kunst.

Wanneer? Vrijdag 26 april t.e.m. zondag 5 mei 2019

Locatie: Stadshalle, zaal Berquin 

2
OPEN ATELIER 2014 – NIEUW EN VERSCHILLEND 

Twaalf kunstenaars komen naar buiten met hun nieuwe 

werken. Hebben ze de lat hoger gelegd tegenover vorig 

jaar? Zijn ze gegroeid? Om ze buiten hun comfortzone 

te duwen, kregen ze een alvast een speciale opdracht. 

Gastkunstenaar voor deze editie is keramiste Myriam 

Swaegers. 

Wanneer? Dinsdag 7 mei t.e.m. zondag 12 mei 2019

Locatie: Stadshalle, zaal Berquin 

3
WESTHOEKACADEMIE

De leerlingen van de Westhoekacademie verzamelen hun 

werken voor een heuse overzichtstentoonstelling.

Wanneer? Zaterdag 8 juni t.e.m. zondag 16 juni 2019

Locatie: stedelijke Vismijn, zaal Iseland  

4
KUNSTKRING DE ZEVEN TORENTJES 

Een twintigtal kunstenaars uit Brugge stelt nieuwe 

werken tentoon uit diverse kunstdisciplines.

Wanneer? Zaterdag 15 juni t.e.m. zondag 30 juni 2019

Locatie: Stadshalle, zaal Berquin

5
WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 2019

De jubileumeditie van dit jaar is een soort ‘best of’ van 

tien jaar WAK.

Wanneer? Nog tot en met zondag 12 mei 2019

Locatie: Stadshalle, zaal Geeraert  



B I B L I O T H E E K  -  V R I J E  T I J D
2524

C U L T U U R  -  V R I J E  T I J DV R I J E  T I J D  -  C U L T U U R

COMPAGNIE CECILIA   

MARINUS

Vrijdag 3 mei 2019 

20 u. 

Acteur Sebastien Dewaele en muzikant Peter Bultink duiken 

in de zo goed als vergeten Oostendse kapersgeschiedenis 

die nochtans bepalend is geweest voor de Europese 

geschiedenis. Dit stuk is gebaseerd op de roman Flamand 

des vagues, een historisch correcte weergave van het 

Oostendse kapersleven in de 17e en 18e eeuw. 

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

Tickets: € 12 (VVK) – € 14,50 (ADD)

€ 2 korting voor -26 jaar en 60+ | 50 % korting met 

jeugdvoordeelpas 

FELIX VERMEIRSCH & STEPHANIE PROOT  

VUURWERK OP HET PODIUM

Zondag 5 mei 2019 

11 u. 

Felix Vermeirsch won in België verschillende wedstrijden en 

bereidt zich nu voor op de internationale cellowedstrijden. 

Ook als componist maakt hij snel furore. Hij wordt op het 

podium bijgestaan door Stephanie Proot. In 2013 werd 

ze halve finaliste van de Koningin Elisabethwedstrijd. 

Ze staat bekend om haar expressief en kleurrijk spel. 

Samen brengen ze hoogtepunten uit de kamermuziek van 

Beethoven, Fauré en Schumann.

Locatie: City, Valkestraat 18

Tickets: € 13 (VVK) – € 15,50 (ADD)

€ 6 voor -18 jaar (VVK) | € 11 voor 18-26 jaar (VVK)

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

Cultuur (City, Valkestraat 18) of online via www.cultuurnieuwpoort.be.

Op maandag 3 juni 2019 wordt het nieuwe cultuurprogramma bekendgemaakt. Alle inwoners van Nieuwpoort krijgen het 

programma automatisch in de brievenbus. De effectieve ticketverkoop gaat kort daarna officieel van start. 

Volgende artiesten mag je al zeker op onze beide podia verwachten: Lynn Van Royen (1), Guy Swinnen (2), Inge Paulussen 

(3), Stijn Meuris (4) Michael Pas (5) en Janne Desmet (6). 

Benieuwd in welke voorstelling ze meespelen? Houd dan zeker www.cultuurnieuwpoort.be en de sociale media in de gaten! 

Cultuurseizoen 2019-2020 Centrum 
Ysara & City 

DE MUSICALSTAGE ‘ON TOUR’ 
Een nieuwe MusicalStage komt er aan voor iedereen van 7 

tot 15 jaar! Toffe musicalsongs, speciale kostuums, het grote 

podium en vooral een leerrijke en plezante MusicalStage staan 

op je te wachten. Iedereen is welkom. Eerdere ervaring is niet 

vereist. Op het einde van de week is er een toonmoment voor 

de familie. 

Wanneer? Maandag 12 augustus tot en met vrijdag 16 

augustus 2019, telkens van 10 u. tot 16 u. 

Waar? Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14.

Prijs? Voor deelname aan de stage betaal je 150 euro 

(incl. verzekering en twee drankjes per dag). 

Inschrijven gebeurt via www.cultuurnieuwpoort.be 

(‘Te Gast’). Wees er snel bij want het aantal plaatsen is 

beperkt! Bij meerdere inschrijvingen per gezin ontvang je 

een korting van 15 euro per bijkomend kind. 

Een organisatie van PLANKTOM. Meer info via 

musicalstage@planktom.be of tel. 0488 98 11 77.

1

3

5

2

4

6

Uitverkocht: 
• Stef Bos  

• Jens Dendoncker



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

GIRL

Donderdag 2 mei 2019 

City

Dit confronterend en ontroerend 

verhaal over identiteit en gender laat 

ons binnenkijken in het leven van de 

vijftienjarige Lara, die het wil maken 

als ballerina. Daarvoor trotseert ze 

de wereld maar vooral haar lichaam 

dat tegenstribbelt. Lara ondervindt 

dagelijks de grand écart tussen de 

realiteit van haar mannelijke biologie 

en haar vrouwelijke identiteit.

KURSK

Donderdag 16 mei 2019 

Centrum Ysara

In 2000 zinkt de Russische nucleaire 

onderzeeër Kursk na een explosie 

naar de bodem van de ijzige 

Barentszzee. Aan boord weten 23 

matrozen zich in veiligheid te brengen 

in een onbeschadigd compartiment. 

Kostbare tijd gaat verloren terwijl 

de Russische autoriteiten maar 

niet kunnen kiezen tussen hun 

nationale trots en het leven van hun 

landgenoten.

EIGHTH GRADE 

Donderdag 23 mei 2019 

City

Ter afsluiting van de ‘Week van de 

Opvoeding’ organiseren het Huis van 

het Kind en de Dienst Cultuur een 

extra ‘Donderdag Filmdag’ op 23 mei 

2019. Meer info op blz. 17

BEAUTIFUL BOY

Donderdag 6 juni 2019

City

Journalist David Sheff en zijn 

getalenteerde tienerzoon Nic zijn 

twee handen op één buik. Wanneer 

David ontdekt dat Nic worstelt met 

een drugsverslaving stort zijn wereld 

in. David stelt alles in het werk om zijn 

zoon te begrijpen en te redden. Maar 

hoe help je iemand die (misschien) 

niet gered wil worden?

THE FAVOURITE

Donderdag 20 juni 2019

Centrum Ysara

Aan het begin van de 18e eeuw is 

Engeland verwikkeld in een oorlog 

met Frankrijk. De broze koningin 

Anne zit op de troon terwijl Lady 

Sarah in haar plaats over het land 

regeert. Tegelijkertijd draagt ze zorg 

voor Anne’s slechte gezondheid en 

haar woede-uitbarstingen. Als de 

nieuwe dienares Abigail arriveert, 

geeft hun ontluikende vriendschap 

haar de mogelijkheid om haar 

ambities waar te maken. Daar laat 

ze geen vrouw, man, politiek noch 

konijn tussenkomen.

Actrice Olivia Colman won voor haar 

rol als Queen Anne de Oscar voor 

beste actrice.

TICKETS:  

Standaardtarief: € 4  

Met jeugdvoordeelpas: € 2  

Met filmpas: € 2,50  

(10 entrees voor € 25)

Dienst Cultuur

Valkestraat 18

Tel. 058 79 50 00 

cultuur@nieuwpoort.be

www.cultuurnieuwpoort.be

Iedereen 
Dichter

Voor het project Iedereen Dichter trekt auteur Astrid 

Haerens deze lente naar de Westhoek. Tijdens de maanden 

mei en juni verkent ze er acht verschillende dorpen en 

steden: Nieuwpoort, De Panne, Houthulst, Veurne, 

Diksmuide, Alveringem, Koksijde en Lo-Reninge. 

 

Aan de hand van workshops en publieke interventies 

gaat Astrid op zoek naar de hartslag van de streek. Ze 

zal er, samen met de bewoners, het verborgene proberen 

blootleggen en in poëzie gieten. In het najaar worden 

de gedichten in de vorm van een interactieve online 

poëzieplattegrond voorgesteld. Zo wil Iedereen Dichter de 

mensen van de streek dichter brengen én dichter maken. 

Astrid hanteert op elke plek een andere, unieke manier 

van werken. Steeds met open ogen en oren, steeds op 

zoek naar ontmoetingen en verhalen. 

Op donderdag 6 juni kun je Astrid treffen in Nieuwpoort-

Bad. Op vrijdag 7 juni gaat ze in de stadskern op 

verkenning.

Een organisatie in samenwerking met Het Poeziëcentrum.

Meer info vind je op www.iedereendichter.be.

Nationale 
Dag van de 
Beiaard
 

Zondag 16 juni 2019 

Op de Nationale Dag van de Beiaard organiseert 

de Nieuwpoortse Beiaardvereniging in samen-

werking met de stad een uniek openluchtconcert. 

Om 11 u. kun je genieten van een verrassend sa-

menspel tussen de beiaard en verschillende an-

dere instrumenten. Aan de voet van de beiaard-

toren op het Marktplein wordt een luisterplaats 

met stoelen voorzien. Je kunt er de stadsbeiaar-

dier via schermprojectie live aan het werk zien.

De toren zal ook voor het publiek toegankelijk 

zijn tussen 13.30 u. en 14.30 u. Op deze manier 

kun je een boeiend beeld krijgen van de werking 

en de speeltechniek van het instrument. 

Met dit gratis concert wordt het nieuwe 

beiaardseizoen ingeluid. Vanaf woensdag 19 juni 

2019 ben je van harte welkom op de wekelijkse 

concerten op woensdagavond, telkens om 20 u.
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180 jaar oude 
prentencollectie in 
Sint-Bernarduskerk
In de inkomhal van de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort-Bad kun je 

sinds kort een reeks ingekleurde prenten van meer dan 180 jaar oud 

bezichtigen. 

Het kunstwerk Optocht des Nederlandschen Legers naar Oostende 

refereert naar de opmars van Prins Maurits van Nassau en zijn 

leger richting Oostende, vier dagen na de overwinning in de Slag bij 

Nieuwpoort (2 juli 1600). 

De verzameling tekeningen toont hoe 885 personen, vooral Utrechtse 

studenten, op 16 juni 1836 deze bijzondere optocht naspelen. 

De prentencollectie werd uitgegeven naar aanleiding van de 

tweehonderdste verjaardag van de Utrechtse universiteit. 

De kerkraad kreeg het kunstwerk van E.H. pastoor Albert Devloo. 

De prenten werden op hout gemonteerd en opgehangen achter 

veiligheidsglas aan de ingang van de Sint-Bernarduskerk. 

 
Mobiel 
speelplein  
De Speelvanne 
De stedelijke Jeugddienst organiseert 

ook dit jaar een mobiel speelplein. 

Met een caravan vol sport- en 

spelmateriaal en een springkasteel 

is een namiddag vol speelplezier 

gegarandeerd. Kinderen kunnen 

komen spelen tussen 13 u. en 16.30 

u.

WANNEER? 

• 8 mei 2019: Leopold II park

• 15 mei 2019: Sint-Jorisplein  

(Sint-Joris)

• 22 mei 2019: Guido Gezelleplein 

• 29 mei 2019: Leistraat 

(Ramskapelle)

• 5 juni 2019: Jan Turpinplein 

Fairtradeontbijt @ the beach 
 

Zondag 16 juni 2019 

Op zondag 16 juni 2019 kun je tussen 8 u. en 10 u. 

aanschuiven aan de ontbijttafel nabij de badinstallatie. 

Daar geniet je van een heus Fairtradeontbijt vol eerlijke 

producten.

Bij slecht weer vindt het ontbijt plaats in de cafetaria van 

Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. 

 

Inschrijven gebeurt bij de Jeugddienst, Dudenhofenlaan 

2B. De deelnameprijs van 5 euro per persoon betaal je bij 

je inschrijving. 

SWAP ZOMER 

De Swap (XL) staat garant voor leuke activiteiten tijdens de 

vakantieperiode voor 9 tot en met 16-jarigen. Activiteiten 

starten aan het jeugdcentrum (Dudenhofenlaan 2B) en 

gebeuren steeds onder begeleiding van de Jeugddienst. 

Deelnemers aan de Swap XL krijgen ook de kans om vrij 

rond te lopen. 

De Swap is er voor kinderen geboren in 2008 tot en met 

2010. De Swap XL richt zich op jongeren geboren in 2003 

tot en met 2007. 

Inschrijven voor de activiteiten is mogelijk via  

webshopnieuwpoort.recreatex.be. Voor de zomer- 

vakantie is dit mogelijk vanaf maandag 10 juni 2019 om 

19 u. Let op! Activiteiten van de Swap kunnen zeer vlug 

volzet zijn, wees er dus snel bij. 

Indien er nog geen account werd aangemaakt, doe je dit 

best vóór de inschrijvingsdatum via dezelfde website. 

Het programma kun je begin mei online raadplegen via 

www.jeugddienstnieuwpoort.be. 

JEUGD
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Speelpleinwerking 
Tijdens de zomervakantie staan de animatoren van de 

Jeugddienst klaar voor een uitgebreid spelprogramma. 

Er worden verschillende artiesten uitgenodigd die 

tal van leuke workshops geven. Nieuw dit jaar is het 

strandhuisje waardoor het eenvoudiger is om af en toe 

eens een dag op het strand in te lassen. 

Speelplein Barsjok is er dagelijks van 9 u. tot 16.30 u. 

voor kinderen tussen 3 (die zindelijk zijn) en 12 jaar.

Wie dit wenst, kan gebruikmaken van de opvang van 

7.30 u. tot 9 u. en van 16.30 u. tot 17.30 u.

Alle kinderen krijgen een warme maaltijd en een vieruurtje 

aangeboden voor de prijs van 6 euro (gedomicilieerd in 

Nieuwpoort) of 8 euro (niet-gedomicilieerd in Nieuwpoort).

De kinderen kunnen ook een halve dag aan de 

speelpleinwerking deelnemen en dit telkens van 9 u. tot 

12 u. of van 13 u. tot 16.30 u. Opvang is dan ook mogelijk. 

Er wordt dan wel geen warme maaltijd voorzien. De prijs 

bedraagt 3 euro (gedomicilieerd in Nieuwpoort) en 4 euro 

(niet-gedomicilieerd in Nieuwpoort).

Kinderen die in Nieuwpoort wonen kunnen voor 0,50 euro 

per rit gebruik maken van het busvervoer (gratis met 

kortingscode op de voordeelpas). 

Inschrijven gebeurt online via  

webshopnieuwpoort.recreatex.be. Voor deelname 

in de maand juli kun je inschrijven vanaf 15 juni, voor 

augustus vanaf 15 juli. 

Let op! Op donderdag 15 augustus (O.L.V. 

Hemelvaart) is er géén speelpleinwerking.

 
Nieuw materiaal 
uitleendienst
De uitleendienst van de Jeugddienst is opnieuw 

uitgebreid. Er werd een fligthcase voor de lichtset, 

gezellige lampenslingers, een dimmer, een beamer, 

2 kabelbruggen, 2 draagbare boomboxen en een 

mascottepak aangekocht. 

De uitleendienst is er voor alle erkende verenigingen, 

scholen en adviesraden van Nieuwpoort. Een over-

zicht van de beschikbare items is terug te vinden op  

www.jeugddienstnieuwpoort.be (Diensten > Uitleen-

dienst). Je vindt er ook het online invulformulier om 

materiaal te ontlenen. Het aanvraagformulier is op pa-

pier te verkrijgen bij de Jeugddienst. 

Gebruik van materiaal is gratis, je betaalt wel een 

waarborg van 50 euro bij afhaling. 

  Jeugddienst 

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 91 26

jeugd@nieuwpoort.be

www.jeugddienstnieuwpoort.be

 
Nieuwpoort beweegt 
 

Dinsdag 21 mei 2019

Sport is goed voor ons lichaam en het zorgt voor een 

gezonde geest. Senioren én medioren moeten dan ook 

gestimuleerd worden om te blijven bewegen. 

De stedelijke Sportdienst richt daarom op dinsdag 21 

mei 2019 voor de tweede maal Nieuwpoort beweegt 

in, een sportdag voor vijftigplussers. Er wordt hiervoor 

samengewerkt met verschillende plaatselijke sportclubs, 

lesgevers en vele vrijwilligers. Sportievelingen die jonger 

zijn dan 50 jaar en graag willen deelnemen aan Nieuwpoort 

beweegt zijn uiteraard ook welkom. 

Naast wandel- en fietstochten kun je je inschrijven voor 

een initiatie yoga, smovey, drums alive, volksdans, tennis, 

aquagym, zumba, tai chi etc. 

In het sportpark kun je bij de sportcarrousel zelf 

‘sportshoppen’. Je krijgt er de keuze uit kleiduifschieten, 

boogschieten, viking kubb, volksspelen, curling en 

katapultschieten. 

HOE ZIET DE SPORTDAG ER UIT? 

Vanaf 9 u. is er ontvangst in de cafetaria van het stedelijk 

zwembad. De activiteiten gaan van start om 10 u. De 

sportdag eindigt omstreeks 16.30 u. Deelnemers worden 

nadien getrakteerd op een glaasje in de cafetaria van het 

zwembad. De wandel- en fietstocht nemen elk een halve 

dag in beslag. De andere initiaties duren telkens één uur.    

DEELNAMEPRIJS?

De standaard deelnameprijs voor de seniorensportdag is 8 

euro. Hiervoor neem je deel aan de sportinitiaties en krijg 

je koffie, een tussendoortje, water en een aandenken. Voor 

een lunchpakket betaal je 2 euro extra. De verzekering is 

inbegrepen in de prijs. 

INSCHRIJVEN?

Inschrijven voor deze tweede editie van Nieuwpoort 

beweegt gebeurt via de Sportdienst of aan het onthaal van 

het stedelijk zwembad. Registreren kan tot en met de dag 

van het evenement zelf. Wie ter plekke inschrijft, kan géén 

lunchpakket bestellen. 

Opleiding signaalgevers
Op maandag 13 mei 2019 richt de Sportdienst een cursus in voor signaalgevers. Je kunt deze vorming gratis 

volgen om 19 u. in het sport- en jeugdcentrum, Dudenhofenlaan 2B. Deelnemers moeten tussen 18 en 71 jaar 

zijn. Inschrijven kan via sport@nieuwpoort.be of via tel. 058 23 75 40.
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Kermiscriterium  
Maandag 1 juli 2019

Een vaste sportwaarde tijdens de jaarlijkse Sint-Janskermis is de kermiskoers 

doorheen de historische binnenstad. 

Op maandag 1 juli 2019 worden twee wielerwedstrijden gereden: de Grote Prijs 

Restaurant Venise om 18 u. (ereprijs Stad Nieuwpoort: Nieuwelingen) en de Grote 

Prijs Erik Lazoore om 19.30 u. (ereprijs Stad Nieuwpoort: Junioren). 

De start- en aankomstzone van beide wedstrijden is voorzien in de Kokstraat ter 

hoogte van café Sportwereld. 

SPORTKAMPEN 
JULI 2019
SAMEN OP SPORTREIS (1e – 2e – 3e LEERJAAR)

Activiteiten: 

zwemmen, strandnamiddag, minigolf, reuzekano, hockey 

etc.

Wanneer? 

Maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli 2019, telkens van 9 u. 

tot 16 u.

Waar? 

De lessenreeks vindt plaats in de sportzaal en het sportpark. 

Deelnameprijs?

€ 60 (gedomicilieerd in Nieuwpoort)

€ 70 (niet gedomicilieerd in Nieuwpoort)  

ULTIMATE ADVENTURE (12+)

Activiteiten: blob, jumplay, paintball, karten etc. 

Wanneer? 

Maandag 8 juli t.e.m. vrijdag 12 juli 2019, telkens van 9 u. 

tot 16 u.

Waar? 

Het sportkamp vindt plaats in de sportzaal en het stedelijk 

zwembad. 

Deelnameprijs?

€ 105 (gedomicilieerd in Nieuwpoort)

€ 115 (niet gedomicilieerd in Nieuwpoort)  

EXTREME FUN (4e – 5e – 6e LEERJAAR)

Activiteiten: 

strandspelletjes, Plopsaqua, blob etc.

Wanneer? 

Maandag 15 juli t.e.m. vrijdag 19 juli 2019, telkens van 9 

u. tot 16 u.

Waar? 

De lessenreeks vindt plaats in de sportzaal, de badinstallatie 

en op het sportstrand. Let op! Op woensdag wordt op het 

sportstrand afgesproken. 

Deelnameprijs?

€ 70 (gedomicilieerd in Nieuwpoort)

€ 80 (niet gedomicilieerd in Nieuwpoort)  

Inschrijven voor de sportkampen in juli gebeurt via 

webshopnieuwpoort.recreatex.be.

  Sportdienst 

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 75 40 

sport@nieuwpoort.be 

Sportlaureaten 2018
Op zondag 24 februari 2019 reikte de stedelijke Sportdienst samen met de sportraad de jaarlijkse sporttrofeeën uit. 

TROFEE SPORTPRESTATIE

Dames 25/4 Interploeg (tennis, KTC Issera)

Kirby Sarrazijn, Lisselotte Watthy, Tessa Van Crugten, 

Lotte Wylein, Veerle Van Besien, Eva Wylein en Shana 

Poley werden dit jaar intergewestelijk kampioen van 

België.

De damesploeg kwam als sterkste uit de provinciale 

eindronde. Op intergewestelijk niveau wonnen ze in de 

kwartfinale van TC La Bruyère uit Namen, in de halve 

finale van Set Wahis uit Waals-Brabant en in de finale 

van tennisclub Ter Breme uit Antwerpen.

TROFEE JONGERENSPORTPRESTATIE

Sverre Ramakers (atletiek, MACW Nieuwpoort)

Op het officieus Belgisch kampioenschap in Nijvel won hij 

de 1000 m met een persoonlijke besttijd van 02:48:96. 

Een tijd die goed was voor een eerste beste Belgische 

jaarprestatie. Op ditzelfde kampioenschap behaalde hij 

een derde plaats in het discuswerpen met een worp 

van 30 m. Het leverde hem een tweede beste Belgische 

jaarprestatie op.

Met een puntentotaal van 3.645 punten op de vijfkamp 

rijfde hij ook een derde Belgische jaarprestatie binnen. 

Sverre eindigde op een mooie zesde plaats op de 150 m 

horden en op plaats acht in het speerwerpen.

TROFEE SPORTVERDIENSTE 

Ronny Wydoodt (atletiek, MACW Nieuwpoort)

Hij leert de atletiekjeugd (10 tot 18 jaar) én de oudere 

atleten van de club alle technische nummers aan. 

Ronny begeleidde ook jarenlang verschillende atleten 

in de aanloop naar diverse regionale en nationale 

atletiekmeetings. 

Daarnaast is hij sinds de oprichting van de atletiekclub 

in 1984 jarenlang bestuurslid van MACW Nieuwpoort 

geweest.  
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Aangepaste 
openingsuren  
mei/juni

Woensdag 1 mei 2019:  

van 9 u. tot 17 u.

Dag van de Arbeid

Donderdag 30 mei 2019:  

van 9 u. tot 17 u. 

Hemelvaart

Maandag 10 juni 2019:  

van 9 u. tot 17 u.

Pinkstermaandag 

Let op! Wegens een bijscholing Hoger Redder sluit 

het zwembad op vrijdag 3 mei 2019 uitzonderlijk 

om 18 u.

Sluiting wegens jaarlijkse 
onderhoudswerken
Het zwembad én de stedelijke sportzaal zijn wegens 

jaarlijkse onderhoudswerken gesloten van maandag 17 

juni tot en met zondag 23 juni 2019. Het zwembad is 

terug open op maandag 24 juni 2019 om 9 u.

 
 
 
Plons- en spelkamp

Het zwembad organiseert in de zomermaanden 

juli en augustus twee plons- en spelkampen 

voor kinderen uit het tweede en derde kleuter. 

Het kamp wil spelenderwijs watergewenning 

bijbrengen. Voorwaarde van deelname is dat 

je nog géén 25 m kunt zwemmen. 

In de voormiddag wordt eerst in het zwem-

bad geoefend, daarna wordt in de sportzaal 

gespeeld. Bij mooi weer vinden de sporthal- 

activiteiten buiten plaats. 

Na de middag staan verschillende activiteiten 

en uitstappen op het programma: knutselen, 

een bezoek aan Kinderboerderij De Lenspol-

der, de brandweer etc. 

Wanneer?

Van maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 26 juli 2019, 

telkens van 8.30 u. tot 16.30 u.

Van maandag 19 augustus t.e.m. vrijdag 23 

augustus 2019, telkens van 8.30 u. tot 16.30 u.

Wie dit wenst, kan voor de duur van het plons- 

en spelkamp gebruik maken van de dagelijkse 

opvang, telkens van 8 u. tot 8.30 u. en van 

16.30 u. tot 17 u.

Deelnameprijs?

€ 60 (gedomicilieerd in Nieuwpoort: VDP+ van toe-

passing) - € 65 (niet gedomicilieerd in Nieuwpoort)

Inschrijven? 

Inschrijven voor beide plons- en  

spelkampen gebeurt online via  

webshopnieuwpoort.recreatex.be vanaf 

maandag 22 april 2019. 

Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt! 

   Stedelijk zwembad 

Leopold II park (Stationslaan)

Tel. 058 23 38 88 

zwembad@nieuwpoort.be

 

 Expo  
Oorlog aan zee - 
honderd jaar later 
 

Vanaf zaterdag 22 juni 2019

 

Fotograaf Michiel Hendryckx is een kind van de 

Westhoek. In een nieuwe reeks tijdloze zwart-wit foto’s 

in groot formaat legt hij haarscherp de sporen van het 

Noordzeefront vast zoals het vanaf 1914 liep van Knokke 

tot Calais. Zijn zoektocht naar sporen levert verstilde 

beelden op die honderd jaar later nog altijd ontroeren. 

De unieke fototentoonstelling Oorlog aan zee – honderd 

jaar later loopt in het bezoekerscentrum Westfront vanaf 

22 juni 2019 en is tijdens de gewone openingsuren van 

Westfront Nieuwpoort te bezoeken: dagelijks (behalve 

op maandag) van 10 u. tot 17 u. 

Het bezoek is inbegrepen in de normale ticketprijs. 

  Westfront Nieuwpoort

Kustweg 2

Tel. 058 23 07 33

info@westfrontnieuwpoort.be

www.westfrontnieuwpoort.be

Bezoekerscentrum Westfront 

krijgt Q-label  
Voor de eerste keer krijgt het bezoekerscentrum 

Westfront het Q-label van Provinciebedrijf Westtoer. 

De medewerkers van Westfront doorliepen het af-

gelopen jaar het kwaliteitstraject op een succesvolle 

manier. 

Het Q-traject stelt de beleving van de bezoeker 

centraal. Tijdens een opleidingstraject kregen de 

deelnemende musea en attracties inzicht in de 

aspecten die een impact hebben op de beleving van 

de bezoekers. Naast het leren en het uitwisselen van 

ervaringen met collega’s, bood een coach ter plaatse 

in Westfront begeleiding op maat. De klantenreis 

werd volledig in kaart gebracht en samen werd er 

gewerkt aan verbeteracties voor de komende drie jaar. 

Belangrijk in het traject van Q-label is het engagement 

van de deelnemers om de bezoekers te bevragen. De 

mening van het doelpubliek is immers cruciaal.

Met het kwaliteitslabel engageren de medewerkers 

van Westfront zich om nog meer aan kwaliteit en 

klanttevredenheid te werken.  
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Begeleide bezoeken aan de stedelijke Vismijn

 

 

VRIJDAG … VISDAG

Vrijdag ... Visdag start om 7.15 u. op de Kaai, aan de 

klokkentoren van de stedelijke Vismijn. De eerste activiteit in 

de vissershaven is het aanvoeren en sorteren van garnalen en 

dagverse vis. Om 8 u. start de visveiling in de verkoopzaal.  

Na een heerlijk ontbijt maak je een havenrondvaart. Daarna 

zie je tijdens een bedrijfsbezoek hoe de vis wordt verwerkt. Om 

11 u. is het jouw beurt om via een simulatie in de verkoopzaal 

zelf vis aan te kopen. Je krijgt eerst deskundige uitleg over het 

veilproces. Afsluiten doe je met een vissersaperitief, degustatie 

van de dagverse garnaal en een lunch met Nieuwpoortse vis. 

Wanneer? 

Vrijdag 14 en 28 juni 2018. Na de zomervakantie op 

6, 13, 20, 27 september en 4 oktober 2019.

Prijs? 

Je betaalt 60 euro per persoon (inclusief toegangstic-

ket voor het bezoekerscentrum Westfront). Er  

worden maximum 20 personen per bezoek toege-

laten. 

Inschrijven?

Reserveren via de stedelijke Vismijn op tel. 058 23 

33 64 of promovisnieuwpoort@gmail.com. Je 

deelname is pas definitief na bevestiging van de 

voorafbetaling.

VAN PITTIG BRUINTJE EN  

GRIJZE GARNAAL

Maak kennis met de visveiling via Van Pittig Bruintje 

en Grijze Garnaal.

Het bezoek start om 9.30 u. aan de klokkentoren 

van de stedelijke Vismijn. Een gids neemt je mee 

op sleeptouw. Je leert er via een simulatie van de 

visveiling hoe vishandelaars hun vis aankopen. Als 

afsluiter is er een hapje en een drankje voorzien.

Wanneer? 

Zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019 (tijdens de 

Visserijfeesten). Tijdens de zomervakantie op 2, 

9, 16, 23 en 30 juli en 6, 20, 27 augustus. Na de 

zomervakantie op 3 en 10 september 2019.

Prijs?

Voor deelname aan Van Pittig Bruintje en Grijze 

Garnaal betaal je 5 euro per persoon. Er kunnen 

maximum 40 personen deelnemen per bezoek. Niet 

geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Inschrijven?

Reserveren via de Dienst Toerisme Nieuwpoort-Bad 

(Hendrikaplein 11) op tel. 058 23 39 23.

Jan Turpijn  
neemt afscheid
Jan Turpijn, dé grote trots van Nieuwpoort, moet noodgedwongen 

afscheid nemen als Europa’s grootst gedragen reus. De Nieuwpoortse 

reuzengilde vindt immers onvoldoende sterke dragers om mee te stappen 

in de vele reuzenparades in binnen- en buitenland. Het is dan ook met pijn in 

het hart dat de stad Nieuwpoort de allerlaatste reuzenparade in het stadscentrum 

aankondigt.

Om Jan Turpijn in stijl uit te wuiven, wordt op zondag 7 juli 2019 een Reuze Feest georganiseerd: een 

echte hoogdag met reuzenparade, reuzegrote attracties en animaties. Voor Nieuwpoort wordt het een groot 

feest met toeters en bellen, prachtige muziekoptredens en een reuzegrote toog om samen het glas te heffen op Jan Turpijn. 

Aan de vooravond van het Reuze Feest valt er ook op het strand heel wat te beleven. Nieuwsgierig? Midden juni wordt het 

volledige programma bekendgemaakt. 

Like Visit Nieuwpoort op Facebook en volg het verhaal van Jan Turpijn op de voet. 

Toerisme Nieuwpoort pakt uit  
met inspiratiemagazine
Het gloednieuwe inspiratiemagazine Nieuwpoort aan boord is een huisuitgave 

en geldt als eerste aanzet om bezoekers én inwoners te inspireren om hun 

stad te bewonderen, te ontdekken, te beleven en van Nieuwpoort te genieten. 

Niet toevallig werd het inspiratiemagazine rond deze vier specifieke topics 

opgebouwd. 

Het magazine is gratis verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme aan de balie in 

het Stadhuis (Nieuwpoort-Stad) en het Infokantoor op het Hendrikaplein 

(Nieuwpoort-Bad). 

De Dienst Toerisme biedt naast Nieuwpoort aan boord ook graag 

de handige eventagenda Beleef Nieuwpoort aan. Met dit boekje in 

pocketformaat kun je je alvast voorbereiden op tal van belevenissen 

in Nieuwpoort tijdens de maanden mei en juni. 

Nieuwe openingsuren 
Infokantoor  

Nieuwpoort-Bad

Het toeristisch Infokantoor in Nieuwpoort-Bad is vanaf 

maandag 1 april 2019 langer geopend. Bezoekers kunnen 

er elke dag terecht van 9.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 

u. tot 17 u. Tijdens de zomermaanden juli en augustus is 

het kantoor doorlopend open van 9 u. tot 18 u.

TOERISME

lightbulb tip
Sint-Janskermis 

Zaterdag 29 juni t.e.m.  

dinsdag 2 juli 2019

In het laatste weekend van juni vindt op 

het Marktplein de Sint-Janskermis plaats, 

waar het genieten is voor jong en 

oud. Een traditie die teruggaat tot 

1495. 
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WEEK VAN DE ZEE

Visserijfeesten en 
Vissershulde 
Zaterdag 8 juni t.e.m. maandag 10 juni 2019

 

In het weekend van 8 en 9 juni 2019 vormt het Kaaiplein 

ter hoogte van de stedelijke Vismijn het decor voor de 

jaarlijkse Visserijfeesten. Je kunt er om 9.30 u. deelnemen 

aan een geleid bezoek aan de visveiling en verse vis 

kopen. Dit ten voordele van een goed doel om 16.45 u. 

Wens je deel te nemen aan het geleid bezoek aan de 

visveiling? Schrijf je dan vooraf in via tel. 058 23 39 23.

Daarnaast kun je genieten van de vele optredens 

en heerlijke vishapjes van lokale vishandelaars en 

horecazaken op de vissmoefelmarkt.

Op Pinkstermaandag 10 juni 2019 herdenkt de stad alle 

op zee omgekomen vissers. Het ingetogen huldemoment 

start met een eucharistieviering in de verkoophal van de 

stedelijke Vismijn. Aansluitend is er de zegening van de 

vissersvaartuigen langs de kade. De optocht gaat nadien 

verder tot aan het Vissersmonument op het Fonteinenplein. 

Nabestaanden van de vissers leggen er samen met 

overheidsinstanties en verenigingen een bloemenkrans 

neer. 

Wie een bloemenkrans wenst neer te leggen, kan dit 

melden via onthaal@nieuwpoort.be of  

tel. 058 22 44 28.

   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

De ‘Week van de Zee’ is een campagne van de 

Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de 

tien kustgemeentebesturen, natuurcentra aan zee en 

verschillende educatieve partners. Onder de slogan 

‘Plasticsoep, wat een troep!’ wordt tijdens deze editie 

aandacht gevraagd voor het afvalprobleem in zee. 

 

In Nieuwpoort staan heel wat boeiende activiteiten op het 

programma.

VRIJDAG 3 MEI 2019
In het theaterstuk Marinus duiken acteur Sebastien 

Dewaele en muzikant Peter Bultink in de zo goed als 

vergeten Oostendse kapersgeschiedenis. 

Wanneer? De voorstelling start om 20 u.

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

Meer info op blz. 24

ZATERDAG 4 MEI 2019
Families zijn welkom op de grote gezinsfotozoektocht 

met doe-activiteiten en randanimatie rond de stedelijke 

Vismijn. Je kunt er doorlopend terecht van 14 u. tot 17 u. 

Altijd al eens willen weten hoe een visverkoop werkt?  

Er zijn simulaties om 14 u., 15 u., 16 u. en 17 u. Deelname 

is gratis. Vooraf inschrijven doe je bij de Dienst Toerisme 

of op het moment zelf ter plaatse. 

Tussen 17 u. en 18 u. kun je ook een versgebakken visje 

van Promovis proeven. 

’s Avonds word je verwacht voor een Sterrenwandeling 

bij nieuwe maan. De gids neemt je mee over het strand 

tot aan het Westerstaketsel. Afspraak om 21 u. bij de 

Dienst Toerisme (Infokantoor Hendrikaplein). Deelname 

aan de wandeling is gratis. Vooraf inschrijven hoeft niet.

ZONDAG 5 MEI 2019
Op zondag 5 mei vindt een dauwwandeling plaats in het 

natuurreservaat De IJzermonding. De tocht start om 8 u. 

op de parking aan het einde van de Halvemaanstraat. Na 

afloop kun je aanschuiven voor een heerlijk ontbijt (+/- 

9.45 u.) in restaurant De Vierboete. Het einde is voorzien 

rond 11.15 u. 

De deelnameprijs voor de wandeling met ontbijt is 16 

euro per persoon. Vooraf inschrijven en betalen bij de 

Dienst Toerisme tot en met woensdag 1 mei 2019.

 

Zegening van de zee 
Donderdag 30 mei 2019 

Op donderdag 30 mei start de jaarlijkse zeewijding 

aansluitend op de eucharistieviering van 10.30 u. 

in de Sint-Bernarduskerk. Deze zegening wordt 

opgeluisterd met dans en muziek. In samenwerking 

met Promovis vzw biedt het stadsbestuur de 

aanwezigen een gratis drankje en lekker gebakken 

vis aan. 
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WEEK VAN DE BIJ
 

Zondag 2 juni t.e.m. zondag 9 juni 2019 

Honingbijen worden wereldwijd bedreigd. Het is echter 

in ons aller belang dat de populatie bijen niet verder 

achteruitgaat maar juist opnieuw begint te groeien. 

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid 

organiseert in juni daarom de ‘Week van de Bij’. 

Kinderboerderij De Lenspolder richt tijdens de maanden 

mei en juni verschillende activiteiten in voor de leerlingen 

uit de Nieuwpoortse lagere scholen. Je kunt op het 

boerderijerf ook elk weekend bijen bezichtigen in de 

bijenhal met doorkijkwand.

Je kunt zelf je steentje bijdragen door van je tuin of terras 

een echte hotspot voor bijen te maken. De dieren hebben 

vooral nood aan bloeiende kruiden, struiken en bomen. 

Deze voorzien hen van voldoende nectar en stuifmeel. 

Kies bij het aanplanten van je tuin dus bewust voor 

bijvriendelijke bloemsoorten, bomen en heesters. 

Heb je geen tuin? Plaats bloemen op je terras of balkon. 

Bloeiende kruiden zoals lavendel, bieslook, rozemarijn of 

tijm vallen ook in de smaak. 

Op www.weekvandebij.be vind je een overzicht van 

bijvriendelijke planten die te verkrijgen zijn in de lokale 

tuincentra. 

Voor kinderen is er de gratis app HiveLife: bij-zaak wordt 

hoofdzaak. Dit leuk spel toont ons milieu op een speelse 

manier door de ogen van de bij. 

  Kinderboerderij De Lenspolder

Elf-Juliwijk 6A

Tel. 058 23 69 86 

kinderboerderij@nieuwpoort.be

DIAMANTEN JUBILEUM

Walter Deman en Rozanna 

Vanhee huwden op 27 februari 

1959 in Menen. 

Walter werkte jarenlang als 

meubelmaker bij diverse be-

drijven en stapte later over 

naar een firma die warmelucht-

blazers produceerde. Hij was 

ook 20 jaar lid van het brand-

weerkorps van Menen. Het dia-

manten paar verhuisde in 2011 

naar Nieuwpoort-Bad. De ju-

bilarissen zijn fier op hun vier 

kinderen, zeven kleinkinderen 

en elf achterkleinkinderen.

ZESTIG JAAR GETROUWD

Oscar T’Jaeckx en Suzet-

te Lanssen traden op 6 fe-

bruari 1959 in het huwelijk. 

Oscar werkte enige tijd in de 

Meco en ‘Swartes fabriek’ tot 

hij als arbeider aan de slag 

ging bij het stadsbestuur. In 

1961 trad hij  als vrijwilliger 

toe tot het brandweerkorps 

van Nieuwpoort. Suzette be-

steedde heel wat tijd aan vrij-

willigerswerk. De jubilarissen 

kregen samen vijf kinderen 

en zijn ook bijzonder trots op 

hun drie kleinkinderen. 

2

1
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ONTBIJTACTIE DE PAGAAIER

De ouderraad van de gemeentelijke basisschool 

De Pagaaier verdeelde tijdens haar jaarlijkse 

ontbijtactie 2.234 ontbijtpakketten. De opbrengst 

ging naar twee projecten: Gif mo sjette en vzw 

Vlamingen Helpen Tsjernobylkinderen. Zij kregen 

respectievelijk een cheque van 300 en 600 euro 

overhandigd. De rest van het geld wordt gebruikt 

voor de aankoop van 25 iPads en de installatie 

van een mini-keuken voor de gemeenteschool.

PEUTERHOEK IN HET SOCIAAL HUIS

Tweedehandswinkel Domino in Het Sociaal Huis 

beschikt over een nieuw oudercafé met peuterhoek. 

De schenking van het materiaal kwam integraal van 

de Rotaryclub Nieuwpoort-Westhoek en de Rotary 

Foundation. Zij gaven in totaal zo’n 4.500 euro. Het 

oudercafé is bedoeld voor gezinnen verbonden aan 

de kledijwinkel Domino. Daarnaast wordt de ruimte 

gedeeld met Kind en Gezin. 

LAATSTE VLUCHT SEA KING

Op donderdag 21 maart 2019 voerde de legen-

darische Sea King-reddingshelikopter een laatste 

operationele vlucht uit langs de Belgische kust. 

Na bijna 60.000 vlieguren, 3.306 reddingsmissies 

en 1.756 geredden komt er een eind aan 43 jaar 

trouwe dienst. Om 10.50 u. landde de Sea King 

op het strand van Nieuwpoort voor het overhan-

digen van een herdenkingsvlag aan een delegatie 

van het stadsbestuur. Een grote menigte wuifde de 

helikopter voor de allerlaatste keer uit. 

TIJD VOOR EEN LENTESCHOONMAAK

Op zaterdag 23 maart 2019 vond de vijfde ‘Grote 

Zwerfvuilopruimdag’ plaats. Negen verenigingen 

verzamelden langs een traject in totaal 1.250 kg 

afval. Naast het vele plastic werden ook iets minder 

voor de hand liggende voorwerpen gevonden: wa-

terbidons, autobanden, isomo en een obus. Deze 

laatste werd meegenomen door ontmijningsdienst 

DOVO. Natuurpunt organiseerde op zaterdag 6 

april de lenteschoonmaak van natuurreservaat De 

IJzermonding. Zo’n 60-tal vrijwilligers kwam een 

handje toesteken om het gebied zwerfvuilvrij te 

maken. 

35

CHEQUES VOOR HET GOEDE DOEL

In 2017 en 2018 organiseerde de wijkraad 

Monobloc Coupe Gorge verschillende rom-

melmarkten. Op zaterdag 23 maart werden 

de opbrengsten geschonken aan de MUG 

helikopter en het Kinderkankerfonds.  

VIERING EEUWELINGE

Maria Debusschere vierde op 11 februari 2019 haar 

honderdste verjaardag in hotel Cosmopolite.

 

De eeuwelinge was gehuwd met George Tourlousse 

met wie ze 45 jaar een eigen ambulancedienst 

runde. Na de dood van haar man verhuisde Maria 

naar de Cosmopolite die toen werd uitgebaat door 

haar zoon Ronny en haar schoondochter Jacqueline 

Legein. Nu wordt deze bloeiende horecazaak gerund 

door kleinzoon Jan en diens echtgenote Diana 

Karapetian. Maria is bijzonder trots op haar twee 

achterkleinkinderen. De kranige eeuwelinge is één 

van de oudste bewoners van het wzc De Zathe waar 

ze met de beste zorgen en veel toewijding wordt 

omringd.
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ACTIVITEITEN 
MEI & JUNI

INPUT UITKALENDER JULI/AUGUSTUS

Als organisator ken je je activiteiten het best. 

Daarom laten we je zelf je activiteiten invoeren in de 

UiTdatabank. De UiTdatabank is dé bron waarop de 

Dienst Communicatie zich baseert om deze kalender 

op te stellen. Gelieve alle activiteiten ten laatste tegen 

maandag 20 mei 2019 toe te voegen. 

2 MEI

Cinema City: Girl
Meer info zie p. 26

3 MEI

Theatervoorstelling Compagnie Cecilia – 
Marinus
Meer info zie p. 24

Optreden ‘Podiumkriebels’ StAPwest
Op vrijdag 3 mei geven de leerlingen van de 1ste en 2de graad 

Muziek-Woordkunst en Dans van de Stedelijke Academie voor 

Podiumkunsten een groot feest in de theaterzaal van het CC 

Casino Koksijde. Start: 18.30 u. Reservatie enkele via CC Casino 

Koksijde: www.casinokoksijde.be of tel. 058 53 29 99. Gratis 

voor cursisten met academiepasje en kinderen onder 6 jaar. 

4 MEI

Week van de Zee: gezinszoektocht rond 
de Vismijn
Meer info zie p. 39

Cuba-Licious
Latino-avond in het teken van Cuba met de typische muziek, 

drank en dans. Dankzij een aantal foodtrucks kun je 

genieten van typische gerechtjes. Cuba-Licious vindt plaats 

in Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Start om 19 u. 

De kostprijs bedraagt € 69. Meer info: Kiwanis Nieuwpoort 

- www.kiwanisnieuwpoort.be

Cursus drukdrukdruk: Druk je eigen monotype 
postkaart in gelliprint
In dit atelier druk je zelf je postkaart. Ga aan de slag met gelliprint, 

druk een monotype af en werk die verder uit met kalligrafie. Je leert 

de kneepjes van het vak en gaat naar huis met een unieke kaart! 

Inschrijven niet verplicht. De workshop vindt plaats van 14 u. tot 

18 u. Basistarief: € 1. Locatie: Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. 

 

 

 

5 MEI

Concert Felix Vermeirsch & Stephanie 
Proot – Vuurwerk op het podium
Meer info zie p. 24

6 MEI

Sneukelroute voor mantelzorgers
Gratis ontspannende sneukelroute doorheen Nieuwpoort 

met de mantelzorgers. Start om 14 u. aan Het Sociaal 

Huis, Astridlaan 103. Info en organisatie: Sociaal Huis -  

hanne.hosten@nieuwpoort.be - tel. 058 22 38 11. 

8 MEI 

V-Dag: Herdenking einde Tweede 
Wereldoorlog
Jaarlijkse herdenking van het einde van WO II en de bevrijding 

van de concentratiekampen. Start: 11 u. Locatie: Monument voor 

de Nieuwpoortse Oorlogsslachtoffers (hoek O.L. Vrouwstraat en 

Willem De Roolaan).

11 EN 12 MEI

Begeleide rondleiding: Atlantikwall 
40-44 – Stützpunkt Müncheberg
De Duitse batterij uit WO II Stützpunkt Müncheberg wordt 

opengesteld voor het publiek en terug tot leven gebracht. Een 

deel van de bemanning heeft de batterij terug ingenomen en 

vertelt het publiek over de uitbouw van de stelling. Dit jaar is 

het thema de uitbouw van de Atlantikwall. Er worden gratis 

gidsbeurten met ervaren gids, demonstraties van uitrusting en 

wapentuig georganiseerd. Ook bestaat de mogelijkheid om iets 

te drinken aan de gezellige bunkerbar. Wanneer? Op zaterdag 

11 mei van 13 u. tot 17 u. en op zondag 12 mei van 10 u. tot 17 

u. Locatie: Stp. Müncheberg, Nieuwpoortlaan 125. Meer info: 

kristof-jacobs@telenet.be. 

12 MEI

Seastar Captaincruise 
Boottocht van Nieuwpoort naar Diksmuide en terug met 

aan boord aperitief met hapjes, côte à l’os met groentenbuffet 

en frietjes en dessert op de terugreis. Kostprijs: € 55 p.p. 

Kinderen -11 jaar: € 42 p.p. Locatie: Rederij Seastar, Robert 

Orlentpromenade 2 – van 11.30 u. tot 17 u. Dranken niet 

inbegrepen. Reservatie verplicht. Info: Rederij Seastar 

- tel. 058 23 24 25 - info@seastar.be - www.seastar.be. 

 

 

16 MEI

Donderdag Filmdag: Kursk 
Meer info zie p. 26

18 MEI

Boekstartdag: Figuren maken met fruit
Meer info zie p. 22

Boekstartdag: Tamboerijntjes op schoot
Meer info zie p. 22

22 MEI 

Infosessie: EHBO levensbedreigende 
situaties bij baby’s en peuters
Meer info zie p. 16

23 MEI

Film: Eighth Grade, een ode aan de 
onuitputtelijke teen spirit
Meer info zie p. 17

Bezoek aan het kasteel van Beauvoorde met 
picknick
Kasteel Beauvoorde is een verborgen erfgoedparel in de 

Westhoek. Tijdens een bezoek word je ondergedompeld 

in de wereld van Merghelynck die er alles aan deed 

om de middeleeuwen te herbeleven. Start om 12 u. 

Kostprijs: € 20. Info en organisatie: Vief Nieuwpoort -  

www.viefwest.be/nieuwpoort - tel. 0495 55 79 09 - 

infonieuwpoort@vief.be.

25 MEI

Cursus Plexi Ets: droge naald op de 
plexiplaat 
Een droge naald is een diepdruktechniek uit de prentkunst 

waarbij je, doorgaans door middel van fijne, staalharde 

etsnaalden, een tekening krast in een plaat. De workshop vindt 

plaats van 13.30 u. tot 17 u. Locatie: Kunsthuis Mamézon, 

Louisweg 70. Kostprijs: € 45 (incl. drukpapier, inkt, gebruik 

materiaal en waardebon van € 5). 

30 MEI

Zegening van de Zee
Meer info zie p. 39 

 

 

 

 

31 MEI

Concert Wouter Van den Broeck Kwartet
Jazzpianist Wouter Van den Broeck stelt voor zijn 

afstudeerproject aan het Brusselse conservatorium een 

fantastische band voor. Hij brengt eigen composities, 

geworteld in de jazztraditie, maar met veel zin voor avontuur 

en communicatie. Start om 20.30 u. Basistarief: € 10 (€ 

12 ADD). Locatie: City, Valkestraat 18. Reservaties via  

wvdbkwartet@gmail.com. 

3 JUNI

Cursus: EHBO voor mantelzorgers
De Mantelhaven is een ontmoetingsplek waar personen 

die zorgen voor een naaste terecht kunnen. Daar wordt 

informatie gegeven over EHBO voor mantelzorgers. Start: 14 

u. Locatie: Sociaal Huis, Astridlaan 103. Info en organisatie: 

Sociaal Huis - hanne.hosten@nieuwpoort.be - tel. 058 22 38 11. 

4 JUNI 

Infosessie: Zelfvertrouwen en faalangst 
bij tieners
Meer info zie p. 16

5 JUNI

Daguitstap visveiling
Vief vzw organiseert een bezoek aan de visveiling van 

Nieuwpoort. Daar leer je alles over de bewerking en verwerking 

van de vis en het veilingproces. Start: 7.15 u. Organisatie: Vief 

West-Vlaanderen vzw – info.west@vief.be. 

5 EN 6 JUNI

International Youth Regatta
Opkomend talent toont hun zeilkunsten tijdens 

de Youth Regatta. Locatie: VVW-Nieuwpoort Euromarina, 

Watersportlaan 11. Meer info: www.niyr.be.

6 JUNI 

Cinema City: Beautiful Boy
Meer info zie p. 26 
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9 JUNI

Seastar Captaincruise
Meer UiTinfo op 12 mei  

Meestappen voor MS in Nieuwpoort
Initiatief van MS-Liga, Zorgverblijf Ter Duinen en Buencamino. 

Gratis drankje en snack. Speciaal verhard parcours voor jonge 

gezinnen en mindervaliden (3 km). Wandelen door villawijk, op 

strand en door duinen. Wandeling vindt plaats van 7 u. tot 15 u. 

Basistarief: € 2,5. Meer info: info@buencamino.be – tel. 0498 

88 42 00. 

12 JUNI 

Daguitstap visveiling
Meer UiTinfo op 5 juni  

15 JUNI

Belevingstocht voor het hele gezin
Wandelparcours van +/-5 km met tal van opdrachten 

en leuke verrassingen onderweg. Start en einde aan fietscafé 

Neptunus, Brugsevaart 48. De wandeling start om 14 u. Kostprijs: 

€ 6 (-12 j.: € 4). Reservaties via neptunus@westhoekmarina.be. 

16 JUNI

Fairtradeontbijt @ the beach
Meer info zie p. 29

Rommelmarkt Ramskapelle
Rommelmarkt van 6 u. tot 18 u. Kostprijs: € 5. Locatie: Leistraat 

Ramskapelle. Meer info: tel. 0495 30 90 84. 

Openingsconcert beiaardseizoen
Meer info zie p. 27

Rommelmarkt Zorgverblijf Ter Duinen
Rommelmarkt in Zorgverblijf Ter Duinen, Louisweg 46 van 6 u. 

tot 16 u. Gratis voor bezoekers. Standhouders betalen € 6 voor 

6 meter. Reserveren via shelly.lavens@terduinen.be of via tel. 

058 22 33 11. 

20 JUNI

Donderdag Filmdag: The Favourite
Meer info zie p. 26

27 JUNI

Lezing: Hoe wordt u gezond oud? 
Voordracht door Raoul Rottiers, arts, internist en Prof. 

Em. Universiteit Gent. Een schets van het mechanisme van 

oud worden en de evolutie van de levensduur in de vorige 

eeuwen. Kostprijs: € 5. Info en organisatie: Vief Nieuwpoort -  

www.viefwest.be/nieuwpoort - tel. 0495 55 79 09 - 

infonieuwpoort@vief.be. 

29 JUNI

Cursus Droomjuweel: juweelontwerp in 
zilver
Tijdens de lesnamiddag kun je jouw ideeën omzetten in afge-

werkte zilveren juwelen met ‘de verloren was'-techniek. Je kunt 

zoveel experimenteren als je wilt tot er een uniek ontwerp ont-

staat. Tijdens de workshop leer je bovendien technieken en krijg 

je begeleiding om geslaagde juwelen te maken. De workshop 

vindt plaats van 13.30 u. tot 16.30 u. Locatie: Kunsthuis Ma-

mézon, Louisweg 70. Kostprijs: € 50 (incl. lesmateriaal, versna-

pering en waardebon van € 5). De kostprijs van het verwerkte 

zilver en de gietkost worden per stuk verrekend.

MEERDAAGSE 
ACTIVITEITEN

TOT EN MET 12 MEI 

Expo Week van de Amateurkunsten – Best of 
WAK
Jaarlijkse groepstentoonstelling met werken waarin een 25-tal 

regionale kunstenaars tijdens één van de vorige tentoonstellingen 

heeft tentoongesteld. Een echte best of van 2009 tot 2019. 

Locatie: Stadshalle, Marktplein. 

7 MEI TOT EN MET 12 MEI 

Expo OpenAtelier2014: Nieuw en Verschillend
Meer info zie p. 23

21 MEI TOT EN MET 19 JUNI 

Fototentoonstelling: Loeka loeks @ Nieuwpoort
Meer info zie p. 22

ELKE VRIJDAG VAN 21 JUNI TOT 13 SEPTEMBER 

Begeleid torenbezoek
De stadsbeiaardier leidt je rond in de beiaardtoren en geeft 

uitleg over de geschiedenis van de beiaard. Als kers op de taart 

verwent ze je met enkele liedjes op de beiaard. Het torenbezoek 

vindt plaats van 10 u. tot 11 u. en is gratis. Reservaties verplicht 

via Dienst Toerisme: tel. 058 22 44 22. Locatie: beiaardtoren, 

Marktplein.

29 JUNI TOT EN MET 2 JULI

Sint-Janskermis 
Meer info zie p. 37

29 JUNI TOT EN MET 3 JULI 

Nieuwpoortweek 
Internationale zeilwedstrijd in Nieuwpoort. Locatie: VVW-

Nieuwpoort Euromarina, Watersportlaan 11. Organisatie: 

Nieuwpoortweek - www.nieuwpoortweek.be. 

ELKE WOENSDAG VAN 19 JUNI TOT EN MET 11 

SEPTEMBER 

Beiaardconcert
Elke woensdagavond is er een gratis beiaardconcert. Het 

concert kun je volgen op groot scherm. Start: 20 u. Locatie: 

beiaardtoren, Marktplein.

ELKE ZATERDAG VAN 29 JUNI TOT EN MET 31 

AUGUSTUS 

Rondrit toeristisch treintje
Ontdek tijdens een rondrit met het authentiek toeristisch treintje 

de mooiste bezienswaardigheden van Nieuwpoort! Vertrek om 

10.30 u., 13.30 u. en 15 u. Basistarief: € 5 (< 12j.: € 3,50). 

Vooraf inschrijven kan online of bij de Dienst Toerisme. Meer 

info: www.visit-nieuwpoort.be - tel. 058 22 44 44. 

ELKE ZONDAG VAN 30 JUNI TOT EN MET 1 

SEPTEMBER 

Geleid bezoek aan het bezoekerscentrum 
Westfront
Breng een geleid bezoek aan het bezoekerscentrum Westfront! 

De gids wordt je gratis aangeboden. De toegang tot het museum 

kost € 7. Het geleid bezoek vindt plaats om 10.30 u. Opgelet: 

op zondag 4 augustus is er geen geleid bezoek, wel op zaterdag 

3 augustus. Locatie: Ingang bezoekerscentrum Westfront. Geen 

inschrijving vereist. Meer info: www.westfrontnieuwpoort.be – 

tel. 058 23 07 33. 

OVERZICHT 
SPORTSESSIES EN  
KAMPEN

29 MEI TOT 5 JULI

Start to tennis
Je krijgt 6 lessen van 1 uur van een gediplomeerd trainer die je de 

basistechnieken aanleert. Er wordt gespeeld in groepen van max. 

4 spelers. Inschrijven kan via www.issera.be/start-to-tennis/. 

Het inschrijvingsgeld: € 80 (incl. lidgeld en verzekering). Je kunt 

lessen volgen op woensdag, donderdag of vrijdag telkens om 19 

u. of 20 u. Op vrijdag 19 juli is er een slothappening.

30 JUNI TOT 6 JULI 2019

Jeugdzeilen De Spits
Jeugdzeilkampen op het Spaarbekken voor kinderen en jeugdi-

ge zeilers van 9 tot 19 jaar. Instappen kan op elke leeftijd, met 

en zonder zeilkennis. Top begeleiding met super gemotiveerde 

gebrevetteerde zeilmonitoren voorzien. Kostprijs: € 275. Loca-

tie: De Spits VZW, IJzer 57. Meer info: www.despits.be.

15 MEI EN 15 JUNI

Initiaties SUP
Een sessie suppen duurt 2 uur. Start 10 u. Prijs: € 40 p.p. en € 30 

voor kinderen tot 12j. Locatie: SurfClub Koko Loco, Spaarbekken 

Nieuwpoort. Inschrijven via info@theoutsidercoast.be. 

18 MEI EN 22 JUNI

Initiatie Windsurfen
Een sessie windsurfen duurt 2 uur. Start 10 u. Prijs: € 40 p.p. 

en € 30 voor kinderen tot 12j. Locatie: SurfClub Koko Loco, 

Spaarbekken Nieuwpoort. Inschrijven via info@theoutsidercoast.

be. 

2 JUNI EN 30 JUNI

Initiatie Hindernissenparcours Marinierspiste
Voltooi samen met vrienden en/of familie een avontuurlijk 

parcours.  Start 10 u. Kostprijs: € 20. Locatie: ’t Kraaienest, 

Brugsevaart 50. Inschrijven via info@theoutsidercoast.be. 
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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

• 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

I N  B E E L D
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THUISVERPLEGING 
SASKIA, SANDRA & ANJA 

regio Nieuwpoort - Lombardsijde 

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

inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes, medicatie voorbereiden, … 

Derde betalerssysteem: GEEN KOSTEN = alle mutualiteiten 

Deblieck Saskia 
0498 22 49 80 

    Germonpré Sandra 
0472 20 12 61 

Verhaeghe Anja 
0479 07 49 03 

Volg ons op thuisverpleging Saskia Sandra Anja 

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?



 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


