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 derdebetalerssysteem werken.
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Gratianne Bullens 0474 23 94 07
Julie Demarcke 0496 38 29 64
Laure Steyaert 0471 12 55 57
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c o l o f o n

De maatregelen inzake COVID-19 hebben een grote impact op de activiteitenkalender van Stad Nieuwpoort. 

De redactieraad van Nieuwpoort, Uw Stad heeft daarom beslist om de UiTkalender achteraan weg te laten.

Let op! Bij het nemen van de foto’s in dit magazine waarop mensen staan afgebeeld, werden steeds de geldende 

veiligheidsvoorschriften gerespecteerd. Hier en daar werden ook stockafbeeldingen gebruikt uit de stedelijke beeld-

bank. Deze foto’s dateren uit de periode vóór de coronamaatregelen van kracht werden. Op dat ogenblik was er nog 

geen sprake van de regels inzake social distancing. 

VOORWOORD
Beste inwoners, 

Het einde van de lockdown met de 

strenge maatregelen komt steeds 

meer in zicht. Voor ons allen zijn het 

langverwachte maar  voorzichtige 

stappen richting normaliteit. Onze 

 inspanningen zullen alleen hun nut 

bewijzen als we allemaal ons  steentje 

bijdragen en de maatregelen goed 

blijven opvolgen. 

Onze ploeg zette alle zeilen bij om de 

stad zo goed mogelijk voor te bereid- 

en. Ik wil daarvoor al onze mede-

werkers bedanken. Voor hun  tomeloze 

 inzet, professionaliteit en – in deze 

tijdenbelangrijkerdanooit–flexibili

teit. Samen doen wij onze  uiterste 

best om álle Nieuwpoortenaren – 

 vaste in woners,  tweedeverblijvers 

en  bezoekers – deze zomer een 

 aangenaam, zorgeloos én veilig  

 verblijf te bezorgen. 

Na een lange periode staan onze 

 lokale handelaars en ondernemers op-

nieuw klaar om u met de  gebruikelijke 

klantvriendelijkheid te ontvangen. Zij 

kregen de nodige middelen en tips 

om veilig te kunnen herstarten. De 

Stad volgt het plaatselijke handels-

leven voortdurend op en zorgt voor 

de nodige hulp. Ter ondersteuning van 

onze Nieuwpoortse winkeliers roep ik 

u op om bewust lokaal te shoppen. De  

 

 

 

 

 

Stad lanceert daarvoor ook heel   

watmooie initiatieven. Alle  nieuwtjes 

hierover kunt u terugvinden op   

www.ikkoopinnieuwpoort.be.

 

Om alles en iedereen in goede  banen 

te leiden, stelden we een  ambitieus 

plan op. Zo namen we een  aantal 

nood zakelijke maatregelen voor 

voetgangers en fietsers op drukke

passages.Zijkrijgenwaarnodigextra

ruimte om de sociale afstandsregels 

optimaal te kunnen navolgen. Ook 

voor ons strand namen we voorzorgs-

maatregelen. Meer informatie leest u 

in dit magazine.

Kijk zeker ook eens rond in het straat-

beeld. Aan de hand van originele 

banners en affiches met spreuken

in maritiem thema krijgt u de veilig-

heidsregels nog eens aangeboden. 

Belangrijk voor uw eigen gezondheid 

en die van de mensen rondom u. 

We zijn ook volop bezig aan de her-

lancering van onze Stadsfaciliteiten 

en hopen dat alles spoedig volgens 

de  normale gang van zaken kan ver-

lopen.

De vrijetijdsdiensten zorgden voor 

een mooie  zomeragenda boordevol 

alternatieve  activiteiten. Een mooi  

 

 

 

 

 

 

 

 

overzicht leest u in de Beleef 

 Nieuwpoort-pocket van de Dienst 

 Toerisme. U vervelen tijdens de 

 zomermaanden wordt dus simpelweg 

onmogelijk. Onze stad heeft immers 

nog tal van mooie plekken die u kunt 

(her)ontdekken.

Met onze initiatieven tegen het 

 coronavirus hebben we een mooie in-

leiding neergepend. Voor het vervolg 

van het verhaal bent u aan zet. Toon 

uzelf een goede kapitein en sla de voor-

schriften niet zomaar in de wind. Ons 

plan kan alleen maar lukken dankzij 

discipline, respect, geduld en gezond 

verstand. Op verschillende plaatsen in 

Nieuwpoort staan onze stewards voor 

u klaar. Volg hun aanwijzingen goed 

op en wees respectvol wanneer ze u 

aanspreken. Deze  personen zijn er 

immers om u te helpen.

Namens het voltallige stadsbestuur 

wens ik u een onvergetelijke, leuke én 

veilige zomer toe in Nieuwpoort.

Burgemeester   

Geert Vanden Broucke
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over l i jdens

DEKIEN ROSA (86)

Oostduinkerke, 

12 februari 2020

BRAEM SIMONNE (91)

Nieuwpoort, 22 april 2020

BULCKE GERARD (83)

Nieuwpoort, 7 mei 2020

VANWELSENAERS  

SIMONNE (83)

Nieuwpoort, 7 mei 2020

BLONTROCK GILBERT (85) 

Veurne, 18 mei 2020

FINAUT GUIDO (66)

Veurne, 19 mei 2020

VERBURGH ROGER (89)

Nieuwpoort, 20 mei 2020

VANPARYS SYLVEER (89)

Oostduinkerke, 29 mei 

2020

DE CLERCQ MARCEL (82)

Nieuwpoort, 7 juni 2020

DE SMET OSCAR (95)

Nieuwpoort, 8 juni 2020

geboor tes

NORA

Geboren op 5 april 2020

Dochter van Popieul Gerard en Vermeersch Amber

CÉLESTE

Geboren op 21 april 2020

DochtervanCattauxKevynenVermoteJolien

Heb ji j een warm hart voor de zorg? 
Solliciteer voor onze vacatures!

Het woonzorgcentrum De Zathe is op zoek naar 

enthousiaste zorg- en verpleegkundigen. Het team 

van De Zathe streeft naar een warm en gezellig 

verblijf waarin respect centraal staat. Dankzij een 

 persoonlijke en professionele aanpak proberen ze 

alle  bewoners tevreden te stellen.

Ben je zelfstandig, empathisch en kun je probleem-

oplossend denken? En wil je graag deel uitmaken 

van het team van Stad Nieuwpoort? 

Solliciteren kan online via   

jobsocmw.nieuwpoort.be. Op deze website vind 

je meer info over de lopende vacatures. Spontane 

sollicitaties zijn ook steeds welkom!WZC DE ZATHE 
ZOEKT ZORG- EN 
VERPLEEGKUNDIGEN
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meer info of solliciteren via
tel. 058 22 44 87

KOM JĲ ONS TEAM VERSTERKEN?
SOLLICITEER VIA 
JOBSOCMW.NIEUWPOORT.BE

CONCESSIES VROLIJK NIEUWPOORT

CONCESSIE VOOR HET UITBATEN VAN  

EEN TIJDELIJKE ALMHUT

Tijdens de kerstperiode bouwt Stad Nieuwpoort ook 

dit jaar een almhut langs de Lombardsijdestraat in 

Nieuwpoort-Bad. De Stad nodigt de kandidaten uit 

om hun offerte in te dienen vóór maandag 20 juli 

2020.

CONCESSIE VOOR TIJDELIJKE UITBATING 

VAN EEN HIGH TEA TREE HOUSE

Altijd al een heus High Tea Tree House willen 

 uitbaten? Grijp dan tijdens de kerstperiode je kans. 

De Stadshalle toveren we om tot een feeëriek kerst-

huis waar de kandidaat-inschrijvers instaan voor de 

uitbating alsook voor kwalitatieve  kinderanimatie. 

Offertes indienen gebeurt vóór maandag 20 juli 

2020.

BESTEK AANLEGGEN, ONDERHOUDEN  

EN UITBATEN VAN EEN IJSPISTE OP  

HET MARKTPLEIN

Stad Nieuwpoort kiest dit jaar voor een nieuw 

 concept voor de ijspiste op het Marktplein. Interesse 

voor het aanleggen, onderhouden en uitbaten van 

deze piste? Aarzel dan niet je offerte in te dienen 

vóór maandag 20 juli 2020.

Uitgebreide info over deze concessies vind je op 

www.nieuwpoort.be (Inwoner > Bestuur > 

Concessies). Inlichtingen kun je verkrijgen bij 

de evenementencoördinator van de Stad, via 

tel. 058 22 44 29.

Hoe bescherm ik mij tegen internetfraude?

Internetfraude is oplichting via het internet, waarbij ge-

gevens en goederen van nietsvermoedende gebruikers 

 afhandig gemaakt worden. Meer en meer zien we dit type 

van oplichting verschijnen. Daarom enkele tips: 

BEVEILIG JE APPARATEN

Houd je beveiligingssoftware up-to-date op al je  apparaten 

en beveilig je WiFi-netwerk thuis met een wachtwoord. Hoe 

langerencomplexerjewachtwoordenzijn,hoeveiliger.

WEES WAAKZAAM VOOR HET ONBEKENDE

Open geen links en bijlagen als je de afzender niet kent. 

Ze kunnen schadelijke codes en virussen bevatten die je 

computer ongemerkt infecteren. Belangrijk is ook dat een 

officiële instantienooitviaemail, smsof telefoonomje

wachtwoord, bank- of persoonlijke gegevens zal vragen.

Verder reageer of klik je best niet op volgende items: 

• berichten die je nieuwsgierigheid wekken zoals  

“Kijk wat ik over jou las” of “Ben jij dit op deze foto?”;

• anonieme of ongebruikelijke  betaalmethodes;

• berichten met algemene en vage aanspreektitels; 

• een dringende aanmaning tot betaling of een vriend  

in nood.

WORD NIET TE PERSOONLIJK 

Wees zuinig met persoonlijke informatie: zet nooit je wacht-

woord, telefoon-, rekening- en rijksregisternummer op het 

internet. Zet ook je vakantieplannen niet online.  Inbrekers 

maken gebruiken van deze info. Onthoud ook: alles wat je 

online zet, blijft online.

Meer info op www.politie.be.

Zitdagen federale 
pensioendienst  

opnieuw in september

FOD Financiën organiseert pas in september 

opnieuw zitdagen. 

Hoe kun je jouw pensioen toch aanvragen?

• Bel naar de gratis Pensioenlijn 1765! 

Als je daarna 1-1-6260 (4-cijferige code) 

drukt, kom je in het kantoor Brugge 

terecht.Eenpensioenexperthelptje 

om de nodige documenten in te vullen.

• Kijk in jouw persoonlijk dossier op  

www.mypension.be.

• Surf naar de website  

www.pensioenaanvraag.be.
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FLITSEN UIT DE RAADZAAL

DONDERDAG 28 MEI 2020 

Schenking vaandel Nieuwpoortse Baarsvissers 

De leden van hengelvereniging ‘Koninklijke Baarsvissers 

Nieuwpoort’ dragen hun ceremoniële vaandel over aan het 

patrimonium van de Stad. De gemeenteraad aanvaardde 

de schenking. Met het vaandel van de Nieuwpoortse 

Baarsvissers kan het Stadsarchief opnieuw een waardevol 

stuk erfgoed aan de collectie toevoegen.

De sportclub werd op 26 april 1926 boven de doopvont 

gehouden. Het is daarmee één van de oudste verenigingen 

van Nieuwpoort. 

Onderhoudswerken gemeenteschool  

De Pagaaier 

De gemeenteraad gaf zijn goedkeuring voor onderhouds-

werken in gemeenteschool De Pagaaier. Het gaat om saneer-

pleisterwerken aan de gevel van het schoolgebouw, kleine 

zinkwerken en het herstellen van de muren. 

De kosten worden geraamd op 67.185,69 euro incl. btw. 

 Aankoop vrachtwagen met container- 

beladingssysteem 

De aankoop van een nieuwe vrachtwagen is noodzakelijk 

voordeefficiëntewerkingvandeTechnischeDienstvande

Stad. Het oude vervoermiddel was immers dringend aan 

vervanging toe en de capaciteit was onvoldoende. 

Er werd gekozen voor een vrachtwagen van 12 ton. Zo 

kunnen de medewerkers van de Stad gemakkelijk materiaal 

vervoeren en afvoeren. Voor de aankoop werd een bedrag 

van 100.000 euro incl. btw vrijgemaakt. 

Stad Nieuwpoort steunt Palliatieve Zorg  

Westhoek – Oostende 

Degemeenteraadheeftbeslotenomeenfinanciële steun,

ter waarde van 1.162,30 euro, toe te kennen aan Palliatieve 

Zorg Westhoek – Oostende. 

Op vraag van de patiënt en zijn omgeving bieden zij gratis 

ondersteuning in de palliatieve thuissituatie. In 2018 be-

geleidde het team meer dan 400 palliatieve patiënten en hun 

familie.

Daarnaast vervult de organisatie een brugfunctie tussen 

verschillende diensten die werkzaam zijn in de palliatieve 

zorg en voorziet het vormingen en advies aan hulpverleners 

en vrijwilligers.

Audio-opnames van de raadzittingen kun je 

opnieuw beluisteren via www.nieuwpoort.be  

(Inwoner > Bestuur > Gemeenteraad >  

Bekendmakingen). 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN 1722 EN 112?

112

112 is het Europese noodnummer waarnaar 

mensen in nood in alle 28 lidstaten van de 

Europese Unie 24 uur op 24 en 7 dagen op 

7 kunnen bellen om onmiddellijke hulp te 

krijgen van de brandweer, een medisch team 

of de politie. Het Europese noodnummer is 

overal gratis.

Tijdens noodweer mogen burgers enkel naar 

het noodnummer 112 bellen voor gevallen 

waarbij iemands leven in gevaar kan zijn. 

Als je dringend een ziekenwagen nodig hebt, 

als je huis in brand staat of dreigt in te  storten 

of als er op een drukke weg een risico is op 

een auto-ongeluk, dan mag je zeker naar het 

noodnummer 112 bellen. 

1722

Het nummer 1722 wordt tijdelijk ge-

activeerd bij een aankondiging van noodweer 

om het noodnummer 112 vrij te houden voor 

 mensen die in levensgevaar zijn. Wanneer 

het nummer 1722 niet geactiveerd is, kun 

je het noodnummer 112 altijd bellen om een 

 interventie te vragen van de brandweer.

Dat nummer kun je bijvoorbeeld bellen als er 

grote schade is aan je dak of als er water in 

je kelder staat.

Als burgers het nummer 1722 gebeld  hebben 

of een melding gedaan hebben via het 

 e-loket, is het belangrijk dat ze geduldig 

wachten op de komst van de hulpdiensten. 

De brandweer bekijkt situatie per situatie en 

bepaalt wie het eerst verder geholpen moet 

worden. Dit betekent dat burgers in sommige 

gevallen wat langer zullen moeten wachten.

Kan er een leven in gevaar zijn? Een brand?

Bel 112
Bel 1722of

Gebruik 
het e-loket 

van de 
brandweer

ik heb hulp nodig 

wie bel ik?

www.112.be

ja

Bel altijd 112 in geval van brand 
of levensgevaar!

gevaar op openbare 
weg (boom op de weg, 
losgeraakte dakpannen 
en stenen,…)

instortingsgevaar

incident met gewonden

Enkele voorbeelden

nee

nee

ja

1722 wordt geactiveerd bij risico 
op storm of wateroverlast en is 
geen permanent nummer.

grote schade 
aan dak

water in de woning

openbare weg onder 
water

Enkele voorbeelden

Zet je veiligheid op de eerste 
plaats.

schade aan tuinhuis  

omgevallen boom in de 
tuin of tuin onder water

elektriciteitspanne

Enkele voorbeelden

Heb je hulp van de brandweer nodig?

of

Herstel 
het zelf

Doe beroep 
op een 

gekwalificeerde 
vakman

1722 activatie 

Neem bij een schadegeval contact op met je verzekeraar.

Meer info op www.112.be.

7
B U R G E R Z A K E N

6
B E S T U U R

1

2

3

4



Infonummers coronavirus

FEDERALE OVERHEID

Antwoorden op algemene vragen over het corona-

virus vind je terug op www.info-coronavirus.be.

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor 

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

• voor vragen over gezondheid en openbare orde:  

tel. 0800/14.689

• voor vragen over economie:  

tel. 0800/120.33

Tussen 9 en 18 u. zijn Facebook-chats mogelijk 

met het nationaal crisiscentrum en de FOD 

Volksgezondheid.

STAD NIEUWPOORT

Heb je algemene vragen over de gevolgen van de 

maatregelen in Nieuwpoort? Dan kun je op week-

dagen terecht op tel. 058 22 44 05 van 8 u. tot  

12 u. en 13 u. tot 17 u.

Vragen kunnen ook gestuurd worden naar  

 infocorona@nieuwpoort.be. Volg zeker ook de 

stedelijke website www.nieuwpoort.be en de 

sociale media van de Stad voor de laatste ont-

wikkelingen. Opgelet: de stedelijke hulplijnen zijn 

niet bedoeld voor klachten!

Nieuwpoort pakt uit met originele sensibiliseringscampagne
Nieuwpoort blijft de huidige koers inzake veiligheid en gezondheid handhaven, ook in de komende weken en maanden. 

Onder de krachtige noemer #samensterk pakt Nieuwpoort daarom uit met een opvallende communicatiecampagne. Dit 

om iedereen attent te maken op de geldende veiligheidsvoorschriften.

NIEUWPOORT IS #SAMENSTERK 

Kerngedachte van het sensibiliseringsplan is de hashtag-

slogan #samensterk. Hiermee wordt aangegeven dat 

iedereen de richtlijnen zo goed mogelijk dient op te volgen, 

voor zolang dat nodig is.

De communicatiecampagne kreeg een duidelijk maritiem 

jasje aangemeten. Belangrijke veiligheidsregels worden 

door middel van een tiental zee-gerelateerde spreek-

woorden en zegswijzen aan de man gebracht. Een voorbeeld 

is de spreuk “Loop niet in elkaars vaarwater”,  waarmee de 

regel inzake ‘social distancing’ in de kijker wordt geplaatst. 

OVERAL ZE(E)GSWIJZEN 

In iedere Nieuwpoortse brievenbus werd een pakketje met 

vijf postkaarten gestopt, telkens voorzien van ludieke zee-

spreuken. Men kan deze kaarten versturen of aan het raam 

ophangen. Iedereen kan daarmee aantonen dat hij of zij de 

regels in de strijd tegen het coronavirus blijft volgen.

Men neemt een voorbeeldfunctie op, haast als een echte 

kapitein van een schip in woelig water.

Daarnaast zijn er in dezelfde stijl ook affiches aan de

verschillende Stadsgebouwen én bij de verschillende 

handelszaken. Via www.nieuwpoort.be kun je de 

affichesdownloadenenthuisafprintenomaanhetraamte

bevestigen, samen met de postkaartjes.

Er staan banners in het stadscentrum, in Nieuwpoort-Bad 

en in de twee polderdorpen Sint-Joris en Ramskapelle. 

Ook deze zijn voorzien van leuzen die verwijzen naar de 

zee of het water. Tegelijk bevatten ze ook een preventieve 

boodschap:

• Op een stille zee kan iedereen stuurman zijn  

(Toon nu wat je waard bent).

• Geen zee te hoog 

(Dit virus krijgt ons niet klein).

Extra eyecatcher zijn spreekwoordendieher endermet

krijtverf op de grond worden aangebracht. 
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VEILIG OP HET STRAND 
Genieten van het Nieuwpoortse strand is én blijft een must 

tijdens de zomer. Om dit veilig te doen, vragen we alle 

strandgangers om voldoende afstand te houden, verant-

woordelijk te zijn en geen al te grote groepen te vomen.

Strandcoaches helpen badgasten bij het goed naleven van 

deze principes. Voor vragen of info kun je bij hen terecht. 

Het strand van Nieuwpoort werd opgedeeld in vijf af-

zonderlijke zones. Deze krijgen elk een eigen kleur en een 

symbool: de vuurtoren, de garnaal, de zeilboot, de zee-

schildpad en een zeester. De strandcoaches volgen de ca-

paciteit van elke zone op. Wanneer er zich te veel  mensen  

in één zone bevinden, wordt voor nieuwe badgasten 

 gezocht naar een rustiger plekje in een andere zone. Er is 

ruim voldoende zon, zee en strand voor iedereen.

Let op! De strancoaches zijn géén redders. Wanneer je gaat 

zwemmen of baden in zee volg je altijd de  aanwijzingen 

van de strandredders op.

REDDINGSDIENST AAN ZEE

Nieuwpoort telt vijf reddingsposten die instaan voor 

de veiligheid van de badgasten. Alle reddersposten 

zijn geopend van zaterdag 27 juni tot en met maandag 

31 augustus 2020, telkens van 10.30 u. tot 18.30 u. 

Buiten de zomervakantie zal één redderspost 

(hoofdpost ter hoogte van de Veurnestraat) bemand 

zijn: van dinsdag 1 september tot en met zondag  

13 september 2020, telkens van 10.30 u. tot 18.30 u.

Meer info op de webstek van de Intercommunale 

Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV):  

www.ikwv.be.

ZONNESLIM AAN ZEE 

De zon is onmisbaar voor onze gezondheid. Ze 

voorziet ons van vitamine D en zorgt voor de 

ontwikkeling van stevige botten. Maar de zon 

houdt ook gevaar in. Overmatige blootstelling kan 

tot huidkanker leiden. 

Elk jaar worden er helaas meer en meer huidkankers 

gediagnosticeerd. Maar het goede nieuws is dat 

huidkanker in vele gevallen voorkomen kan worden.

Onder het motto #ZonneslimaanZee worden in 

een achttal video’s tips voor veilig zonnen gedeeld. 

Verkeerde opvattingen over zonnebescherming 

worden bovendien aangehaald. Deze video’s zullen 

verschijnen op de sociale media-kanalen van de 

Stad en op www.kanker.be en www.IKWV.be. 

Zon, Zee … Zorgeloos 
staat voor je klaar 

De dienstverlening van Zon, Zee … Zorgeloos ziet 

er dit jaar wat anders uit. Toch probeert de Stad 

zoveel mogelijk rekening te houden met iedereen 

met een handicap of mobiliteitsbeperking. 

Zo is er een toegankelijke strandtoegang met 

verhard pad ter hoogte van De Barkentijn. In de 

badinstallatie kun je elke dag in juli en augustus 

van 10.30 u. tot 18.30 u. terecht. Daar kun je 

gratis strandrolstoelen ontlenen mits reservatie. 

Draag bij contact met een Zon, Zee … Zorgeloos-

medewerker steeds een mondmasker. 

Meer info via www.zonzeezorgeloos.be

SAMEN GAAN WE EEN VEILIGE ZOMER IN
Stad Nieuwpoort focust tijdens het zomerseizoen op ‘afstand houden’. Om alles en iedereen deze zomer letterlijk in 

goede banen te leiden, pakt de Stad uit met een uitgebreid circulatieplan. In Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad komt 

dit plan aan de hand van sjablonen, lijnen en infoborden tot uiting.

GESCHEIDEN FIETS- EN  

WANDELROUTES

Fietsers en wandelaars blijven zoveel 

mogelijk uit elkaars vaarwater. Op 

de Zeedijk en langs de Havengeul-

promenadestaanfietsersdaaromhun

plek af aan de wandelaars. 

Wie van de promenade gebruikmaakt 

om naar Nieuwpoort-Bad te wandelen, 

blijft op het houten gedeelte van de 

wandelweg. In omgekeerde richting 

wandelt men op de nu geannuleerde 

fietswegmetrodeklinkersteentjes.

De Zeedijk is voorbehouden voor 

 wandelaars. Die houden in hun wandel - 

richting steeds rechts aan. Kleine go-

carts en elektrische rolstoelen mogen 

de voetgangerszone gebruiken. Steps 

blijvenindefietszone.

Fietsers nemen voortaan de Albert I 

laan en de Dienstweg Havengeul. 

Op verschillende plaatsen langs de 

fietsroutes zijn er fietsenstallingen

voorzien, onder andere in de zijstraten 

van de Zeedijk.

De Stad zorgt ook voor een nieuwe 

randparking ter hoogte van het Katte-

sas waar ongeveer 60 voertuigen kun-

nen parkeren.

TIJDELIJK WOONERF IN  

NIEUWPOORT-BAD 

Het winkelstraatgedeelte van de   

Albert I laan en de dwarsstraten naar 

de Franslaan vormen tot en met

woensdag 30 september 2020 een 

tijdelijk woonerf. Wagens dienen er 

de maximumsnelheid van 20 km/u.

respecteren. Voetgangers en fietsers

mogen de volledige breedte van de 

openbare weg gebruiken. 

De gewijzigde verkeerssituatie voor 

deze zomer wordt aangegeven met 

een opvallende blauwe belijning in 

dehoofdwinkelstraatenofficiëlever-

keersborden bij het inrijden van het 

erf. 

Auto’s kunnen nog steeds het erf 

binnenrijden en er parkeren. 

Rijd je liever niet door de winkelstraat 

metjefiets?NeemdandeFranslaan

die helemaal vernieuwd werd.

STEWARDS 

Op drukke punten worden stewards 

ingezet, te herkennen aan hun 

T-shirt of trui met het Stadslogo. Volg 

hun aanwijzingen goed op en wees 

respectvol wanneer ze je aanspreken. 
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Genieten van de zomer 
is van alle tijden

Met de gevolgen van de coronacrisis wordt de zomer-

vakantie van 2020 één die ons zeker zal bijblijven. 

Ondanks alles wordt het nu ook weer genieten. Want dat 

is waar het in de vakantie om gaat. Tot rust komen en 

leuke dingen doen.

Dat is altijd al zo geweest. Aan de hand van enkele foto’s 

uit de oude doos tonen we je hoe vakantie in Nieuwpoort 

vroeger beleefd werd. Veel kijkplezier!

Een warme zomerdag vol waterpret in het olympische openluchtzwembad.  

Velen hebben ongetwijfeld mooie herinneringen aan deze verdwenen sportoase.  

De idyllische parkomgeving zorgde ervoor dat het zwembadcomplex tijdens  

de vakantiemaanden uitgroeide tot een heuse trekpleister voor jong en oud. 

Racen met een zeilwagen op  

het strand. Tot een kelletje  

je de wind uit de zeilen neemt.

Terwijl sommigen zich aan  

een verfrissende duik in zee wagen,  

testen anderen het drijfvermogen  

van hun speelgoedbootje. 

Rustig zitten hengelen  

aan De Ganzepoot, vlakbij  

het Koning Albert I-monument. 

Speelpret op een speelpleintje 

in het Leopold II park, gelegen 

aan de kant van de Parklaan.

Een spelletje ‘om ter verst  

op de golfbreker lopen’.  

Op de achtergrond zie je  

het Loodswezen. 

Een absolute topper in Nieuwpoort-Bad: op het staketsel 

met de kruisnetten vissen.

Tennissen in de groene setting van het Astridpark.
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IK KOOP IN NIEUWPOORT

Voor de lokale ondernemingen is de huidige coronacrisis een bijzonder zware dobber. Daarom werd hard gewerkt om de 

Nieuwpoortse ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen.

DIGITAAL PLATFORM BUNDELT NIEUWPOORTSE 

ONDERNEMERS 

Om de consument een overzichtelijk aanbod van actieve 

Nieuwpoortse handelszaken aan te bieden, werd de  website 

www.ikkoopinnieuwpoort.be ontwikkeld. Hierdoor 

plaatst de Stad een brede groep ondernemers in de kijker 

ongeacht de sector waarin ze actief zijn. 

Elke onderneming krijgt een eigen pagina met daarop een 

wervende infotekst en bijhorende contactgegevens.  

Er wordt gewerkt met vijf categorieën:

  Eten en drinken

  Mode

  Lifestyle en verzorging

  Industrie 

  Diensten

REGISTREER JOUW HANDELSZAAK 

Alle ondernemingen kunnen zich gratis registreren op 

www.ikkoopinnieuwpoort.be om aan dit platform toe-

gevoegd te worden. Via een digitaal formulier is dit een-

voudig om te doen. 

VRAAG JOUW ONDERNEMERSPAKKET AAN

Het stadsbestuur voorziet voor alle handelaars een  pakket 

met veiligheidsproducten om te voldoen aan de corona-

richtlijnen. Het pakket bestaat uit handgel, mond maskers, 

affiches en vloerstickers. Dit aanvragen kan ook via 

www.ikkoopinnieuwpoort.be. 

NIEUWSBRIEF VOOR ONDERNEMERS

Schrijf je als Nieuwpoortse ondernemer in voor de 

nieuwsbrief 'Lokale Economie' en blijf op de hoogte van  

 interessante weetjes, tips en tricks om te ondernemen in 

Nieuwpoort.

Opnieuw genieten in  
horeca en winkels 
De Nieuwpoortse horeca-uitbaters en handelaars 

 mogen eindelijk opnieuw klanten verwelkomen. Onder-

nemers én klanten moeten zich wel aan strikte regels 

houden om hun eigen gezondheid en die van anderen 

te beschermen:

• Houd je aan de afstandsregels.

• Betaal zoveel mogelijk elektronisch. 

• Wasen/ofontsmetjehanden.

• Specifiekvoorhoreca:

-  Reserveren is aangeraden. 

-  Beperk je gezelschap tot 10 personen.

-  Blijf zoveel mogelijk aan tafel zitten. 

• Specifiekvoorwinkels:

-  Draag neus- en   

mondbescherming   

op drukke plaatsen.

-  Vermijd drukke momenten.

-  Wacht rustig in je bol. 

WINKELEN OP DE MARKT 

Om alles en iedereen in goede banen te leiden, 

werd voor de markt een winkelparcours uit-

gestippeld. Door een vastgelegde wandelroute in 

één richting zullen de aanwezigen elkaar bij het 

 winkelen niet al te veel kruisen.

Marktgangers worden bovendien gevraagd om de 

 handen te ontsmetten. Daarvoor worden diverse 

 ingangspunten voorzien waar ontsmettende hand-

gel klaarstaat. 

Stewards helpen bij het volgen van de aangepaste 

circulatie tijdens de markt en zorgen ervoor dat 

alles goed verloopt. Eventuele vragen zullen zij 

graag beantwoorden.

10% MEER KOOPKRACHT
Het stadsbestuur geeft het economisch leven in Nieuwpoort 

eenextrastimulansdoorde lanceringvaneenuitgekiend

kortingsinitiatief waarbij de ene economische sector de 

 andere stimuleert. Deze actie gaat van start in het najaar. 

Per aankoop in een deelnemende handelszaak krijg je een 

waardebon, goed voor 10 % van het bestede bedrag. Dit 

bedrag kun je opnieuw besteden in een andere sector. 

Deze waardebonnen zijn bedoeld voor de eigen inwoners, 

maar ook voor de bezoekers en tweedeverblijvers. Iedereen 

kan meegenieten van de voordelen. 

Horecazaken breiden terrassen uit
De Stad laat terrasuitbreidingen toe om het verlies aan capaciteit door de coronamaatregelen op te vangen. Ook is een 

groter terras dé oplossing om afstand te bewaren. 

Terrasuitbreiding is mogelijk tot en met 13 september 2020:

• Op de Zeedijk van 10 u. tot 22 u.

• Bij de beach bars van 10 u. tot 22 u.

• Op het Marktplein van 10 u. tot 22 u. Met uitzondering 

van vrijdag.

• Op de Ventweg Kaai van 18 u. tot 22 u. Alleen van 

 vrijdag tot en met zondag. De straat wordt dan 

 parkeer- en verkeersvrij gemaakt.

• In de Lombardsijdestraat van 10 u. tot 22 u.

Daarnaast kunnen de horecazaken in de Albert I laan 

hun terras uitbreiden. Daarom zal de straat parkeer- en 

 verkeersvrij gemaakt worden tussen 10 u. en 22 u. op 

 volgende data: Ga in zee met 
je lokale handelaar • 11 en 12 juli 

• 18 en 19 juli

• 25 en 26 juli

• 1 en 2 augustus

• 8 en 9 augustus

• 15 en 16 augustus

C O V I D - 1 9
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Stel contact met je 
arts niet uit

Uit vrees voor het coronavirus blijven nog veel 

mensen een afspraak bij hun (huis)arts of een 

bezoek aan de spoedafdeling van het zieken-

huis uitstellen, ook al hebben ze verontrustende 

klachten.

Dokterspraktijken nemen, net als ziekenhuizen 

en hun spoedafdelingen, alle mogelijke maat-

regelen om besmetting door het coronavirus te 

vermijden. Een bezoek aan de huisarts is dus 

 absoluut veilig en er is geen reden om dat uit te 

stellen. Wie te lang met klachten blijft rondlopen, 

loopt het risico dat die verergeren en dat de be-

handeling zwaarder wordt.

Ook voor wie in behandeling (geweest) is en 

 vragen heeft over nieuwe klachten of een 

 behandeling, is het belangrijk om contact met de 

 huisarts of de behandelend arts niet uit te stellen. 

CONTACT TRACING

Contactopvolging is een belangrijk hulpmiddel om een 

opflakkering van het virus te vermijden. 

Contact tracing begint met de vaststelling dat je 

 symptomen hebt zoals koorts, hoesten en kortademig-

heid. Blijf in dat geval meteen thuis, bel je huisarts en 

meld de symptomen die je op dat moment hebt.

Je huisarts zal het nodige advies geven en je telefoon-

nummer vragen. Probeer zelf al een lijstje te maken van 

de mensen met wie je de voorbije dagen contact hebt 

gehad. Je denkt hierbij aan personen die je tegenkwam 

vanaf twee dagen voordat je symptomen had (collega’s, 

vrienden, gezinsleden etc.).

Je contactenlijst bevat bij voorkeur hun naam, telefoon-

nummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. Je huis-

arts verwittigt intussen de bevoegde instanties zodat de 

contactopvolging snel kan opstarten.

Een medewerker van de overheid, een contact  tracer, 

neemt vervolgens contact met je op. Dat kan  telefonisch 

via 02/214 19 19, briefpost, email en sms via het

 nummer 8811. Er wordt enkel via die nummers contact 

met je opgenomen.

De informatie die je doorgeeft, wordt enkel gebruikt 

om het nodige advies te kunnen geven aan je contact-

personen. De contactpersonen op jouw lijstje krijgen 

jouw naam niet te horen als ze opgebeld worden.

Hoe draag je een mondmasker  
op een veilige manier?

Mondmaskers helpen ons om het coronavirus te bestrijden, maar enkel als we ze op een goede manier gebruiken.  

Hier vind je een korte handleiding met de belangrijkste punten:

HOE ZET IK MIJN MONDMASKER OP?

• Was je handen grondig met water en zeep voor je  

het mondmasker aanraakt.

• Neem het mondmasker enkel vast bij de lintjes of  

de elastiekjes.

• Als het een mondmasker is met lintjes, zet je het  

masker op waarna je het aan de onderkant vastbindt.

• Zorg dat het mondmasker de mond, de neus en de kin 

goed bedekt.

HOE DRAAG IK EEN MONDMASKER?

• Raak het mondmasker niet aan.

• Zit je mondmasker niet goed? Kom alleen aan  

de zijkant.

• Vermijd dat je het mondmasker vaak op- en afzet. 

Moet je het toch afzetten? Was dan eerst je  handen 

goed met water en zeep voor je je mondmasker 

 aanraakt.

• Draaghetmondmaskermaximum8uurof4uur 

als je het intensief gebruikt.

• Vervang het mondmasker als het zichtbaar vuil of 

vochtig is.

HOE ZET IK MIJN MONDMASKER AF?

• Zet je mondmasker af door alleen de elastiekjes of  

de lintjes aan te raken.

• Was grondig je handen nadat je het mondmasker  

hebt afgezet.

HOE WAS IK MIJN MONDMASKER?

• Was je mondmasker in een wasmachine met 

was middel op minstens 60 graden of kook het 

 mondmasker af in een kookpot.

• Was grondig je handen met zeep en water nadat je  

het vuile mondmasker hebt aangeraakt.

• Laat je mondmasker goed drogen. Zorg dat je meer 

dan één mondmasker in huis hebt.

HOE BEWAAR IK MIJN MONDMASKER?

• Bewaar je mondmasker op een propere en droge 

plaats. Gebruik eventueel een stoffen zak.

• Let op: bewaar je mondmasker nooit in de koelkast  

of in de vriezer. De koude doodt het virus niet.

Heb je nog meer vragen over mondmaskers of over het 

 coronavirus in het algemeen? Je vindt de antwoorden op 

info-coronavirus.be.

MAAK JE EIGEN MONDMASKER
Een mondmasker dragen is verplicht op het openbaar 

vervoer en in scholen, maar eigenlijk is het aangeraden 

om zoveel mogelijk een mondmasker te dragen als je 

naar buiten gaat en contact hebt met anderen.

Mondmaskers zijn schaars, maar het is helemaal niet 

moeilijk om je eigen mondmasker te maken.

Op maakjemondmasker.be vind je een handleiding 

en patronen om een mondmasker te maken.

Haal je naaimachine maar boven! 

1716
C O V I D - 1 9C O V I D - 1 9



Leer je huisdier een nieuwe truc

Op het internet vind je heel wat tips en tricks om je 

huisdier leuke dingen aan te leren. 

Leer je kat zwaaien, je papegaai ja en nee knikken 

of je hond dansen. Zo zal de band met je huisdier 

versterken en kun je trots aan vrienden en familie 

tonen wat jullie samen hebben bereikt.

MAAK JE EIGEN FILM

Maakeendecoreneenverhaal,enfilmhetmetje

smartphone. Wie weet, win je wel een Oscar. 

Haal Nieuwpoort op je bord
Wat is er lekkerder dan echte Nieuwpoortse garnalen?

1. Neem grote, rijpe tomaten en snij een kruis in de top van de tomaat.

2. Dompel de tomaten een tiental tellen in kokend water. Spoel ze daarna af met koud water.

3. Ontvel de tomaten met een mes en snij het hoedje af.

4. Lepel de tomaten voorzichtig uit zodat ze helemaal hol zijn.

5. Pel de garnalen en meng ze met mayonaise en peterselie.

6. Vul de tomaten met de garnalen en serveer ze met brood of frieten.

Smakelijk!

Knutsel met heel 
het gezin
Weet je ook niet meer wat te doen?  

Het Huis van het Kind heeft de oplossing: 

een anti-verveelboekje. Daarin vind je 

 verschillende spelletjes en knutselideeën.

Jevindteenexemplaarop 

www.nieuwpoort.be.

Bij de Dienst Toerisme kun je ook het  

Gust & Zoë Kidsproof Doeboek verkrijgen  

(5 euro), boordevol spelletjes en  interessante 

weetjes. Het prettig gestoorde duo Gust 

 Garnaal en Zoë Zeehond laten je dé plekjes 

van Nieuwpoortal spelend ontdekken.

Word een echte  
wetenschapper
Door corona moest de Techniekacademie 

zijn deuren sluiten, maar dat betekent niet 

dat je je moet vervelen. 

Op techniekacademiethuis.be vind je 

verschillendeexperimentendiejethuiskan

uitproberen.

DUIK DE GESCHIEDENIS IN

Kom meer te weten over de geschiedenis van Nieuw-

poort met de regiocollectie in de bibliotheek (zie 

ook p. 33). Ontdek wie Jeanne Panne was. Of keer 

 terug naar 1914, leer meer over Hendrik Geeraert en 

 beleef de onderwaterzetting opnieuw.

Schrijf een brief
De meeste vrienden kun je online bereiken, maar 

probeer het eens met pen en papier en schrijf je 

beste vriend of vriendin een brief.

LEEF JE UIT OP TIKTOK

Maak een account op TikTok en ontdek een nieuwe 

wereld. Leer de TikTok-dansjes of volg je favoriete 

Vlaamse TikTokkers. Als je je helemaal wilt laten 

gaan,kunjezelfeenfilmpjeopnemenenposten.

Tip: volg ook de Jeugddienst op 

TikTok.

Blijf bewegen
Leg een mat op de grond en doe  

een tiental sit-ups, loop ter plaatse  

met je knieën omhoog of neem  

eens een springtouw vast. Verzamel  

het hele gezin en maak er een spel  

van. Niets is zo leuk als een beetje 

competitiviteit. 

Bekijk zeker ook de beweegtips 

op p. 39.

#UITINHUIS
Blijf je nog liever wat in je kot? Dan geven we je een aantal leuke tips om je bezig te houden. 
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Snoepwinkel Schieters
In deze editie van Nieuwpoort, Uw Stad staat de bekende 

snoepwinkel Deschieter in de Marktstraat centraal. Velen 

kennen de winkel onder de naam ‘Schieters’. De winkel 

was7/7openenjekonerterechtvan7u.tot20u.

In de authentieke snoepwinkel konden kinderen voor 

enkele franken snoep kopen. Ook de uitbaatsters zijn nog 

niet vergeten.

Moeder Adrienne Bulcke (1897-1986), beter gekend als 

‘Madame Spekke’ stond aan het hoofd van de winkel. 

Haar man Jérôme Deschieter was bakker én één van de 

redders van het Nieuwpoortse stadsarchief. 

Hun dochter Marie-Rose Deschieter (1926-1985) en 

dienstmeid Delphine Geryl (1916-1981) werkten ook in 

de winkel.

SCHIETERS DOOR DE OGEN VAN BENNY

Op onze sociale mediakanalen deden wij een oproep om 

zoveel mogelijk leuke herinneringen aan ons kenbaar 

maken. Benny Merlevede bezorgde ons heel wat leuke 

details, waarvoor dank:

“ Mijn ouderlijk huis bevindt zich tegenover  

het pand waar de snoepwinkel van de 

familie (De)Schieter gevestigd was. Uit het 

ruime aanbod ‘spekken’ herinner ik mij de 

piepkleine zwarte neusjes, de ‘muletrekkers’ 

(zuurtjes) en de bokaal sneeuwballen op  

de toonbank.

In de jaren ‘70 was dit de trefplaats van 

jongeren voor en na schooltijd. Zo zaten de 

leerlingen van de visserijschool al om 7.30 u. 

op de vensterbank te wachten. Daarna gingen 

ze naar binnen om snoep te kopen. Er werd 

uiteraard wel wat gestolen. 

Ook na de hoogmis op zondag kwamen vele 

kinderen met plezier hun zakgeld spenderen.

DE NIEPOORTENOARE 
DUIKT IN HET VERLEDEN 
In deze editie steken we de rubriek ‘De Niepoortenoare’ in een ander kleedje. De meeste mensen 

hebben prachtige herinneringen aan hun kindertijd. Daarom wilden we een bekende jeugdherinnering 

van veel Nieuwpoortenaren bovenhalen. 

LEUKE REACTIES OP SOCIALE MEDIA 

Ook op Facebook lazen we heel wat leuke 

reacties:

• Kaat Vanleenhove: Ik herinner me nog 

goed de strenge dames die de spekkenwinkel 

openhielden. Ik mocht van mijn leerkracht 

steeds om vierkante ananassnoepjes die ik 

daarna in de klas mocht uitdelen. 

• Christel Patfoort: De dozen met de snoep 

waren telkens verdeeld in vier delen. In elke 

doos lagen 4 verschillende snoepsoorten. Je 

moest de gekozen snoepjes op een deksel 

verzamelen en dan afgeven om te laten tellen. 

Mijn favorieten waren harde zure stokjes. 

Helaas worden deze nu niet meer verkocht. 

• Linda Quyo: Ik ben daar veel geweest met 

een vriendin, telkens voor ik naar school 

moest. Uiteraard waren we altijd te laat in de 

klas en moesten we op onze knieën zitten als 

straf. 

• Karine Tyberghein: Van zodra we centjes 

hadden, gingen we naar Schieters. Je mocht 

dan zelf je spekken nemen. Nu zou het niet 

meer mogen. 
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Te midden van het nog smeulende slagveld wordt de krijgsgevangen Spaanse admiraal Francisco López de 

Mendoza y Mendoza voorgeleid aan Prins Maurits van Nassau. 

Wie ooit de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort-Stad bezocht, kan zich dit historisch tafereel perfect voor de 

geest halen. Het vormt immers het onderwerp van één van onze bekendste kunstschatten: ‘Het einde van de 

Slag bij Nieuwpoort’ van Louis Moritz.

Dit monumentale schilderij toont ons de uitkomst van de voornoemde Slag bij Nieuwpoort, een militair treffen 

tussen het Spaanse leger en Staatse troepen op 2 juli 1600. 

STAATS VERSUS SPAANS 

De Slag bij Nieuwpoort moet gekaderd worden in de 

Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tussen Spanje en de 

LageLanden.Ditconflictvloeidevoortuitsluimerende

spanningen tussen de door Spanje gecontroleerde 

Zuidelijke Nederlanden (grosso modo België) en de 

vrije Noordelijke Nederlanden (het huidige Nederland). 

Deze laatste hadden zich onttrokken aan de Spaanse 

overheersing en vormden vanaf 1588 de Republiek der 

Zeven Verenigde Nederlanden. 

In mei 1600 lanceert Johan van Oldenbarneveldt, hoogste 

ambtenaar van de Staten-Generaal in de Noordelijke 

Nederlanden, het idee om de havensteden Nieuwpoort 

en Duinkerke op de Spanjaarden te heroveren. Begin 

juni krijgt Maurits van Nassau het militaire opperbevel 

over het Staatse leger toevertrouwd.

Het plan houdt in om vanuit Zeeland naar Oostende te 

varen. Vandaaruit gaat het verder richting Nieuwpoort en 

Duinkerke. Sterke tegenwinden dwingen 

Maurits van strategie te veranderen 

en over land op te trekken naar onze 

contreien. 

Op 30 juni steekt hij met zijn troepen de 

IJzermonding over. De voorbereidingen 

van de belegering van onze stad kunnen 

beginnen. 

In Nieuwpoort, dat in Spaanse handen 

is, wordt alarm geslagen. Onder leiding 

van aartshertog Albrecht van Oostenrijk, 

landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden, 

worden de nodige troepenversterkingen 

aangevoerd. Zijn leger snelt via Gent en 

Brugge naar Nieuwpoort.

Eenmaal Maurits lucht krijgt van de 

snelle opmars van Albrecht staakt hij 

de voorbereidingen voor een aanval op 

onze stad en brengt hij zijn manschappen 

opnieuw de IJzer over. Er wordt stelling 

ingenomen op de rechteroever. 

DE SLAG BIJ NIEUWPOORT:  
DE IJZERMONDING ALS STRIJDTONEEL 
IN DE TACHTIGJARIGE OORLOG

De legers van Maurits en Albrecht treffen elkaar op de rechteroever van de IJzer. Nederlands ambassadeur Eduard Röell en burgemeester Roland Crabbe 

onthullen de gedenksteen op het slagveld van weleer.

Op 2 juli 1600 komt het uiteindelijk tot een bloedig 

treffen tussen het Staatse en Spaanse leger. De meeste 

gevechten spelen zich af op het strand en in de duinen, 

ongeveer ter hoogte van waar nu de vuurtoren staat.

Ondanks het feit dat het leger van Maurits kleiner is dan 

dat van de Spaanse tegenstander, slagen de Staatse 

troepen erin de overwinning te behalen. Aartshertog 

Albrecht kan vluchten, admiraal de Mendoza wordt als 

tweede in bevel krijgsgevangen gemaakt. De nederlaag 

van het Spaanse leger is een feit. 

Na de Slag bij Nieuwpoort gaat Maurits naar Oostende. 

Drie dagen later is hij genoodzaakt om terug te keren 

aangezien de Spaanse verdediging van de IJzerstad 

zich heeft gehergroepeerd en versterkt. Het Staatse 

leger hervat het Beleg van Nieuwpoort, zonder 

noemenswaardig resultaat. Na één week staakt Maurits 

zijn vruchteloze pogingen om de ommuurde stad in te 

nemen en keert hij terug noordwaarts.

Het voornemen om de Vlaamse havenvestingen 

Nieuwpoort en Duinkerke in te nemen, draait uiteindelijk 

op een mislukking uit. Zijn zege in de Slag bij Nieuwpoort 

blijkt uiteindelijk een pyrrusoverwinning. 

In de jaren die volgen krijgt de Republiek met steeds 

meer terreinverlies te maken ten gunste van de Spaanse 

Nederlanden.Het conflict tussenbeidemachtenwordt

uiteindelijk beëindigd met de Vrede van Münster in 

1648. Spanje erkent daarmee de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden.

HET JAAR 2000: DE GROTE HERDENKING 

Twintig jaar geleden werd de vierhonderste verjaardag 

van de Slag bij Nieuwpoort aangegrepen om deze 

veldslag uitgebreid in de kijker te plaatsen. 

De herdenking werd officieel op gang gebracht met

een expo in de Stadshalle. De tentoonstelling toonde

de hoofdrolspelers van toen en belichtte ook de 

voorgeschiedenis van de Slag. 

Op 1 juli 2000 werd in het voormalige Keunepark een 

standbeeld ingehuldigd van Prins Maurits (zie p. 25). 

Via een pontonbrug over de IJzer ging het vervolgens 

richting vuurtoren. Daar, te midden van het duinengebied 

op de rechteroever van de Havengeul, werd een 

herdenkingssteen onthuld. Ter nagedachtenis van de 

duizenden doden die er 400 jaar eerder sneuvelden. 

Een heuse publiekstrekker op 1 en 2 juli 2000 was de 

historische evocatie van het Staatse legerkamp. In het 

Prins Mauritspark brachten meer dan 200 figuranten,

ruiters en muzikanten de slag en belegering van 

Nieuwpoort opnieuw tot leven. Je kon er onder andere 

de opstelling van de troepen gadeslaan, de stormloop 

van de vijand, Maurits overwinning en zijn oproep tot 

overgave van Nieuwpoort.

 

Hét hoogtepunt van de  herdenkingsfestiviteiten was 

Staats of Paaps, zand erover. Van 13 tot en met 18 juli 

2000 trok dit totaalspektakel op het Marktplein heel 

wat kijklustigen. Vanop vijf verschillende podia werd de 

Slag bij Nieuwpoort terug tot  leven  gebracht met thea-

ter, live-muziek, vuurwerk, grootbeeldvideo, ruiters en 

klank- en lichteffecten.
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EEN AANTAL WEETJES: 

• HetPrinsMauritsparkkreegin2000officieelde

naam van de Staatse legeraanvoerder Maurits 

van Nassau. Tot dan – en nu in feite nog altijd 

- werd de groenzone in de volksmond het 

Keunepark genoemd.

• In de inkomhal van de Sint-Bernarduskerk in 

Nieuwpoort-Bad hangt een reeks ingekleurde 

prenten van meer dan 180 jaar oud. Het 

kunstwerk Optocht des Nederlandschen Legers 

naar Oostende refereert naar de opmars van 

Prins Maurits van Nassau en zijn leger richting 

Oostende, na de overwinning in de Slag bij 

Nieuwpoort op 2 juli 1600. De verzameling 

tekeningen toont hoe 885 personen, vooral 

Utrechtse studenten, op 16 juni 1836 deze 

bijzondere optocht naspelen.

• De Slag bij en het Beleg van Nieuwpoort 

spelen een rol in twee stripverhalen: Het beleg 

van Nieuwpoort (Bakelandt) en Jeanne Panne 

(Suske en Wiske). Dit laatste album werd 

speciaal voor Stad Nieuwpoort getekend.

Historische evocatie in het Prins Mauritspark.

Totaalspektakel ‘Staats of Paaps, zand erover’ op het Marktplein.

KUNSTWERK IN DE KIJKER
Prins Maurits van Nassau

Halverwege tussen Stad en Bad, op de hoek van de Louisweg en de Havengeulpromenade, 

prijkt een opvallende beeldengroep. Het bronzen kunstwerk van Frank Neirynck toont Prins 

Maurits van Nassau, bevelhebber van de Staatse troepen tijdens de Slag bij Nieuwpoort. 

Prins Maurits staat in Neiryncks creatie centraal, als symbool voor een wending in de 

geschiedenis. De legeraanvoerder wordt hier niet als persoonlijk individu geëerd. De klemtoon 

ligt op zijn strategisch vernuft en de politieke reikwijdte van zijn beslissingen en daden. Vandaar 

dat Maurits ook eerder een perkamenten rol vasthoudt in plaats van een zwaard.

Detweefigurendiehemflankeren,vormendeverpersoonlijkingvaneenvolkdatstrijdtvoor

een bepaald ideaal. 

Voor het ontwerp van het kunstwerk werd destijds een beeldenwedstrijd uitgeschreven. Frank 

Neirynck werd op vrijdag 23 april 1999 door de jury tot winnaar uitgeroepen. De onthulling van 

het kunstwerk vond plaats op zaterdag 1 juli 2000, daags voor de vierhonderste verjaardag 

van de Slag bij Nieuwpoort. Dat gebeurde in aanwezigheid van Eduard Röell, toenmalig 

ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in België.

De beeldengroep stond oorspronkelijk in het Prins Mauritspark, aan de ingang van de vroegere 

Ideeëntuintjes. Bij de meest recente herwaarderingswerken aan het park werden de bronzen 

figurenverhuisdnaardeingangvandegroenzone,metzichtopdeHavengeul.

H I S T O R I S C H  N I E U W P O O R T
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Kies de koelkast die 
het best bij je past! 

In bijna elk huishouden is de koelkast een veelgebruikt 

en quasi onmisbaar apparaat. Het is belangrijk dat 

je een toestel koopt dat beantwoordt aan een reeks 

dagelijkse vereisten.

Zo haal je best een koelkast in huis op maat van de 

grootte van jouw gezin. De keuze voor een klein 

exemplaar dat met allerhande levensmiddelen wordt

volgepropt, kan nefaste gevolgen hebben voor de 

voedselbewaring. Een te grote frigo is dan op zijn beurt 

een heuse energievreter. 

Bij de aankoop van een nieuwe koelkast wordt het 

afgedankte toestel vaak bijgehouden als reserve. 

Wanneer dit verouderde apparaat blijft ingeschakeld, 

kan dit voor een hoog energieverbruik zorgen. Maak 

daarom komaf met meerdere koelkasten in huis! Ruil ze 

invoorééngroteenenergieefficiëntefrigo.

© Xan Boen

AANVRAAG 
GROFVUILOPHALING 

KAN DIGITAAL
De kostprijs van een ophalingsronde bedraagt  

35 euro. Voor elektrische apparaten betaal je geen 

surplus.

Je vindt de link naar de online aanvraagmodule op 

www.nieuwpoort.be (Inwoner > Wonen > Milieu 

> Afval > Ophaling grofvuil). Dit formulier dien je ten 

laatste één week voor de ophaalronde in. 

Deexactedatavandeophalingstaanvermeldinde

afvalkalender. Deze is te vinden op www.ivvo.be.

Waterbewust  
tuinieren tijdens 

de warme  
zomermaanden 

Bij uitzonderlijke droogte bestaat het risico dat 

de drinkwaterproductie in het gedrang komt. 

Tijdens de warme zomerdagen is zorgzaam 

gebruik van water dan ook uiterst belangrijk. 

Dit betekent dat het veelvuldig sproeien van je 

tuin dan uiteraard uit den boze is.

Volgende tips helpen je om droogtebestendig 

én bewust te tuinieren, zonder onnodig veel 

water te verspillen: 

• Sproei de tuin met regenwater.

• In plaats van elke dag een klein beetje 

water te sprenkelen, geef je best om de 4 

tot 7 dagen een hele gieter per plant of per 

rij. Het gazon kan gerust een tijdje zonder 

water. Je zult merken dat het zich na een 

periode van droogte sneller herstelt dan 

je dacht. 

• Besproei alleen de planten en bloemen, 

niet de volledige border. Zo zal onkruid 

ook minder snel groeien.

• Begiet bloemen en planten ‘s ochtends 

vroeg of ‘s avonds laat.

• Hark de grond regelmatig op. Hierdoor 

breek je de harde laag en hou je de grond 

luchtig en vochtig.

• Bedek de grond rond je planten met 

grasmaaisel of stro. Daardoor blijft de 

bodem koeler en vochtiger.

Meer informatie over de algemene 

droogtetoestand in Vlaanderen lees je 

op www.integraalwaterbeleid.be/

nl/overleg/droogtecommissie.

Zorg voor je kat 
De Vlaamse overheid heeft in 2018 de wetgeving 

aangepast om een overpopulatie van zwerfkatten 

te voorkomen. Vanaf dit jaar dienen alle katten 

die als huisdier gehouden worden, gecastreerd of 

gesteriliseerd én gechipt te zijn. 

De regelgeving inzake castratie of sterilisatie geldt 

niet voor katten die bij de dienst Dierenwelzijn van de 

Vlaamse overheid geregistreerd staan als kweekdier.

OVERLAST ZWERFKATTEN

Overlast door zwerfkatten kun je melden aan de 

Dienst Milieu. In het kader van het zwerfkattenplan 

worden de dieren gevangen om ze daarna te castreren 

en steriliseren. 

Recyclagepark heeft terug 
normale openingstijden 

De openingstijden van het recyclagepark zijn weer 

hetzelfde als vroeger. Je kunt er elke dag terecht behalve 

opmaandag,dinsdagvoormiddagenzondag.Deexacte

openingsuren vind je op www.nieuwpoort.be. 

Daarnaast zijn er nu ook 8 mensen tegelijkertijd welkom. 

Tijdens de coronaperiode was dit aantal beperkt tot 4. 

Houd wel nog steeds rekening met volgende 

maatregelen:

• Blijf in de wagen zitten.

• Kom niet naar het recyclagepark als je ziek bent.

• Sorteer je afval goed op voorhand.

• Hou voldoende afstand.

• Betaal elektronisch.

• Kom alleen. Kom enkel met twee indien je hulp 

nodig hebt bij het lossen van de wagen.

Gooi je afval niet op  
de grond! 

In een nette omgeving ben je gelukkiger en geniet je 

langer. Waarom zou je dan je afval op het openbaar 

domein gooien? 

Gooi je afval steeds in een afvalbak. Zit de dichtst-

bijzijnde afvalbak vol? Prop het er dan niet bij, maar 

zoek een legere bak. Of neem het mee naar huis

 Dienst Milieu

Willem De Roolaan 90

Tel. 058 22 44 51 

milieu@nieuwpoort.be

M I L I E U M I L I E U
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Hulplijnen voor kinderen en  
volwassenen met autisme 

Deze coronacrisis brengt heel wat onduidelijkheid en 

onrust met zich mee. Ook voor mensen met autisme 

en hun omgeving zijn dit verwarrende en onduidelijke 

tijden.

Via de hulplijnen van Vlaamse Vereniging Autisme 

kunnen mensen met autisme of mensen uit hun 

omgeving hun verhaal doen en in contact komen met 

ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Iemand nodig die met je meedenkt en naar je 

luistert? De vrijwilligers van de Autismetelefoon (tel. 

078 152 252) helpen iedereen graag verder. Op onze  

www.autismevlaanderen.be/autismetelefoon 

vind je wanneer de Autismetelefoon bereikbaar is.

Ook via vva@autismevlaanderen.be en de Autisme 

Chat van de Liga Autisme Vlaanderen kun je allerhande 

vragen stellen. 

Wat doet de  
Minder Mobielen Centrale? 

De Minder Mobielen Centrale is een vrijwilligers-

vervoerdienst om bejaarden, mindervaliden en 

 mensen in sociale noodsituaties in de mogelijkheid  

te  stellen zich optimaal te verplaatsen binnen en 

 buiten de  gemeente.

Deze dienstverlening is bedoeld voor inwoners van 

Nieuwpoort die niet in het bezit zijn van een wagen of 

die tijdelijk door fysische mindervaliditeit niet kunnen 

gebruiken. 

Je kunt vervoer vragen voor boodschappen, een 

bezoek aan een arts of ziekenhuis, familiebezoek en 

deelname aan het verenigings- en ontspanningsleven. 

Meer info via tel. 0475 42 67 19 of  

stephanie.vandenbussche@nieuwpoort.be. Elke 

werkdag van 8.30 u. tot 11.45 u.

In het interview op p. 30-31 vertelt Rik van 

Meerbeeck over zijn vrijwilligerswerk bij de 

Nieuwpoortse Minder Mobielen Centrale.

Opvoeden in de kijker
ZORG VOOR AFWISSELING

De coronacrisis is een uitzonderlijke situatie die druk en 

stress met zich meebrengt. Voor jou als ouder, maar ook 

je kind voelt heel goed dat de dingen anders zijn.

Het is belangrijk dat je je kind regelmatig uitdaagt om te 

bewegen. Enkele beweegtips:

• Bewegen kan binnen én buiten!

• Comfortabele kleding nodigt uit om vrij te bewegen 

en om ontdekking te gaan.

• Een afwisseling in speelgoed doet je kind telkens op 

een andere manier bewegen.

Kies voor speelgoed dat aansluit bij de interesses en de 

mogelijkheden van je kind. Speelgoed dat je kind uitdaagt 

om te ontdekken, is leuker dan voorgeprogrammeerd 

speelgoed. Ook huis-, tuin- en keukenspullen kunnen leuk 

speelgoed zijn.

Heel wat websites bieden inspiratie:

• De speelbank (www.speelbank.be) biedt een schat 

aan speeltips voor baby’s, kruipers, peuters en jonge 

en wat oudere kleuters.

• Kijkopontwikkeling.nl bundelt speeltips om de 

ontwikkeling van je peuter te stimuleren. 

 

• Het VCOK (Vormingscentrum Opvoeding en 

Kinderopvang) deelt elke dag een speeltip op hun 

Facebookpagina.

• Uitmetvlieg heeft een digitaal gratis aanbod 

verzameld. Voor de -12-jarigen vind je dit op  

www.thuismetvlieg.be.

• Op de Facebookpagina van Natuur en Bos vind je 

leuke activiteiten om met de kids in of over de natuur 

te doen.

ZORG VOOR JEZELF

Je verschillende rollen als ouder, werknemer, partner 

komen in deze periode samen op een hele nieuwe manier. 

Dat vraagt een zoektocht naar hoe je hiermee omgaat. 

Ook tijd vinden voor jezelf is niet vanzelfsprekend. Toch is 

het in tijden van spanning goed om aandacht te hebben 

voor hoe goed jij in je vel zit.

Heb je zowel jonge als oudere kinderen? Tips voor jong en 

oud vind je op groeimee.be.

ZITDAGEN RECHTSHULP VERLOPEN  
TELEFONISCH
Iedereen kan terechtkomen in een situatie die juridische vragen of problemen met zich meebrengt: echt-

scheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, beslag op loon etc. Dan kun je gratis 

beroep doen op de Dienst Rechtshulp. 

Normaal gezien komt de Dienst Rechtshulp twee keer per maand langs in Het Sociaal Huis. Naar aanleiding 

van de coronacrisis vinden deze daar tijdelijk niet plaats.

Heb je toch vragen? Dan je terecht bij Het Sociaal Huis via tel. 058 22 38 10. Zij zullen de vragen doorgeven 

aan een jurist die jou zal opbellen en helpen waar nodig.

OP AFSPRAAK IN HET SOCIAAL HUIS

Het Sociaal Huis opent opnieuw zijn deuren, wel op afspraak. Daar gelden volgende regels. 

• Het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van je handen zijn verplicht. 

• Er wordt 1 persoon per gezin toegelaten. In uiterste nood is een kindje in de buggy toegelaten. 

• Kom stipt op tijd en wacht bij het onthaal. Een afspraak maken is verplicht. Dit kan steeds via het onthaal: 

tel. 058 22 38 10.

• Afspraken zijn beperkt in tijd. 

S O C I A L E  Z A K E N S O C I A L E  Z A K E N
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ONDERVIND JE OOK NEGATIEVE KANTEN?

Wat sommigen als negatief ervaren, is dat je soms lang 

moet wachten. Daar heb ik wel een goede oplossing voor 

gevonden: ik heb altijd een boek in de auto liggen. Ook 

gaiksomseenkoffiedrinkenofdoeikeenwandeling.Zo

gaat de tijd wat sneller voorbij. Dat wachten is voor mij 

niet zo erg.

HOE GAAT HET ER TIJDENS DE CORONAPERIODE 

AAN TOE?

Ik heb vooral veel minder klanten. Mensen konden nu 

eenmaal niet naar het ziekenhuis voor hun afspraken, 

de woonzorgcentra ontvingen geen bezoek en alle  niet-

noodzakelijke winkels bleven dicht. Enkel essentiële ritten 

konden toen doorgaan.

Intussen is het terug wat drukker geworden. Bij de 

mensen die ik nu vervoer, moeten we voorzichtig zijn en de 

voorzorgsmaatregelen respecteren. De passagier en ikzelf 

moeten allebei een mondmasker dragen, de mensen zitten 

schuinachtermijomdemaximaleafstandterespecteren

en ik moet na elke rit mijn zetel, mijn stuur en de gordel

ontsmetten. Daarnaast verlucht ik mijn auto na elke rit en 

was ik mijn handen voor en na elke rit. Ik mag maar één 

persoon vervoeren per rit en ik kan niet helpen bij het in- 

en uitstappen omdat we dan geen afstand kunnen houden.

HOE VERDEELT DE MMC HET WERK?

Van zodra er een opdracht is, belt Stephanie, de 

 ver antwoordelijke van de Minder Mobielen Centrale, ons  

op. Daarna beslist elke chauffeur hoe hij of zij de ritten 

 organiseert. 

Ik maak een duidelijk overzicht op per aanvrager: naam, 

adres, bestemming etc. Deze gegevens plaats ik dan in 

mijn agenda op de juiste dag. Zo zorg ik ervoor dat alles 

van een leien dakje loopt.

Uiteraard krijgt Stephanie een grote pluim. Dankzij haar 

inzet verloopt alles vlotjes. 

WAAROM ZOU IEMAND VRIJWILLIGER MOETEN 

WORDEN BIJ DE MMC?

Vrijwilliger moet je niet worden om iets bij te verdienen. 

Je wordt vrijwilliger om andere mensen te helpen. De vol-

doening die je krijgt, is onbetaalbaar.

Een andere goede reden is dat je nieuwe mensen leert 

kennen. Als je graag sociaal bezig bent, is dit een geknipte 

job. 

Ik hoop uiteraard dat ik met mijn interview nog meer 

mensen kan overtuigen om vrijwilliger te worden. Iedereen 

is van harte welkom.

Woon jij in Nieuwpoort en wil je vrijwilliger worden 

bij de Minder Mobielen Centrale? Neem contact op 

met Stephanie Vandenbussche voor meer informatie 

via tel. 0475 42 67 19 of via  

stephanie.vandenbussche@nieuwpoort.be. Zij is 

elke werkdag beschikbaar van 8.30 u. tot 11.45 u.

100 % VRIJWILLIG:  
RIK VAN MEERBEECK 

Rik van Meerbeeck is 73 jaar en woont al 15 jaar in Nieuwpoort. Twee jaar geleden begon hij als vrijwilliger bij de  

Minder Mobielen Centrale (MMC). Deze dienstverlening biedt verplaatsingsmogelijkheden aan mensen met een laag 

inkomen of die moeilijker te been zijn. Rik gaf graag een woordje uitleg over zijn ervaringen met de MMC.

HOE KWAM JE IN CONTACT MET DE MMC?

Toen ik nog in het binnenland woonde, had ik een heel 

sociaal leven. Dat veranderde toen ik aan de Kust kwam 

wonen. Ik kende hier immers niemand. Maar daar wou ik 

toch wel verandering in brengen. 

Twee jaar geleden las ik in het stadsmagazine Nieuwpoort, 

Uw Stad dat de MMC vrijwilligers zocht. Toeval wilde dat ik 

toen juist een nieuwe auto had gekocht waar ik niet veel 

mee reed. Het was mijn vrouw die me uiteindelijk over-

tuigde om vrijwilliger te worden zodat ik niet meer de hele 

dag in de zetel zou zitten.

WAT MOET JE PRECIES DOEN BIJ DE MMC?

Zelf heb ik vier vaste passagiers die ik regelmatig ver-

voer. Ik ga ze ophalen aan huis en breng ze naar waar ze 

 moeten zijn. Dat kan de dokter zijn, de kinesist en zelfs 

het zwembad. Meestal is dat lokaal maar soms ligt de be-

stemming wat verder. Ik ben bijvoorbeeld al eens naar 

Brugge gereden. 

WAT VIND JE LEUK AAN VRIJWILLIGER ZIJN?

Het sociale aspect spreekt mij enorm aan. Ik vind het 

 namelijk erg leuk om onder de mensen te komen. Dat heb 

ik echt nodig. Een hele dag thuiszitten is dus niets voor 

mij.

Daarnaast leer je de streek goed kennen en ontdek je 

plaatsen waar je normaal nooit zou komen. Toen ik pas 

begon bij de Minder Mobielen Centrale, had ik bij elke rit 

mijn gps nodig. Twee jaar later kan ik zeker zeggen dat ik 

de streek op mijn duimpje ken. Nu heb ik gelukkig geen 

gps-systeem meer nodig. 

Ook de dankbaarheid van de mensen is enorm en dat doet 

deugd. Ik heb altijd graag veel voor anderen gedaan en ik 

ben blij dat ik dit opnieuw kan doen. Ik haal immers veel 

voldoening uit mijn vrijwilligerswerk. 

Zo moest ik eens een dame uit een woonzorgcentrum 

meenemen die aanvankelijk niet mee kon op uitstap. 

 Uiteindelijk lukte het toch en heb ik haar met de auto 

 gebracht. Op de terugweg heeft ze me wel duizend keer 

bedankt. Ik was oprecht gelukkig dat ik haar een leuke 

dag had bezorgd.

“Ik word oprecht gelukkig als 
ik mensen kan helpen.”

S O C I A L E  Z A K E N S O C I A L E  Z A K E N
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Hoe werkt de  
catalogus van de bib?

Via nieuwpoort.bibliotheek.be kun je gemakkelijk 

de catalogus van de stedelijke bib raadplegen. Handig 

omnategaanofdeboekenenfilmsdiejewiltontlenen

beschikbaar zijn.

Hoe doorzoek je de catalogus?

1. Geef in de witte balk bovenaan een zoekterm in. 

Dit kan de naam van de auteur/regisseur zijn,

(een deel van) de titel, een onderwerp etc. Een 

combinatie van zoektermen (bv. zeven zussen 

riley) kan ook.

2. In de lijst met zoekresultaten kun je nog verder 

verfijnen(opmateriaal,fictieofnonfictie,leeftijd,

genreetc.)en/ofsorteren(op relevantie, jaarof

titel). 

3. Als je in de lijst met zoekresultaten op de titel 

klikt, krijg je meer info over je zoekterm: cover, 

achterflap,korte inhoud, recensies,bekroningen,

auteursinfo etc.

4. Rechts vind je de knop ‘Waar staat het?’. Deze 

geeft je info over de beschikbaarheid en de plaats 

in de bib. Het scherm toont waar je het materiaal 

kunt vinden en of het aanwezig is. Indien het item 

niet beschikbaar is, kun je het hier ook reserveren. 

Dit kost 1 euro per titel.

5. Lees je graag recente boeken? Op de homepagina 

zie je onderaan een carrousel ‘Nieuw in de 

bibliotheek’. Met ‘Bekijk de volledige lijst’ krijg 

je de aanwinsten na elkaar te zien. Ook hier kun 

je verfijnen (bv. dvd).Voor eboekengeef je de

zoekterm‘eboek’in.Verfijndaarnaopmateriaal

e-boek.

Een verlanglijstje aanmaken in ‘Mijn Bibliotheek’

Via ‘Mijn Bibliotheek’ kun je al jouw geleende 

materialen online verlengen. Titels reserveren of een 

lijstje aanleggen van boeken die je (later) graag wilt 

lezen, is ook mogelijk.

#STAYCATION  
MET DE E-READER 

Een e-reader is niet alleen interessant wanneer 

je op reis gaat. Ook tijdens een staycation is het 

toestel bijzonder nuttig. 

In je eigen tuin of op je terras een boek lezen op 

een e-reader biedt immers tal van voordelen: je 

hebt geen last van het verblindende zonlicht op 

je pagina’s, je kunt geen ezelsoren maken of het 

boek per ongeluk dubbelplooien omdat je ermee 

in slaap gevallen bent. Als je wakker wordt, weet 

je e-reader nog perfect waar je eindigde. Het 

toestel is licht en dus gemakkelijk vast te houden 

in je luie ligzetel. Ook als je ergens lang moet 

wachten, kun je snel de e-reader bovenhalen.

Ontdek deze zomer de vele voordelen van de 

e-reader in de bibliotheek. Leden kunnen gratis 

een toestel lenen, samen met e-boeken uit de 

collectie. 

Je maakt vooraf je keuze in de catalogus en 

vraagt een toestel aan via het formulier op 

www.nieuwpoort.be (Inwoner > Cultuur > 

Bibliotheek > Documenten > Aanvraag 

e-boeken) of aan de balie van de bib.

TWEE COLLECTIES IN DE KIJKER
DE REGIOCOLLECTIE: VOOR WIE MEER 

WIL WETEN OVER NIEUWPOORT

De bibliotheek bezit een uitgebreide erfgoedcollectie 

met tal van werken over onze stad. Het oudste werk 

(in herdruk of kopie) dateert uit 1770, het meest 

recente uit 2019. 

Naast de klassiekers als De geschiedenis van 

Nieuwpoort door René Dumon, vind je er ook enkele 

unieke pareltjes zoals Souvenirs de Nieuport-Bains 

(1958) van Henri Vreeswyck of Een hoekje der 

Vlaamsche kust: Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide 

(1898) van Verkest.

De meeste boeken van de erfgoedcollectie kunnen 

uitgeleend worden. Titels waarvan de bibliotheek 

slechtséénexemplaarbezit,zijnenkelraadpleegbaar.

GENIET VAN DE KOERS MET TAL VAN 

WIELERBOEKEN

Nu de Ronde van Frankrijk en tal van andere 

wielerklassiekers naar het najaar verschuiven, 

kunnen koersliefhebbers toch een beetje de sfeer 

opsnuiven met de wielerboeken van de bibliotheek.

De bib beschikt over een mooie verzameling in de 

afdeling sportboeken. In de catalogus kun je zoeken 

op ‘wielrennen’ en vervolgens sorteren op jaar om de 

recentste aanwinsten te bekijken.

Wie? Wat? Waar?
Terug in de tijd met deze groepsfoto van jonge 

voetballertjes en hun trainer. We spreken van de 

jaren 70 of 80 van de vorige eeuw. Weet jij iets 

meer te vertellen over deze foto? Herken je één 

van de afgebeelde ploegleden? Laat dan gerust 

iets weten!

 Stedelijke bibliotheek

Kokstraat 18A

Tel. 058 22 30 40 

bibliotheek@nieuwpoort.be

Let op! Deze zomer 

staat er geen strandbib 

op de Zeedijk. 

Ook de zwerfbibliotheken 

zijn niet beschikbaar.
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VAKANTIE IN EIGEN  
BUURT … WAAROM NIET?

Deze zomer kun je je ook buiten je kot amuseren. 

Waarom sluit je niet voor één dag de straat af voor 

de kinderen? 

Inwoners mogen dankzij het project ‘Zomerstraten’ 

hun straat of een deel van een wijk op bepaalde 

momenten autovrij of autoluw te maken. Hierdoor 

wordt jouw straat een leuke speel- en vakantiestraat. 

Op die manier kunnen buurtbewoners ruimte vrij 

maken voor spelende kinderen, ontmoetingen en 

samenleven in hun straat. Natuurlijk altijd op een 

veilige afstand. 

Maak jouw buren warm voor dit initiatief en haal je 

organisatietalent maar boven! 

Meer informatie over de voorwaarden via de  

Jeugddienst.

 Jeugddienst 

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 91 26

jeugd@nieuwpoort.be

www.jeugddienstnieuwpoort.be

 Jeugddienst Nieuwpoort

 jeugdnieuwpoort

jeugddienst.nieuwpoort

Jeugdaanbod  
in de zomer

Om alles veilig te houden richt de Nieuwpoortse 

Jeugddienst deze zomer geen Swap-werking in. 

Er wordt wel een tienerwerking ingericht voor 

alle jongeren van 13 tot en met 14 jaar!

De speelpleinwerking is bedoeld voor alle  

 kinderen van 3 tot en met 12 jaar. 

Samen met de animatoren beleven de kinderen 

een spetterende vakantie.

Inschrijven kan via   

webshopnieuwpoort.recreatex.be. 

Oefen je tricks op 
het skatepark 

Het skatepark is terug alle dagen 

geopend van 10 u. tot 20 u. Om alles 

veilig te houden, gelden volgende 

maatregelen:

• Hou 1,5 m afstand;

• Ruim steeds je afval op. Een 

opgeruimd skatepark is zoveel 

aangenamer voor iedereen; 

• De eerste die aankomt op het 

skatepark zet het hek open. De 

laatste die vertrekt, doet het 

hek terug dicht. 

JEUGD

Aanbod kunstonderwijs

In september 2020 gaat het nieuwe werkjaar van de 

Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek 

(StAPwest) van start. 

Onder begeleiding van gediplomeerde leerkrachten 

krijgen kinderen, jongeren en volwassenen alle kansen 

om zich artistiek, creatief en vakkundig te ontplooien 

tot podiumkunstenaar. Je kunt er terecht voor cursussen 

muziek, woordkunst-drama en dans.

Meer info en inschrijven op www.stapwest.be. Voor 

‘Kunstkriebels’ kan ook ingeschreven worden op   

www.westhoekacademie.be.

Vragen kun je stellen via stapwest@veurne.be of 

tel. 058 33 56 01.

KUNSTKRIEBELS

Kinderen (6 of 7 jaar oud) ontdekken vorm, kleur, ritme 

en beweging. Spelenderwijs proeven ze van heel wat 

kunstvormen en leren ze waar ze zich best bij voelen. Je 

krijgt per week 3 lesuren van 50 minuten les.

Wie 6 of 7 jaar oud is, kan naar de lessen initiatie. Dit 

zowel voor leerlingen muziek als woordkunst-drama. 

Spelenderwijs leer je liedjes, toneel, ritmisch bewegen en 

spelen op kleine slaginstrumenten. Je krijgt per week één 

uur les.

MUZIEK

Wie 8 jaar of ouder is, start in de tweede graad. Je leert er 

vanaf het eerste jaar een instrument bespelen. Daarnaast 

maak je kennis met muzikale begrippen, leer je muziek 

lezen en schrijven en maak je samen muziek. Je kunt 

kiezen uit verschillende instrumenten of zang.

Je krijgt per week drie uur les. Voor volwassenen (vanaf  

15 jaar) zijn er aparte cursussen.

Nieuw vanaf 2020-21: lessen elektrische gitaar en drum 

jazz-pop-rock (beginners én gevorderden).

WOORDKUNST-DRAMA

Ben je 8 jaar of ouder en speel je graag toneel? Sta je 

graag op een podium? Duik mee in de wondere wereld van 

het spreken, spelen en fantaseren.

Je volgt per week één of twee uur les, voor volwassenen 

(vanaf 15 jaar) zijn er aparte cursussen.

DANS

De dansafdeling garant staat garant voor een kwalitatief 

hoogstaande opleiding, waar dansplezier centraal staat. 

Voor de kleinsten is er dansinitiatie. Jongeren en 

volwassenen kunnen kiezen tussen klassieke dans (ballet) 

en hedendaagse dans. 
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Eind mei 2020 startten twee jonge kerels bij Stad Nieuwpoort als jeugdopbouwwerker en jeugdwerker. Zij gaan de 

 Nieuwpoortse jongeren waar nodig van nabij begeleiden en opvolgen. Wie ze zijn en wat hen drijft, vertellen ze je  

liever zelf. 

WAT IS JULLIE ERVARING MET JONGEREN?

Robbe: Communiceren met kinderen en jongeren heeft 

me altijd al aangesproken. Dit kwam me goed van pas in 

de hotelschool van Koksijde. Als opvoeder begeleidde ik er 

kinderen in hun dagdagelijks (school)leven.

Jens: Jeugdwerk vormt een rode draad doorheen mijn 

 leven. Ik ben zestien jaar lid geweest van de Chiro (6 jaar 

alsleideren3jaaralshoofleider).Ikbennogsteedsac-

tief in de Jeugdraad van Middelkerke en als vrijwilliger in 

muziekclubDeZwerverinLeffinge.Totslothebikjaren-

lange ervaring in het speelpleinwerk. 

Robbe: Werken met jongeren geeft je veel voldoening en 

daar doe je het voor. 

WAT HOUDT JULLIE TAKENPAKKET PRECIES IN? 

Jens: Als jeugdwerker sta ik in voor de georganiseerde 

jeugd. Het Jeugdhuis, de Swapwerking, de  jeugdactiviteiten 

en de uitleendienst neem ik voor mijn rekening.

Robbe: Ik ben jeugdopbouwwerker en sta in voor de 

niet-georganiseerde jeugd. Dit zijn de jongeren die niet 

aangesloten zijn bij een jeugdvereniging en die zich ook 

niet echt aangetrokken voelen tot onze activiteiten. Als 

 vertrouwenspersoon wil ik hen leren kennen én motiveren

Jens: Ons doel is om beide groepen jongeren bij elkaar te 

krijgen. Hoe meer onderling contact, hoe beter.

HOE LEVEN JULLIE JE IN IN DE LEEFWERELD VAN 

JONGEREN? 

Robbe: Het is belangrijk om je jong op te stellen. Je moet 

nagaan wat hen interesseert en welke onderwerpen hen 

aangaan. Wij willen ook op zoveel mogelijk activiteiten 

aanwezig zijn om hen persoonlijk te leren kennen. Aan 

een goede communicatie met de jongeren hechten wij veel 

belang. 

Jens: Wij zetten daarom volop in op sociale media om 

jongeren doelgericht te bereiken. De ouders benaderen we 

op een andere, meer formele manier en dit via traditionele 

media.

WAT STELLEN JULLIE DAN VOOR? 

Jens: TikTok. Deze app laat ons toe om op een  dynamische 

manier te communiceren met de jongeren. Via een korte 

video kunnen we belangrijke informatie op een  ludieke en 

laagdrempelige manier duidelijk maken. Ook via Facebook 

en Instagram krijgen we ons verhaal verteld. 

Robbe: In onze berichtgeving maken wij gebruik van 

emoticons, kiezen wij voor een strakke stijl en hanteren 

we jongerentaal. Vroeger werden activiteiten bekend-

gemaaktviaaffichesofflyers.Nukunnenweveelkorter

op de bal spelen. Een activiteit lanceren kan als het ware 

één uur op voorhand. Jongeren stellen ook gemakkelijker 

vragen langs de digitale weg. Dat verklaart de stijging in 

populariteit van onze accounts. 

Voor velen is er een drempel om langs te  komen. Sociale 

media vormen dan een goed alternatief. Toch wil ik be-

nadrukken dat onze deur altijd openstaat. Wie met een 

probleem zit, mag gerust langskomen. 

DEZE DIGITALE COMMUNICATIEMIDDELEN ZORGEN 

JUIST VOOR MEER EN BETER SOCIAAL CONTACT?

Jens: Inderdaad! De online wereld brengt de verschillende 

jeugdgroepen juist dichter bij elkaar. 

Robbe: Iedereen wordt plots stukken toegankelijker. Via 

sociale media zien ze waar andere jongeren mee bezig 

zijn en wat er leeft. Deze topics willen we bespreekbaar 

maken en dit is gemakkelijk via sociale media. Jongeren 

met elkaar in contact brengen om te praten over moeilijke 

onderwerpen zullen we ook zeker niet vergeten. 

OOK HET JEUGDHUIS ZAL HIERBIJ EEN ENORME 

MEERWAARDE VORMEN? 

Jens: Zeker en vast. Veel jongeren kunnen thuis niet 

 langer terecht en willen de realiteit ontsnappen. Dat kan 

in het Jeugdhuis. Hier kunnen we hen opvangen en helpen 

waar nodig. 

Robbe: Om deze ontmoetingsplaats goed te organiseren, 

is het engagement en input van de Nieuwpoortse jeugd 

broodnodig. 

Jens: Dat zal wel lukken. Het Jeugdhuis werd immers 

 terug opgestart door de inzet van een aantal jongeren. 

Zij hadden nood aan een nieuwe jongerenlocatie waar ze 

zich samen met hun leeftijdsgenoten kunnen uitleven. 

 Helaas stak het coronavirus hier tijdelijk een stokje voor. 

Ik hoop dat hun doorzettingsvermogen sterk blijft zodat 

het Jeugdhuis een echt succes wordt. 

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN DIE JULLIE MOETEN 

AANGAAN? 

Jens: Het is moeilijk om de jeugd van tegenwoordig te 

omschrijven. In Nieuwpoort zijn er heel wat  verschillende 

subgroepen. De grootste uitdaging is om ons jeugdbeleid 

en onze evenementen zo aantrekkelijk mogelijk te maken 

voor diverse groepen van jongeren.

 

Robbe: De keuze van muziek op feestjes is hier een mooi 

voorbeeld van. We proberen muziek te bieden in alle 

 genres en voor alle jongeren. Dankzij onze band met de 

 jongeren zullen wij hier makkelijker op kunnen  inspelen. 

Jens: Bovendien willen we de kloof tussen jong en 

oud dichten en optreden als brugpersoon tussen beide 

 generaties. Er bestaan namelijk heel wat vooroordelen 

over de jeugd die we willen ontkrachten. 

Robbe: Om dit te bekomen moeten we jongeren en 

 ouderen meer met elkaar in contact brengen. Wij hopen 

dat hierdoor een positieve relatie kan ontstaan.

 

HEBBEN JULLIE NOG EEN BOODSCHAP VOOR 

DE JONGEREN EN HUN OUDERS? 

Robbe: Wij willen een luisterend oor zijn en helpen waar 

mogelijk. Al wie vragen heeft of nood heeft aan een goede 

babbel kan bij ons terecht. Stuur ons gewoon een bericht 

of kom eens langs. 

Jens: En volg ons zeker op Facebook, Instagram en TikTok. 

Daar vind je alle nuttige jeugdinfo die je nodig hebt. 

NIEUWE GEZICHTEN BIJ DE JEUGDDIENST:

Robbe Dheuninck en Jens D’hondt
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Een alternatieve zomer in Nieuwpoort

Speciaal voor jou werd een alternatief zomerprogramma voorbereid om Nieuwpoort volop te beleven.

Wij selecteerden alvast 15 leuke tips. Hiermee geven we je ruim voldoende inspiratie voor een topvakantie!

Alle overige activiteiten vind je uitgebreid terug in het ‘Beleef’-zomerpocket van Visit Nieuwpoort en op  

www.visit-nieuwpoort.be. ‘Beleef Zomer’, het  alternatief programma voor deze zomer, wordt trouwens opgevrolijkt 

door niemand minder dan Kamagurka. Haal jouw exemplaar bij de Dienst Toerisme!

De Dienst Toerisme pakt deze zomer ook uit met een eigen kwalitatieve en  

duurzame kledingcollectie: #NPT.  

De kledinglijn omvat sweaters en toffe T-shirts met een maritieme insteek voor 

groot en klein, caps en kousen voor de trendsetters. Voor de allerkleinsten zijn er  

ook leuke babybody’s.

Wandel en fiets 
in het groen

Naast een historisch centrum en een 

bruisende badplaats kan Nieuwpoort 

uitpakken met een prachtig groen 

ommeland. Perfect voor fervente  wande-

laars,natuurliefhebbersenfietsers.

Ishetfietsweer?Trekerdanzekeropuit

voor een ontspannend ritje. Onder het 

thema Fietsvertier presenteren we de 

Westkustfietsroute mét fotozoektocht,

eenculinairefietsroutevoorlekkerbekken

en zetten we onze polderdorpen Sint-Joris 

en Ramskapelle in de kijker. Smeer je 

kuiten maar al in!

Op p. 40-41 van dit magazine geven we je 

een aantal van Nieuwpoorts allermooiste 

groene plekjes mee. Aan jou om ze te 

verkennen!

BEIAARDCONCERTEN  
IN OPENLUCHT 

Deze zomer luistert de stadsbeiaardier de 

wekelijkse vrijdagmarkt op met prachtige 

beiaardklanken. Op woensdagavond zijn 

er de zomerse beiaardconcerten.  Tijdens 

enkele van deze concerten geven gast-

beiaardiers het beste van zichzelf tijdens 

een gepersonaliseerd concert. 

Let op! Als je komt luisteren, hou dan 

wel steeds genoeg afstand van elkaar. 

Begeleide  
wandeltochten
Wie onze stad vanuit een ander perspectief 

wil leren kennen, kan deelnemen aan één 

van de vele wandeltochten met gids. Bij elke wandeling 

staan de beleving en het verruimen van je kennis 

centraal. Daarnaast zijn er ook tal van uitgestippelde 

routes die je zelf kunt afstappen. Aanrader is de nieuwe 

wist-je-datjes-wandeling waarbij je Nieuwpoort leert 

kennen via kleine maar bijzondere verhalen.

Meer praktische info over de verschillende 

(begeleide) wandeltochten kun je verkrijgen bij de 

Dienst Toerisme.

Hekserij op de Boerderij
Voor kinderen zijn er tal van toffe activiteiten in de buitenlucht. Zo is Hekserij op de Boerderij, een nieuwe 

belevenistocht op en rond Kinderboerderij De Lenspolder, een échte aanrader. Langs het wandelpad 

en via de dierenverblijven kom je tal van weetjes tegen over Jeanne Panne en andere Nieuwpoortse 

heksen.

Deze zoektocht rond hekserij is leuk voor kinderen vanaf 4 jaar (en hun ouders).

BEWEGINGSTIPS  
VOOR JONG EN OUD

Bewegen is een heel erg belangrijk aspect om gezond te 

blijven. Hieronder vind je enkele tips voor jong en oud.

KINDEREN

Laat kinderen op een leuke manier bewegen: maak er een 

wedstrijd van!

• Wie is de eerste aan het eind van de straat? Loop voor 

je leven!

• Neem een springtouw uit de kast. Het is tijd om te 

kijken wie het beste uithoudingsvermogen heeft in  

het gezin.

• Bouw kampen in huis met dekens en kussens en speel 

verstoppertje. De eerste persoon die gevonden wordt, 

moet verder zoeken. 

Ouders mogen zeker meedoen. De kinderen zullen dat 

geweldig vinden!

VOLWASSENEN

Samen bewegen is leuker dan alleen. De Sportdienst heeft 

verschillende sportschema’s uitgewerkt om thuis uit te 

voeren. 

• Oefen je buikspieren met de plank.

• Leg een matje op de grond en doe wat sit-ups.

• Laat je beenspieren werken met squats.

Er is geen probleem voor mensen die (bijna) nooit sporten: 

er is een beginnersversie en één voor meer gevorderde 

sporters. Als je de oefeningen minimum drie keer per week 

doeténvolhoudt,zuljesnelvoelendatjefitterwordt.

 Dienst Toerisme

Tel. 058 23 39 23 

info@nieuwpoort.be

www.visit-nieuwpoort.be
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Al wandelend of al fietsend 

kun je verschillende waterlopen 

ontdekken die omgeven zijn door 

groene struiken en hoge bomen

Provinciedomein Koolhofput is een pleisterplaats voor mens en dier. 

Watervogels, vissen, vissers, wandelaars en natuurliefhebbers voelen er 

zich thuis. Het domein werd onlangs ook prachtig vernieuwd. 

De moeite waard om te verkennen. 

Wie houdt van avontuur en natuur kan terecht op 

de verschillende speelpleintjes. 

Komt tot rust in de omgeving van 

de Nieuwpoortse natuurreserva-

ten en leer meer over de unieke 

fauna en flora.
Verrijk je kennis van de Nieuwpoortse geschiedenis  

en geniet daarna van een prachtig stukje natuur!

NIEUWPOORT IN HET GROEN 
Het strand is altijd aangenaam, maar Nieuwpoort heeft heel wat meer te bieden. 

Onze kuststad is veel groene gebieden rijk waar je de frisse lucht kunt opsnuiven. 

Inhetgroenkunjerustigwandelenenfietsen.Deidealemanieromjehoofdleeg

te maken en te genieten van de wondermooie natuur. 

In de afgebakende hondenlosloopweide kunnen baasje en hond heerlijk genieten.  

Deze uitgestrekte groenzone is de perfecte speelzone waar honden vrij mogen rondlopen. 

Ga deze zomer heerlijk  picknicken 

in een stadspark. Het Leopold II 

park biedt ook altijd een beetje 

extra verkoeling op de heerlijke 

zomerdagen.

In Nieuwpoort zijn mooie 

kunstwerken te bewonderen. Vele 

werken bevinden zich in een prachtige 

natuurlijke omgeving.

Meer kunst ontdek je tijdens  

de ‘Zomer Vol Kunst’ (zie p. 45). 
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Clicformers  
Etalagezoektocht

Ga deze zomer op zoek naar kleurrijke 

Clicformers bouwwerken in de etalages 

van de 56 deelnemende handelszaken in 

het stadscentrum van Nieuwpoort. Ieder 

bouwwerk komt overeen met een letter. Haal 

je deelnameformulier bij de Dienst Toerisme, 

zet de letters in de juiste volgorde en vorm zo 

de verborgen boodschap. 

Breng nadien het formulier terug binnen bij 

de Dienst Toerisme of het bezoekerscentrum 

Westfront. Je krijgt niet alleen een leuk 

aandenken maar maakt bovendien kans op 

één van de grote Clicformers bouwdozen. 

Workshops 
voor kinderen 

In het Leopold II park wordt van 

14 juli tot en met 11 augus tus 

2020 gebouwd met Clicformers. 

 Telkens op dinsdag tussen 14.30 u. 

en 16.30 u. kunnen kinderen zelf 

naar hartenlust  creaties in elkaar 

steken. Er kunnenmax. 12 kinde-

ren deelnemen. Inschrijven gebeurt 

 zeker twee weken op voorhand via  

www.visit-nieuwpoort.be. 

Op het Guido Gezelleplein in de 

 Simliwijk wordt elke woensdag  

van de zomervakantie een      

papieren bloemenatelier ingericht,  

telkens van 14 u. tot 16 u. De  

workshop is bedoeld voor kinderen

tussen 6 en 12 jaar (telkens met 

begeleiding van een ouder of 

 volwassene). Elke deelnemer krijgt 

een kant-en-klaar pakket met het 

benodigde materiaal. 

NATUURAVONTUUR IN  
DE KOOLHOFPUT

Maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli 2020

De Koolhofput werd volledig 

heringerichtmetextraaandacht

voor de beleving van wandelaars, 

jongeren, gezinnen en sporters. 

Van maandag 6 tot en met vrijdag 

10 juli 2020 kun je met het gezin 

een kano reserveren voor een heus 

natuuravontuur op de Koolhofput. 

Wanneer? Telkens van 13 u. tot 

18 u. (laatste vertrek om 17 u.)

Wie? Gezinnen met kinderen 

(max. 2 kano’s per reservatie/

groep,max.4personenperkano)

Reserveren is gratis. Vooraf 

inschrijven is verplicht en gebeurt 

via een online link. Deze vind je 

op www.west-vlaanderen.be/

zomer-aan-zee/pikuur-natuur-

domein-de-koolhofput-6-tot-

17-juli. 

Dereservatieispasdefinitiefvan

zodra je een bevestigingsmail of - 

telefoon hebt ontvangen.

FENIKSWANDELING

De Dienst Toerisme werkte een nieuwe 

stadswandeling uit in het kader van Follow the 

… Feniks en de wederopbouw na de Groote 

Oorlog. Het 3 km lange parcours brengt je langs 

heel wat historische gebouwen die getroffen 

werden tijdens WO I en nadien heropgebouwd 

werden. 

Deze wandeling kadert in het project 

Feniks2020 waarbij twaalf gemeentes in de 

Westhoek in 2020 de wederopbouw na de 

Eerste Wereldoorlog centraal stellen. 

Het grote evenement Follow the …Feniks is 

uitgesteld naar de paasvakantie van 2021. 

Verdere updates over dit project kun je steeds 

lezen op www.visit-nieuwpoort.be. 

Ontdek de dieren op 
de Kinderboerderij

Op Kinderboerderij De Lenspolder wonen verschillende 

dieren die goed verzorgd worden door alle medewerkers. 

Maar welke dieren kun je er precies aantreffen? 

Breng zeker een bezoekje en ontdek de Nieuwpoortse 

beestenboel. Hieronder maak je alvast 

kennis met wolvarkens Odette en 

Georgette.

  Kinderboerderij De Lenspolder

Elf-Juliwijk 6A

Tel. 058 23 69 86 

kinderboerderij@nieuwpoort.be

 Kinderboerderij De Lenspolder 

Dierenpaspoort: wolvarkens  
 

Ras: Op de Kinderboerderij zijn er twee  soorten   

varkens. Charlottte is een hangbuikzwijn.  Odette en 

Georgette zijn Mangalitza varkens of Hongaarse    

wol varkens. Dit ras is afkomstig uit Hongarije en Servië. 

Geslacht: Beide zijn vrouwelijke varkens of zeugen.

Lengte: De schofthoogte (afstand tussen de voorste 

teentjes en bovenrand wervelkolom) ligt tussen de 65 en 

80 cm.

 Gewicht: Deze vrouwelijke varkens wegen tussen 

120 en 160 kg. Een beer, of mannelijk varken, kan een 

gewicht halen van 200 kg. 

Leeftijd: 3 jaar 

Eigenschappen: Het meest opvallende kenmerk van 

deze dieren is natuurlijk de dicht, krullende en glinsterende 

vacht. Door hun dichte vacht kunnen ze temperaturen tot 

-30 °C verdragen en worden ze beschermd tegen de felle 

zon. Deze joekels worden bovendien niet snel ziek. 

 Voedsel: Iedere ochtend krijgen de dames een pot 

tarwezemelen en korrels voor hobbyvarkens. Als middag-

maal smullen ze van een portie maïs en ’s avond krijgen 

ze terug hun aandeel korrels en tarwezemelen aangevuld 

met groentjes en fruit. Slurpen is hun ding. Een grote 

 hoeveelheid water mag dus niet ontbreken. Spruiten, rode 

en groene kool, champignons en prei hebben ze liever niet 

op het menu.

Verzorging: Naast een modderbad houden onze wol-

varkens van een uitgebreide was- en kambeurt.

 

Gedrag: Deze dieren hebben een heel rustig en 

zachtaardig karakter. Ze zijn bovendien heel sociaal en 

houden van aandacht. Onze wollige varkens worden heel 

graag over hun buik geaaid.

Leuke weetjes: 

• Varkens zijn heel intelligent. Hen iets aanleren is dus 

gemakkelijk. Odette en Georgette kennen hun naam 

heel goed. 

• Er bestaan nog drie kleurvarianten: blond, rood en 

zwaluwbuik. De kleur van Odette en Georgette, de 

zwaluwbuik, komt het minst voor. 

• In Hongarije is er nog jaarlijks een wolvarkenfestival.

• Van alle Europese varkensrassen is dit ras het meest 

verwant aan het wilde zwijn. Dit kun je zien aan het 

streepjespatroon van een pasgeboren big.

• Mangalitza’s hebben maar 10 tepels, andere var-

kensrassen hebben er 12 à 14.

Odette en Georgette
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Zomer Vol Kunst 
vanaf woensdag 1 juli 2020

De Dienst Cultuur pakt in juli en augustus opnieuw uit met het kunstevenement Zomer Vol Kunst. Na de gesmaakte editie 

van 2019 wordt Nieuwpoort dit jaar een heus canvas in openlucht voor straatkunstenaars.

TOUR ELEKTRIEK 

Met het ‘street art’ project Tour Elektriek streeft Stad 

Nieuwpoort ernaar om kunst meer in het straatbeeld én 

dichter bij de mensen te brengen. Tien saaie en grijze 

elektriciteitskastjes krijgen een kunstlaagje. Het worden 

unieke pareltjes. Dit dankzij de artiesten van Treepack. 

De beschilderde kastjes vormen samen een kleurrijk 

parcours doorheen de stad. Meer info op de Facebookpagina 

‘Cultuur Beweegt in Nieuwpoort’ van de Dienst Cultuur. 

MUURSCHILDERIJ AAN DE STADSHALLE 

Startpunt van de Tour Elektriek is het Marktplein. Laat je 

daar misleiden door een unieke muurschildering naast de 

Stadshalle van de Antwerpse straatartiest Lobster Robin. 

FIETSTOCHT ‘GIF MO CHETTE’ 

Gif mo Chette tijdens een fietstocht in Nieuwpoort

Stad, Ramskapelle en Sint-Joris. Enkele opvallende 

breikunstwerken sieren er de bomen en geven het geheel 

een kleurrijke en vrolijke uitstraling. Gerealiseerd door 

de leden van Ferm Ramskapelle en enkele enthousiaste 

breiliefhebbers.

HEDENDAAGSE KUNST IN NIEUWPOORT

Nieuwpoort is een kunstminnende stad waar heel wat 

pareltjes uit de hedendaagse kunst de openbare ruimte  

vervolledigen. De opvallendste van die werken werden nu 

gebundeld in een handig overzicht met plannetje zodat je 

dezezelftevoetofmetdefietskunt(her)ontdekken.

WAQ – WERELD VAN AMATEURKUNSTEN IN 

QUARANTAINE

De ‘Week van de Amateurkunsten’ is oorspronkelijk 

bedoeld als een initiatief om lokale amateurkunstenaars 

te stimuleren met hun werken naar buiten te komen. In 

coronatijden riepen we de kunstenaars echter op om net 

het tegenovergestelde te doen en met hun werken binnen 

te blijven. Niet de kunstenaars maar wel de kunstwerken 

worden in quarantaine geplaatst! Veilig en wel achter glas in 

etalages op verschillende locaties in de stad.

De brochures met de volledige routes van Tour 

Elektriek, Gif mo Chette, Hedendaagse kunst in 

Nieuwpoort en WAQ zullen gratis beschikbaar zijn bij 

Dienst Toerisme en online op www.nieuwpoort.be.

EXPO: OORLOG AAN ZEE – HONDERD JAAR 
LATER 

Verlengd tot dinsdag 1 september 2020

FotograafMichielHendryckx

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. 

De unieke fototentoonstelling 

Oorlog aan zee – honderd jaar 

later loopt tot dinsdag  

1 september 2020 en is tijdens 

de gewone openingsuren 

van het bezoekerscentrum 

Westfront te bezichtigen. 

Het bezoek is inbegrepen in de 

normale ticketprijs. 

 Westfront Nieuwpoort

Kustweg 2

Tel. 058 23 07 33

info@westfrontnieuwpoort.be

www.westfrontnieuwpoort.be

 Westfront

 westfrontnieuwpoort

WE ARE WATER
Maandag 13 juli t.e.m. vrijdag  

17 juli 2020, doorlopend van 10 u. 

tot 21 u.

We are wateriseenpoëtischefilmen

klankwandeling in en rond de Koolhofput, 

bestaande uit drie onderdelen:

1. Aan de ingang van de Koolhofput/

Frontzate wordt op een groot 

filmscherm een documentaire van

Sven Verhaeghe vertoond (in loop). 

Verhaeghe trok urenlang de IJzer- en 

Handzamevallei in om de tijd en de 

seizoenen te registeren. Daarnaast 

ging hij in dialoog met vier generaties 

mensen. Hij liet hen persoonlijke 

rituelen of ingrepen creëren in relatie 

tot het landschap. Dit resulteerde in 

hetpoëtischfilmessayIsara, Songs of 

the Valley. 

2. In het natuurdomein worden langs het 

wandelpad rond de Koolhofput een 

aantalmobieleboxenopgesteldwaar

natuurmuziek uit de d  ocumentaire zal 

worden afgespeeld.

3. Aanelkeboxkomtookeengedicht 

van Maarten Inghels die de  IJzer 

 afvaarde voor We are water en 

 hierover een dichtbundel publiceerde.

© Michiel Hendryckx

SPEELTUINTJES 
De allerkleinsten kunnen zich volop uitleven op de vele speeltuintjes in 

Nieuwpoort. Goed voor uren ravotplezier! 

Deze zomer pakt Stad Nieuwpoort uit met een splinternieuw speelplein in 

het Prins Mauritspark. De structuur wordt vormgegeven in  scheepsthema 

en zit vol met gevarieerde speelactiviteiten die kinderen 

aanmoedigen om lang te spelen. Er zijn ook heel wat 

 mogelijkheden om te klimmen.

Ravotnamiddag  
in het zwembad 

Elke woensdag en zaterdag wordt in het zwembad een heuse 

ravotnamiddag ingericht. Kinderen kunnen zich uitleven op de 

vele opblaasbare obstakels. De ravotnamiddag vindt plaats 

van 13.30 u. tot 16.30 u.

Genieten kan ook op de ligweide van het zwembad.

Meer info: tel. 058 23 38 88 of zwembad@nieuwpoort.be.

©
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HUIS VAN HET KIND DEELT  

ANTI-VERVEELPAKKETTEN UIT

Medewerkers van Het Huis van het 

Kind bezorgden maar liefst 85 anti-

verveelpakketten bij Nieuwpoortse 

gezinnen die het wat moeilijker 

hebben. Dit initiatief moet kinderen 

én ouders inspireren om thuis creatief 

aan de slag te gaan. Elk pakket bestaat 

uit een anti-verveelboekje boordevol 

leuke doe-opdrachten en het nodige 

knutselmateriaal. Daarnaast bevat 

het pakket ook een gezelschapsspel, 

pannenkoekenmixetc.

HEROPSTART NIEUWPOORTSE 

HANDELAARS

Op maandag 11 mei 2020 mochten 

de meeste handelszaken opnieuw hun 

deuren openen, na de verplichte sluiting 

in de strijd tegen het coronavirus. 

De Dienst Lokale Economie bood 

elke ondernemer een helpende 

hand bij de heropstart door het 

verdelen van steunpakketten. Hierin 

zitten onder meer sensibiliserende 

affiches, desinfecterende handgel en

speciale vloerstickers om personen in 

winkelruimtes op voldoende afstand van 

elkaar te houden. 

AFSCHEID VAN  

HET VISSERSSCHIP N.116 

De N.116 Nostalgie nam op 

donderdag 30 april 2020 afscheid 

van zijn thuishaven Nieuwpoort. Het 

vissersschip uit 1961 geldt als het 

allerlaatste houten vaartuig van de 

Belgische vissersvloot en spitste zich 

toe op de garnalenvangst. De eigenaars 

ruilen de Nostalgie in voor een schip 

dat beantwoordt aan de huidige 

comfortmaatstaven. De laatste tocht 

van de N.116 ging richting Oostende.
© Kobe Van Hecke
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BRILJANTEN PAAR

Gustave De Jonckheere en Marie- 

Jeanne Philippet vierden hun vijfenzes- 

tigste huwelijksverjaardag in wzc 

De Zathe. De jubilarissen traden op  

21 mei 1955 in Liers in het  huwelijk. 

Ze leerden elkaar op jonge leef-

tijd kennen in Nieuwpoort. Gustave 

heeft een mooie carrière als beroeps- 

militair achter de rug. De jubilarissen 

zijn echte levensgenieters en hebben 

vele mooie reizen gemaakt. Gustave 

en Marie-Jeanne zijn bijzonder trots 

op hun twee zonen, vijf kleinkinderen 

en vier achterkleinkinderen.

STEUN VOOR NIEUWPOORTSE  

WOON- EN VERZORGINGSCENTRA 

De steun voor de verschillende Nieuwpoortse zorg instelling-

en is hartverwarmend. De vele giften van beschermings-

materiaal en kleine maar betekenisvolle attenties zijn 

 prachtige uitingen van Nieuwpoortse solidariteit. 

Het is onbegonnen werk om alle steuninitiatieven op te 

noemen.Tochverdientéénactiewatextraaandacht…

Verschillende vrijwilligers hebben maar liefst 42 schorten 

genaaid voor wzc De Zathe, wzc Ten Anker Nieuwpoort en 

Zorgverblijf Ter Duinen. 

In totaal werd meer dan 100 meter stof versneden. Ze 

maakten ook zelf de patronen voor alle schorten!

STADSMEDEWERKERS EN  

VRIJWILLIGERS VERDELEN  

MONDMASKERS 

Het stadsbestuur hecht veel belang 

aan veiligheid. Daarom werden 25.000 

mondmaskers besteld bij borstkanker-

organisatie Think Pink. Begin juni 

kregen alle inwoners een pakket met 

mondmaskersenfiltersindebrieven-

bus. Deze pakketten werden zorg- 

vuldig gemaakt en verdeeld door tal 

van enthousiaste stadmedewerkers en 

vrijwilligers. Nogmaals bedankt! 

NIEUWPOORT IN BEELD
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VOLG STAD NIEUWPOORT OP 

SOCIALE MEDIA!
Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mogelijk communiceren 

en probeert daarom actief op sociale media aanwezig te 

zijn. 

Word fan van onze Facebookpagina of volg ons op Instagram 

of Twitter. We proberen niet alleen om dagelijks leuke en 

informatieve berichten te posten, maar antwoorden ook op 

vragen die via deze kanalen gesteld worden!

Heb jij een sfeervolle foto of een grappige tweet, deel ze 

met ons op Twitter of Instagram. Wie weet verschijn jij wel 

in de volgende editie van Nieuwpoort, Uw Stad!

WAAR KUN JE ONS VINDEN?

I N  B E E L D
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S O C I A L E  M E D I A
48

Reeds méér dan 35 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

• Strafrechtelijke verdediging

• Mede-eigendom en huurrecht

• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw

 handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, …

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

Albert I laan 281 - 8620 Nieuwpoort 

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

Ga in zee met Immo Maritiem 
                  uw makelaar aan de Westkust

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

THUISVERPLEGING
SASKIA, SANDRA & NADIA

regio Nieuwpoort- Lombardsijde

Alle verpleegkundige zorgen: dagelijkse/wekelijkse toiletjes, 

alle wondzorgen, inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes, 

medicatie voorbereiden …

Derde betalerssysteem: GEEN KOSTEN = alle mutualiteiten

Volg ons op  thuisverpleging Saskia Sandra Nadia

Deblieck Saskia
0498 22 49 80

Germonpré Sandra
0472 20 12 61

Ravets Nadia
0484 24 31 51

Pemenhoek 16
8620 Nieuwpoort

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

25 jaar ervaring

Pemenhoek 16

8620 Nieuwpoort

0474 21 48 31

joeri.debruyne@telenet.be

www.dakwerkendebruyne.be

bvba

Debruyne Joeri
DAKWERKEN



Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort

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

verkoop verhuur

Wij zien jullie 
graag terug!

ONDERHOUD, HERSTELLING 
EN INSTALLATIE VAN SANITAIR 
EN CENTRALE VERWARMING

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

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

www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

UW (T)HUIS 
IN NIEUWPOORT 

KOPEN OF VERKOPEN?

GRATIS  
SCHATTING


