A F Z . S TA D N I E U W P O O RT
MARKTPLEIN 7
8620 NIEUWPOORT

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

NR. 3 | TWEEMAANDELIJKS | JULI-AUGUSTUS 2019 | JAARGANG 48
AFGIFTEKANTOOR 9099 GENT X | P923946

N
O
T
N
O
P

T
R
O
O
P
NIEUW

inhoud
01 Voorwoord
02-05 Burgerzaken
06-07 Historisch Nieuwpoort
08 Bestuur
08-10 Milieu
10-11 Openbare werken

www.tenanker.be

12 Lokale economie

ponton@tenanker.be

13-15 Sociale zaken

Ponton Ten Anker
0490 44 84 58
Logopedie - Infopunt dementie - Diëtiek

15 Huis van het Kind - Oonie
16-18 Preventie
19 De Niepoortenoare
20-44 Vrije tijd
45-48 Nieuwpoort in Beeld

VOORWOORD
Beste inwoners,
Een groot deel van het unieke aspect van onze stad wordt bepaald
door de mensen die hier wonen. In dit zomernummer van Nieuwpoort,
Uw Stad laten we een aantal medebewoners aan het woord. In hun
meest sappige ‘Niepoors’ drukken zij hun bewondering uit voor onze
stad. Nieuwpoort heeft immers heel wat moois te bieden.
Wie een dezer dagen in Nieuwpoort-Bad flaneert, heeft het ongetwijfeld
al opgemerkt: vijf oude kustvilla’s op het einde van de Zeedijk hebben
een kleurrijke metamorfose ondergaan. De immense muurschildering
is de kunstzinnige creatie van Brusselaar Oli-B. Het project vormt een
mooie voorbode van de Nieuwpoortse ‘Zomer vol Kunst’. Het riante
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Lay-out
HANNIBAL Advertising

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

U KAN ONS VRIJBLIJVEND CONTACTEREN!

Sint-Hubrechtsstraat 42, 8800 Roeselare
Tel. 051 26 29 80
www.hannibal.be

Druk
Drukkerij Lowyck
Archimedesstraat 53, 8400 Oostende
Tel. 059 33 33 99
www.lowyck.com

Verantwoordelijke uitgever
Benoit Willaert - Algemeen Directeur
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

Coverfoto

aanbod aan expo’s, in combinatie met de gezellige Kunstmarkt en het
topevent Vlaamse Meesters in Situ, zal menig kunstliefhebber weten
te bekoren.
In het weekend van 6 en 7 juli is Nieuwpoort in de ban van reuzen. Jan
Turpijn, onze allergrootste inwoner, wordt na een prachtcarrière van
94 jaar in de bloemetjes gezet. Met een indrukwekkend feest wordt
Europa’s grootst gedragen reus én onze stedelijke trots op gepaste
wijze geëerd.
De zomer van 2019 wordt ook voor Nieuwpoort-Bad extra memorabel.
Het is immers 155 jaar geleden dat het startschot werd gegeven
van onze mondaine badplaats. Initiatiefnemer voor dit ambitieuze
project was grootgrondbezitter Benjamin Crombez. Als eerbetoon
siert

de

voormalige

residentie

van

de

familie

Crombez,

het

beschermde monument De Barkentijn, de cover van dit magazine.
Nieuwpoort-Bad viert een dubbele verjaardag. In 1949, exact
zeventig jaar geleden, werd onze badplaats losgekoppeld van
Oostduinkerke om volwaardig onderdeel van Nieuwpoort te worden.
Op het einde van de vakantie staan de vijftigste Sint-Bernardusfeesten
op het programma. Het beloven alvast drie dagen vol gezelligheid te
worden.
Namens het voltallig stadsbestuur wens ik u een leuke, warme en
wondermooie zomer in Nieuwpoort toe.
Uw Burgemeester

Fotograaf: Michel Deveen
Modellen: Louise Van Der Taelen & Basil Marichal
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Basil: Inderdaad! Het was ook gewoon leuk om op de

Overlijdens

Geboortes

cover van het magazine te staan van de stad waarin we
wonen.

BAUDEN JOANNA (91)

SIMOEN MARIA (100)

FAYE

Nieuwpoort, 18 april 2019

Nieuwpoort, 21 mei 2019

Geboren op 15 januari 2019

WAT ZIJN JULLIE TOEKOMSTPLANNEN? HEBBEN

Basil & Louise

Dochter van Vanhee Sandra

JULLIE BEPAALDE DROMEN DIE JULLIE WILLEN

NEYT DIANA (89)

DEMEY SIMONNE (90)

REALISEREN?

Nieuwpoort, 18 april 2019

Nieuwpoort, 24 mei 2019

op Gent, wil ik nog wat langer studeren. Ik zou ook graag

PEERTS MARCEL (93)

MORTELÉ ELISABETH (84)

Zoon van Koriche Mohamed en

een buitenlandse stage doen in Frankrijk. Ik zou het leuk

Oostende, 30 april 2019

Nieuwpoort, 26 mei 2019

Vandenhouten Emmanuelle

Louise: Momenteel studeer ik nog en omdat ik dol ben

op de cover

OUSSAMA
Geboren op 5 april 2019

vinden om iets in de communicatiesector te doen zoals
Speciaal voor de zomereditie van ons informatiemagazine

woordvoerderschap, creatief directeur of hoofd van een

CLOET BERNARD (64)

DEBAECKER CHANTAL (61)

LIAM

gaven covermodellen Louise Van Der Taelen en Basil

communicatiebureau.

Nieuwpoort, 7 mei 2019

Veurne, 28 mei 2019

Geboren op 12 april 2019

Marichal het beste van zichzelf. Met een bellenblazer in de

Basil: Ik zou graag op zelfstandige basis een eigen zaak

hand poseerden ze als echte pro’s voor de lens van onze

opstarten.

VANDAMME NOËL (67)

SOETE YOLANDA (82)

Veurne, 11 mei 2019

Nieuwpoort, 1 juni 2019

fotograaf.

Zoon van Desaever Nathalie
CAMILLE

WAT VINDEN JULLIE SPECIAAL AAN EEN ZOMER

Geboren op 13 april 2019

Algemene informatie:

AAN ZEE?

VANDER ESPT ANDRÉ (98)

LEYE DANIEL (87)

Dochter van Wybo David en

•

naam: Louise Van Der Taelen

Louise: Alle lekkere restaurants, de prachtige

Nieuwpoort, 18 mei 2019

Brugge, 4 juni 2019

Deceuninck Justine

•

leeftijd: 20 jaar

zonsondergangen, het frisse briesje, de wandel-

•

hobby: shoppen is mijn cardio

promenade etc. Allemaal dingen waar ik van geniet!

BILLIE

•

opleiding: communicatiemanagement in Gent

Basil: Het verschil in drukte afhankelijk van het seizoen.

Geboren op 17 april 2019

In de winter is onze stad kalm en rustig. In de zomer

Dochter van Heye Dennis en

wordt Nieuwpoort een bruisende badstad die helemaal

Debedts Steffi

Algemene informatie:

open bloeit.

•

naam: Basil Marichal

•

leeftijd: 19 jaar

•

hobby: waterpolo

Louise: Tijdens de zomervakantie werk ik als

•

opleiding: KMO-management in Gent

jobstudente bij Marie Méro. Het voelt voor mij eigenlijk

WAT DOEN JULLIE TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE?

Stuur een kaartje
naar wzc
De Zathe

niet echt aan als werk omdat ik van het sociaal contact en
van mode hou. Ook heb ik de allerliefste collega’s die mij
WAAROM WILDEN JULLIE MODEL STAAN VOOR

veel leren. Als ik niet in de winkel sta, ben ik vooral aan

STAD NIEUWPOORT?

het strand te vinden.

Louise: Ik woon sinds twee jaar in Nieuwpoort en ik zie dat

Basil: Ook ik werk in de zomer als jobstudent, namelijk

De medewerkers van het woon-

de stad veel voor zijn inwoners doet. Daarom wou ik graag

bij Stad Nieuwpoort. Iedere zomer kun je mij vinden aan

zorgcentrum De Zathe organiseren

iets terug doen en stelde ik mij kandidaat. Mijn jongere

zee als strandredder.

broer, Louka, doet aan modellenwerk en is daar heel positief
over. Het leek mij leuk om het zelf eens uit te proberen.
Basil: Mijn beste vriend schreef mij in zonder mijn

 OPROEP

medeweten. Toch besloot ik om op het voorstel om model

Wil je ook model staan voor Stad Nieuwpoort?
Surf naar www.nieuwpoort.be en meld je aan.

te staan, in te gaan.
WAT VONDEN JULLIE ER VAN OM SAMEN MET
EEN ANDERE PERSOON OP DE COVER VAN HET
STEDELIJK
Louise:

INFORMATIEMAGAZINE

TE

STAAN?

Ik vond het echt mega plezant! Basil maakte

th

f
e making o

Online registratie
orgaandonatie mogelijk
via digitaal loket

van maandag 23 september tot en
met vrijdag 11 oktober 2019 een
tentoonstelling in het kader van de
Week van Dementie. Daarvoor zijn
ze op zoek naar postkaartjes!
Ga je op reis en stuur je graag post-

Elke Belg vanaf 18 jaar kan laten registreren of hij of zij orgaandonor

kaartjes?

wil zijn of niet. Vroeger konden inwoners het formulier ‘Verklaring voor
Vergeet het wzc De Zathe dan zeker

orgaandonatie’ enkel in het Stadhuis invullen en tekenen.

niet en bezorg hen een kaartje op

het ook 10x makkelijker om spontaan te lachen. Ik

Nu kan dit ook online via het digitaal loket. Duidelijke instructies op het

volgend adres: Animatie, woon-

denk dat we het allebei ook niet verwacht hadden

scherm zullen je door de verschillende stappen loodsen.

zorgcentrum De Zathe, Onze Lieve

om op de cover van het stadsmagazine te staan.
Dus

we

hebben

zeker

van

de

ervaring

genoten.

Vrouwstraat 18, 8620 Nieuwpoort.
Het digitaal loket vind je via www.nieuwpoort.be of rechtstreeks via
nieuwpoort.egovflow.be. Dit kan op een computer, tablet of smartphone.
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BURGERZAKEN

Waarover zou je graag nog meer informatie krijgen?

 UITKALENDER

(Duid één of meerdere opties aan.)

Vind je gemakkelijk je weg doorheen het aanbod in de

Interviews
Verhalen van Nieuwpoortenaars

UiTkalender (evenementenkalender achteraan)?
Ja

Geschiedenis

Nee, ik vind de onderverdeling tussen de activiteiten

Cartoons

niet duidelijk.

Foto’s

Nee, ik vind dat er te veel tekst in staat.

Interactieve pagina’s (zoals enquête, quiz,

Nee, ik vind de opmaak te eentonig.

wedstrijd etc.)
Andere

Vind je dat er foto’s moeten staan in de UiTkalender?
Ja

Wat vind je van
Nieuwpoort, Uw Stad?
Ongeveer een jaar geleden staken we ons
informatieblad Nieuwpoort, Uw Stad in een nieuw
kleedje. De vormgeving en de inhoud werden grondig
herbekeken.
Uiteraard willen we onze lezers alsmaar beter
bedienen. Daarom hebben we jouw hulp nodig.
We hadden graag geweten wat je van ons
informatieblad vindt. Via enkele vragen peilen we
naar jouw mening. De resultaten kun je binnenkort
lezen in ons magazine.

Nee

 ALGEMENE INFORMATIE

Wat vind je van de schrijfstijl?

M/V/X:

Te moeilijk (gebruik van moeilijke woorden,

 NIEUWPOORT, UW STAD ALS
COMMUNICATIEKANAAL

Postcode woonplaats:

ingewikkelde zinsbouw etc.).

Hoe zie je de toekomst van Nieuwpoort, Uw Stad?

Geboortejaar:

 INHOUD

Goed zoals het is.

Te gemakkelijk (kinderlijk woordgebruik).

Ik verkies een papieren magazine boven een

Te zakelijk (formeel en passief taalgebruik).

digitale versie.

Lees je Nieuwpoort, Uw Stad volledig of slechts enkele

Ik lees het magazine liever online.

 VORMGEVING

Ik verkies een papieren én digitale versie van het

Ik lees het volledig.

Wat vind je van de structuur van het infoblad?

informatieblad.

Ik lees slechts enkele rubrieken.

(Duid één of meerdere opties aan.)

rubrieken?

Ik vind de pagina-opmaak overzichtelijk.
Wat lees je altijd? (Duid één of meerdere opties aan.)

Ik vind de pagina-opmaak niet overzichtelijk.

Hoe zie je Nieuwpoort, Uw Stad inhoudelijk?
Meer verhalen van Nieuwpoortenaars, minder

Voorwoord

Ik vind meteen de informatie die ik wil.

stadsinformatie.

Interviews

Er is voldoende witruimte.

Meer stadsinformatie, minder verhalen van

Historisch Nieuwpoort

Er is te weinig witruimte.

Nieuwpoortenaars.

Flitsen uit de Raadzaal

Ik vind niet meteen alle informatie die ik nodig heb.

Mix van beiden.

Milieu

De vragenlijst kan online (www.nieuwpoort.be)
én offline ingevuld worden. Hiernaast vind je de
vragenlijst die je kunt opsturen naar
communicatie@nieuwpoort.be of naar Dienst
Communicatie, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort.

Openbare werken

Staan er genoeg foto’s in?

Welk stadskanaal raadpleeg je het liefst voor nieuws/

Lokale economie

Voldoende

evenementen?

Sociale zaken – Huis van het Kind

Niet voldoende

(1= niet belangrijk en 6 = meest belangrijk)

Sport
Zwembad

Nieuwpoort, Uw Stad
Zijn de gebruikte foto’s groot genoeg?

Sociale media (Facebook, Twitter en Instagram)

Westfront

Ja, ze zijn groot genoeg.

Website www.nieuwpoort.be of

Toerisme

Nee, de foto’s zijn te klein en mogen wat groter.

www.visit-nieuwpoort.be

Kinderboerderij
Nieuwpoort in Beeld (foto’s van jubilea, openingen etc.)

Digitale nieuwsbrief
Zijn de foto’s voldoende aan Nieuwpoort gelinkt?

UiTkalender (kalender helemaal achteraan)

Ja

Sociale media-pagina

Nee

Folders en flyers
Digitale borden
Welke eindscore zou je aan het informatiemagazine

GEEN ZIN OM IN JOUW NIEUWPOORT, UW

Wat vind je van de aangeboden informatie in het

Ben je tevreden over het kleurgebruik in het

geven?

STAD TE KNIPPEN? AAN DE BALIE VAN HET

stadsmagazine? (Duid één of meerdere opties aan.)

informatieblad?

1  10 (1 = laag en 10 = hoog)

STADHUIS ZULLEN OOK INVULFORMULIEREN

Ik vind de inhoud interessant.

Ja

BESCHIKBAAR ZIJN.

Ik vind dat er voldoende informatie aangeboden

Nee, want te weinig kleuren

wordt.

Nee, want te veel kleuren

Ik vind de artikels niet relevant.

Nee, want te sombere kleuren

Ik vind de teksten te beknopt (te weinig diepgang).

Nee, want te felle kleuren

Heb je nog andere opmerkingen?

Ik vind de artikels te uitgebreid.
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EEN AANTAL WEETJES:
• Het overgrote deel van Nieuwpoort-Bad be-

Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad
vieren 70-jarig huwelijk

hoort tot de parochie van Sint-Bernardus.
Een klein stukje van de badplaats valt onder

“Er valt veel, zeer veel te doen en het is geen gemakkelijke taak die ons te wachten staat. Met overtuiging en

de bevoegdheid van de Sint-Niklaasparochie

wilskracht vatten wij deze taak aan en zien met betrouwen de toekomst tegemoet.”

van Oostduinkerke. Een rechtstreeks gevolg
van de splitsing in 1949.

Wijlen burgemeester Floribert Gheeraert sprak deze gevleugelde woorden uit op 14 augustus 1949, tijdens de
‘feestelijkheden ter viering van de uitbreiding van ons grondgebied’. Een kleine maand eerder was Nieuwpoort-Bad,

• De

toevoeging

van

Nieuwpoort-Bad

bij

voordien onderdeel van Oostduinkerke, officieel bij Nieuwpoort gevoegd.

Nieuwpoort geldt als één van de grootste verwezenlijkingen van toenmalig burgemeester

Uit de woorden van Gheeraert blijkt duidelijk de intentie om Nieuwpoort te laten uitgroeien tot een voorname

Floribert Gheeraert. Op het Hendrikaplein

badstad aan de Belgische kust. Het huwelijk tussen de badplaats en het historisch centrum was hiervoor de perfecte

staat zijn bronzen buste die dit wapenfeit in

katalysator.

herinnering brengt.
• De viering van het platina huwelijk tussen
Nieuwpoort-Bad

en

Nieuwpoort-Stad

DE TOETREDING: EEN LANG

provincieraad. Twee jaar later zet-

Tegelijk werden ook stukken van

HINDERNISPARCOURS

te ook Brussel het licht op groen.

Westende, Lombardsijde, Ramska-

Prins-Regent

pelle en Sint-Joris aan het stedelijk

valt

Karel

ondertekende

samen met de 155e verjaardag van de bad-

Op 20 juni 1949, nu zeventig jaar ge-

het besluit op 19 mei 1949 en op

grondgebied

plaats. In 1864 werd ‘La société anonyme

leden, werd onze badplaats officieel

10 juni volgde de publicatie in het

tra stukken land vormden de eerste

de Nieuport-Bains’ opgericht. Deze vennoot-

aan het grondgebied van Nieuwpoort

Staatsblad.

stappen tot de creatie van een een-

schap gaf de nodige impulsen voor de ont-

toegevoegd. Deze beslissing had heel

ter was de aanhechting een feit.

wikkeling van Nieuwpoort-Bad. Dankzij de rij-

wat voeten in de aarde gehad. Van-

Nieuwpoort-Bad werd officieel Nieuw-

ke familie Crombez nam de ontwikkeling van

uit Oostduinkerke én Nieuwpoort-Bad

poorts grondgebied.

de badplaats vanaf 1870 een vliegende start.

werd met allerhande petities en pamfletten steevast hevig verweer gebo-

Exact

tien

dagen

la-

UITBUNDIGE FESTIVITEITEN

Nieuwpoort.

eerste stemmen op om Nieuwpoort

heid werden kosten noch moeite ge-

territoriaal uit te breiden.

spaard. Tijdens de feestelijkheden

’80

van

gingen

De twee pittoreske plattelandsdorpen
deel van het groene ommeland van

14 augustus 1949. Voor de gelegen-

jaren
eeuw

In 1971 was een fusie met buurdor-

en Nieuwpoort-Bad vormde de aanleiding tot een groots volksfeest op

de

gemaakt ‘Groot-Nieuwpoort’.

Het huwelijk van Nieuwpoort-Stad
de

in

negentiende

LEESTIP

organiseerde het stadsbestuur een

De regiocollectie van de

Na de Eerste Wereldoorlog werden

indrukwekkende bloemenparade die

stedelijke bibliotheek bezit

nieuwe pogingen ondernomen. In

van het centrum richting zee trok. Op

Nieuwpoort-Bad is grond-

1928 werd het voorstel om Bad bij

het Hendrikaplein konden inwoners

gebied Oostduinkerke, een

Stad te voegen op de agenda van

genieten van balletoptredens, con-

boekje dat in 1939 werd

de Kamer van Volksvertegenwoord-

certen en een heus variétéfeest. De

uitgegeven door de gemeen-

igers in Brussel geplaatst. Zonder

heuglijke dag werd ’s avonds afge-

te Oostduinkerke. De eerste

resultaat. Het duurde tot 1939 voor

sloten met een schitterend vuurwerk.

helft van het boekje lijst de

er schot in de zaak kwam. De onderhandelingen over de aanhechting van

ex-

vormen vandaag een vitaal onder-

de

Reeds

De

pen Sint-Joris en Ramskapelle op til.

den tegen een mogelijke annexatie
van Nieuwpoort-Bad.

toegevoegd.

hoofdredenen op die de stad
GROOT-NIEUWPOORT

Nieuwpoort-Bad werden echter an-

Nieuwpoort aanhaalt ter
verdediging van de aanhech-

dermaal opgeschort door de Tweede

Tot 1949 was Nieuwpoort beduidend

ting van Nieuwpoort-Bad. In

Wereldoorlog.

kleiner dan de kustgemeente die we

het tweede deel lees je de

vandaag kennen. De IJzerstad be-

reactie van de tegenpartij

In 1947 haalde het Nieuwpoortse

stond destijds grotendeels uit het

uit Oostduinkerke. Een uniek

stadsbestuur de oude eis tot uitbrei-

huidige historische centrum. Met de

tijdsdocument dat een licht

ding van het grondgebied opnieuw

‘annexatie’ van Nieuwpoort-Bad nam

werpt op een boeiend

boven water. Datzelfde jaar werd

Nieuwpoort gevoelig in omvang toe.

regionaal conflict uit de

het voorstel goedgekeurd door de

vorige eeuw.
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FLITSEN UIT DE
RAADZAAL

Stad Nieuwpoort
investeert in groene
energie. En jij?

Nieuwe pmd-zak
nog niet voor
IVVO regio!

In maart 2019 werden op het dak van het

Wellicht hoorde je al van de ambitie van Fost Plus

stedelijk zwembad en de aanpalende sporthal

(verantwoordelijke organisatie voor de inzameling

Goedkeuring verborgen mobiele

594

kadert

en de sortering van huishoudelijk verpakkingsafval)

camera’s

in het streven van het stadsbestuur naar een

om de inzameling van pmd uit te breiden met alle

25 APRIL 2019
1

zonnepanelen

geïnstalleerd.

Dit

infrastructuur die geënt is op duurzaamheid en

plastic verpakkingen. Dit wordt gefaseerd ingevoerd

De raad gaf zijn goedkeuring voor het plaatsen

klimaatneutraliteit. Het project werd gerealiseerd

vanaf juni 2019 tot en met 2022.

van verborgen mobiele camera’s op het grondge-

met steun van de Provincie West-Vlaanderen.
Voor de IVVO-regio (waartoe Nieuwpoort behoort),

bied van Nieuwpoort. Zo moet sluikstorten voor-

2

Strandasbakjes

Er wordt voorzien dat de zonnepanelen op het einde

staat dit nog niet op punt. Er wordt pas van start

van de maand juli groene stroom zullen beginnen

gegaan met de nieuwe blauwe zak rond 2021-2022.

Herondertekening charter Gezonde

produceren. De installatie is goed voor 23% van

Momenteel kun je dus gewoon pmd inzamelen

Sigarettenpeuken vormen een significant onderdeel

Gemeente

het huidig jaarlijks verbruik van de sporthal en het

zoals je het kent.

van de zwerfvuilproblematiek. Ze bestaan deels

komen worden.

zwembad in het Leopold II park.
De gemeenteraad ondertekende het charter
Gezonde Gemeente voor de periode 2019 –

ZELF INTERESSE IN ZONNEPANELEN?

2024. Het bestuur engageert zich om een suc-

uit niet-afbreekbaar plastic en kunnen dus nooit
Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen

helemaal verteren. Op het strand hopen de peuken

en drankkartonnen horen in de blauwe zak. Ook

zich op in het zand. Meeuwen en andere kustdieren

metalen deksels, kroonkurken, spuitbussen en

verwarren dit schadelijk afval met voedsel.

cesvol lokaal gezondheidsbeleid uit te bouwen.

Stad Nieuwpoort levert een positieve bijdrage

Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een

aan een gezond en duurzaam milieu. Ook jij kunt

omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoe-

helpen! Bijvoorbeeld door het installeren van

Botervlootjes, yoghurtpotjes en andere plastic

waar ze bijdragen tot het plasticprobleem. Ook

ker en werknemer optimaal stimuleert om ge-

zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit.

verpakkingen die geen plastic flessen zijn, horen

sigarettenfilters

nog steeds in je restafvalzak of -container thuis.

het milieu. Uit één weggegooide filter lekken nog

zond te leven.

aluminium worden toegelaten.
Uiteindelijk komen de peuken in zee terecht

Inwoners van Nieuwpoort die overwegen om zelf

23 MEI 2019
3

De straat gelegen in de nieuwe verkaveling, ge-

bijzonder

schadelijk

voor

minstens 10 jaar zware metalen en giftige gassen.

te zonnepanelen aan te schaffen, kunnen zich

Heb je nog sorteertwijfels? Surf dan naar

Vier filters per liter zeewater zijn voldoende om

hierover informeren bij Woonhuis NieKo.

www.betersorteren.be!

kleine visjes te doden.
Onder de slogan ‘Laat je peuken niet stranden’

Nieuwe straat in Ramskapelle
krijgt naam

zijn

Woonhuis Nieko

zorgt de Provincie West-Vlaanderen deze zomer

Tel. 058 53 34 90

opnieuw voor kartonnen strandasbakjes. Deze kun

wonen@koksijde.be

je gemakkelijk vouwen tot een soort van frietzakje
dat met wat zand kan gevuld worden. Eén bakje

legen aan de Hemmestraat in Ramskapelle, krijgt
de naam ‘Halifaxstraat’ toegekend. Deze bena-

Woonloket Nieuwpoort: Het Sociaal Huis,

kan een tiental peuken bevatten. Na gebruik

ming verwijst naar de crash van de Halifax in

Astridlaan 103 - Op maandag van 13.30 u. tot

loopt het zand onderaan weg en blijven alleen de

Ramskapelle tijdens de Tweede Wereldoorlog.

16 u. en woensdag van 9 u. tot 11.45 u.

sigarettenpeuken achter. Deze deponeer je in de

(zonder afspraak)

vuilnisbak waarna het asbakje hergebruikt kan

4

worden.

Vernieuwing Franslaan
Woonloket Koksijde: Het Sociaal Huis,

In fase 5 van de vernieuwing van de Franslaan

Ter Duinenlaan 34 - Op dinsdag en donderdag

De strandasbakjes kun je verkrijgen bij de Dienst

(gedeelte tussen Albert I laan en Vlaanderen-

van 13.30 u. tot 16 u. (donderdag op afspraak)

Toerisme en bij elke reddingspost op het strand van

straat) zijn de rioleringswerken op het kruispunt

Nieuwpoort.

Franslaan - Sint-Bernardusplein voorzien. Daarnaast werd voorgesteld om de bovenbouw van
het kruispunt mee te vernieuwen.

8
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Strijd mee tegen
de Aziatische
hoornaar

900.000 euro
subsidie voor nieuw
sportcomplex

ALBERT I LAAN

De Aziatische hoornaar is een grote, donkere

Het project voor een nieuw stedelijk sportcomplex

In november 2018 gingen wegen- en riolerings-

wesp. Je herkent het insect aan de unieke

werd

werken van start in de Albert I laan tussen het kruis-

kleurencombinatie. De kop en het borststuk van

afgevaardigden van Sport Vlaanderen, Inter vzw,

het dier zijn volledig zwart. Ook het achterlijf van

de Confederatie Bouw, de Vlaams Sportfederatie

de hoornaar is donker met slechts één brede gele

en Tomorrowlab. Stad Nieuwpoort behaalde met dit

Begin juli wordt de oostkant van de Albert I

band. De pootjes hebben opvallende gele tipjes. In

dossier ‘onderscheiding’ op de beoordelingsschaal

laan opnieuw opengesteld voor verkeer richting

het voorjaar bouwt de hoornaar bolvormige nesten

van Sport Vlaanderen. Met 72% is dit goed voor

Nieuwpoort-Bad. De westkant wordt opnieuw één-

in tuinhuizen, houten schuurtjes of onder carports.

een subsidiebedrag van 900.000 euro.

richtingsverkeer richting Nieuwpoort-Stad. Fietsers

geëvalueerd

door

een

commissie

met

Vernieuwing
openbaar domein

punt Victorlaan en de Louisweg.

kunnen richting Nieuwpoort-Bad fietsen via het ver-

Tijdens de zomermaanden verkast hij naar hoge
boomtoppen.

De nieuwe accommodatie vervangt op termijn

nieuwde dubbelrichtingsfietspad.

de bestaande sportinfrastructuur in de DudenDe mens heeft weinig te vrezen van deze exoot.

hofenlaan. Dit moet een oplossing bieden voor

Let op! De twee kruispunten (Louisweg en

Voor onze inheemse insecten is de Aziatische

meerdere knelpunten op de huidige sportsite.

Victorlaan) blijven gesloten!

Zo is er vandaag geen ruimte voor sportonderwijs

FRANSLAAN

hoornaar wel een uiterst onwelkome gast. Deze
invasieve wespensoort belaagt immers onze bijen,
wespen en vliegen waardoor de bestuiving van
landbouwgewassen onder druk komt te staan.
De overheid heeft daarom een plan klaarliggen om
de verdere verspreiding van de Aziatische hoornaar

UPDATE
BASISKAART
VLAANDEREN

of wintertennis. Verder laat de omvang van de
bestaande sporthal in het Leopold II park slechts

Vanaf 1 juli wordt ook de Franslaan, vak Lefebvrestraat

een beperkt aanbod competitiesporten toe. In het

en Sint-Bernardusplein, opnieuw opengesteld voor het

sportpark is de randaccomodatie, zoals sanitaire

verkeer. Alle garages zijn dan opnieuw toegankelijk.

voorzieningen, aan vernieuwing toe.
Begin juli wordt wel nog gewerkt aan de middenberm.

in ons land af te remmen. Wanneer je een hoornaar

Dit zal voor weinig hinder zorgen.

of een nest ziet, meld je dit best zo snel mogelijk op

Het Grootschalig Referentie Bestand of Basiskaart

In het ontwerp voor het nieuwe sportcomplex

www.vespawatch.be.

Vlaanderen (GRB) is een geografisch informatie-

wordt zuinig ruimtegebruik nagestreefd door

systeem dat dient als topografische referentie voor

het

functies.

Vanaf september 2019 gaat de vierde fase van de

Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geo-

Beweegbare wanden zullen flexibel gebruik van

wegenwerken in en wordt het vak Sint-Bernardusplein

de infrastructuur toelaten.

en Vlaanderenstraat onder handen genomen.

Dienst Milieu

grafische basis waarop alle gebruikers eigen ge-

Willem De Roolaan 90

gevens kunnen enten: gebouwen, percelen, wegen

Tel. 058 22 44 51

en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het

milieu@nieuwpoort.be

wegennetwerk.

clusteren

van

verschillende

De volgende terreinupdate van de GRB van Nieuwpoort is gegund. In de loop van 2019 zal de firma

SLUITING
RECYCLAGEPARK

Daeninck & Audenaert uit Evergem hiervoor op-

Het recyclagepark zal gesloten zijn op

met een formulier.

metingen doen.
De landmeters van Informatie Vlaanderen hebben
een persoonlijke badge en kunnen zich legitimeren

donderdag 11 juli 2019 (Feestdag van
de Vlaamse Gemeenschap) en donderdag 15
augustus 2019 (O.L.V.-Hemelvaart).
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OPENBARE WERKEN

Nieuwe handelszaak gestart?
Start je binnenkort een nieuwe zaak of ben
je pas gestart? Neem dan contact op met de
Dienst Lokale Economie via tel. 058 22 44 79
of economie@nieuwpoort.be!

NIEUWSBRIEF VOOR
NIEUWPOORTSE ONDERNEMERS
De Dienst Lokale Economie lanceert een digitale nieuwsbrief voor
alle handelaars en ondernemers die actief zijn in Nieuwpoort.
Deze nieuwsbrief zal handelaars en ondernemers informeren
over alle evenementen op het grondgebied van Nieuwpoort,
wegeniswerken, nieuws uit of over de Lokaal Economische Raad
etc.

Wijziging aanvraag
schooltoelage

Meld je aan via www.nieuwpoort.be!

Dienst Lokale Economie
Marktplein 7

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket, de ver-

economie@nieuwpoort.be

nieuwde kinderbijslag, van start gegaan. De huidige schooltoelagen voor het kleuter-, lager en
secundair onderwijs worden vanaf het nieuwe

Uitstekend voorjaar voor Nieuwpoortse Vismijn

schooljaar vervangen door de schooltoeslag en

Het vissersbestaan is van oudsher nauw verweven met de identiteit van Nieuwpoort en zijn inwoners. Het is één van

nog studietoelagen voor studenten in het hoger

de ontstaansredenen van onze stad. Veel Nieuwpoortenaars voelen zich er nog steeds sterk mee verbonden.

onderwijs.

Kop op: like je
offline leven

Ook in 2019 vervult de Nieuwpoortse visserij een sleutelrol. Het stadsbestuur ondersteunt de plaatselijke

ZIT JOUW KIND IN HET KLEUTER-, LAGER

In Vlaanderen spendeert 1 op 3 minstens

vissersgemeenschap in het moderniseringsproces, zonder daarbij de voeling met het lokale aspect te verliezen.

OF SECUNDAIR ONDERWIJS? VOLGT JE

één uur per dag aan schermtijd via zijn of

DOCHTER OF ZOON (OF JIJZELF) EEN HBO5-

haar telefoon. Bij 14% loopt het verbruik

OPLEIDING VERPLEEGKUNDE?

zelfs op tot 5 uur of meer. De balans is soms

Tegenwoordig is Nieuwpoort hét grote voorbeeld voor de aanvoer van dagverse vis en garnaal door kleinschalige en
kustvisserij.

worden geïntegreerd in het Groeipakket. De afdeling Studietoelagen voorziet vanaf dan alleen

ver te zoeken.

Het nieuwe jaar is alvast goed begonnen voor onze stedelijke Vismijn. In de eerste drie maanden van 2019 werd
meer dan 63.000 kg vis aangevoerd en verhandeld. De populairste vissoorten blijven tong (18.492 kg) en
pladijs (10.201 kg). Ook de Noordzee-garnaal blijft goed scoren (6090 kg).

Dan moet je géén aanvraag meer indienen bij
de afdeling Studietoelagen. De berekening en

Wil je graag weten hoe (on)gezond jouw

uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt via je

relatie met je smartphone is?

uitbetaler van het Groeipakket.
Doe de test op www.kopop.be en ga de

PLADIJS
10201 kg

RODE POON
6090 kg

Stel al je vragen over de schooltoeslag via

uitdaging op jouw maat aan. Via handige

info@groeipakket.be. Meer informatie op

tips en tricks wordt de relatie met je

www.groeipakket.be.

smartphone vanzelf een stuk evenwichtiger.

BEN JE STUDENT IN HET HOGER
ONDERWIJS?
Dan moet je wél een aanvraag indienen bij de
afdeling Studietoelagen. Dit kan vanaf 1 augustus
2019 via www.studietoelagen.be.
Voor wie in het verleden al een studietoelage

TONG
18492 kg

GARNAAL
6090 kg

BOT
3762 kg

kreeg, start de overheid vanaf eind oktober 2019

Het Sociaal Huis

zelf een dossier op. Je krijgt dan een vooraf

Astridlaan 103

ingevuld formulier waarmee je je gegevens kunt

Tel. 058 22 38 10

bevestigen.

sociaalhuis@nieuwpoort.be
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EUROPEAN
DISABILITY CARD
Sinds oktober 2017 kunnen personen met een
erkende handicap een European Disability Card
(EDC) aanvragen. Aan het gebruik van deze strikt
persoonlijke kaart zijn heel wat voordelen verbonden. De organisatoren van culturele, sportieve of
vrijetijdsactiviteiten die de EDC accepteren, bepalen zelf welke voordelen ze precies toekennen.
De EDC maakt nu ook zijn intrede in Nieuwpoort.
In feite vormt dit een bevestiging van de reeds genomen beleidsstappen inzake toegankelijkheid en

Leren werken met
tablet of smartphone
(Android)

inclusiviteit.

brengt: echtscheidingsgeschillen, huurproblemen,

Het Sociaal Huis organiseert in samenwerking met

• het gratis ontlenen van een strandrolstoel via de

erfeniskwesties, beslag op loon etc.

CVO CERVO-GO een nieuwe cursus om maximaal

Dienst Toerisme (1 september t.e.m. 30 juni);

ZITDAGEN
DIENST RECHTSHULP
Iedereen kan in een situatie terechtkomen die
juridische vragen of moeilijkheden met zich mee-

gebruik te leren maken van je Android tablet of smartTijdens de zitdag van de Dienst Rechtshulp in Het

phone.

Sociaal Huis kun je al je problemen voorleggen. Je

bekijken en heel wat andere toepassingen komen aan

krijgt er een eerste advies en informatie over je

bod tijdens deze elfdelige cursus.

Surfen,

mailen,

foto’s

maken,

filmpjes

In Nieuwpoort is de European Disability Card van
toepassing op:
• de voorzieningen via Zon, Zee … Zorgeloos (in
juli en augustus);

• de

toegang

tegen

verminderd

tarief

voor

personen met een handicap in het stedelijk
zwembad;
• de

toegang

tegen

verminderd

tarief

voor

begeleiders van personen met een handicap in

rechten en plichten. Indien nodig verwijst de jurist
je voor verdere opvolging of afhandeling door

De lessen vinden plaats in Het Sociaal Huis van 12

naar een advocaat, notaris, vakbond of sociale/

september tot en met 28 november 2019, telkens op

administratieve dienst.

donderdagvoormiddag van 8.45 u. tot 12 u. De deel-

het bezoekerscentrum Westfront;
• het reserveren van een toegankelijke plaats in
Centrum Ysara en de City.

nameprijs bedraagt 68 euro (incl. cursusmateriaal).
Meer info vind je op www.eudisabilitycard.be.

Alle inwoners van Nieuwpoort kunnen gratis
gebruikmaken van deze dienstverlening. Je kunt

Breng zelf je tablet of smartphone (Android) mee

hiervoor elke tweede en vierde maandag van de

naar de cursus!
Inschrijven

gebeurt

Domino biedt tweedehandskledij en –speelgoed
aan voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Je kunt in
de winkel terecht op dinsdag van 9 u. tot 11.45
u. en op elke eerste zaterdag van de maand van
9 u. tot 11.45 u.
De kledingwinkel van Domino in Het Sociaal
Huis zal gesloten zijn tussen maandag 15 juli en
vrijdag 16 augustus 2019.
Heb je thuis nog bruikbaar materiaal liggen? Bij
voorkeur breng je dit binnen buiten de jaarlijkse

maand terecht in Het Sociaal Huis, telkens van 16
u. tot 17.30 u.

Kledingwinkel
Domino op
zomerverlof

via

CVO

CERVO-GO

(Sint-

Elisabethlaan 6, 8660 De Panne): tel. 058 41 51 61
Je hoeft geen afspraak te maken. Breng zeker alle

of www.cervogo.be. Het secretariaat in De Panne is

documenten mee die met je vraag of probleem te

gesloten van maandag 1 juli tot en met donderdag 15

maken hebben.

augustus 2019.

Let op! Op maandag 11 november 2019

Werk je met een iPhone of iPad? Vanaf januari

(Wapenstilstand) is er géén zitdag van de

2020 wordt een lessenreeks aangeboden voor

Dienst Rechtshulp. Deze wordt verplaatst

Apple gebruikers.

verlofperiode. Kledij, speelgoed, kinderboeken,
pampers, schoolgerief etc. zijn altijd welkom.
Je kunt dit materiaal tijdens de openingsuren
afgeven aan het onthaal van Het Sociaal Huis,
Astridlaan 103.
Meer info over de kledingwinkel van Domino via
ilona.evrard@nieuwpoort.be of
tel. 0498 92 92 55.

naar maandag 4 november 2019.
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In gesprek met hoofdredder-coördinator

Elke zomer trekt een groot aan-

Alle kustgemeenten streven naar

schaafwonden op door het contact

Franky Musschoot

tal bezoekers naar de Belgische

uniformiteit op het gebied van

met de golfbreker.

kust. Een negatief kantje hieraan

materiaal, praktische organisatie

is dat heel wat kinderen verloren

en kledij. De vernieuwde en mo-

Het meest spectaculaire dat ik ooit

lopen. Heb jij tips om dit te voor-

derne reddersoutfit moet redders

meegemaakt heb, was een reddings-

komen?

meer herkenbaar maken bij het

actie met een Avon-boot. De redding

grote publiek. Hoe belangrijk is

moesten wij uitvoeren in een klein

dat?

bootje (4 m) en dit met een zuid-zuid-

Nieuwpoort telt vijf strandreddingsposten. Die
zijn tijdens de zomervakantie open van zaterdag
29 juni tot en met zondag 1 september van
10.30 u. tot 18.30 u.
In Nieuwpoort zijn er zo'n 85 redders actief
om de veiligheid van de baders, zwemmers en
watersportbeoefenaars maximaal te waarborgen.
Niemand weet meer van het reddersleven dan Franky
Musschoot. In 1987 begon hij zijn carrière als hoofdredder
op het strand. Daarna nam hij de verantwoordelijkheid van
hoofdredder-coördinator op zich. Nu is hij bezig aan zijn laatste
seizoen. Tijd voor een interview dus.

golfbrekers blijven.

goede redder beschikken?

westenwind van 8 à 9 beaufort.

dwaalbandjes aanschaffen. Dus ik
raad iedereen zeker aan om langs

Dit is heel belangrijk. Mensen moe-

te gaan bij de Dienst Toerisme, de

ten meteen zien bij wie ze te-

Nu wordt dit niet meer toegestaan.

EHBO-posten of de strandredders. Zij

recht kunnen. Voortaan dragen alle

Vanaf meer dan 6 beaufort varen

zullen met plezier een bandje geven.

redders een nieuw geelrood uniform.

strandredders niet meer uit en wor-

De hoofdredders en adjunct-hoofd-

den andere reddingsdiensten inge-

Liep jouw kind toch verloren? Pani-

redders blijven wel de blauwe unifor-

schakeld.

keer niet maar verwittig snel de red-

men dragen.

ders of de EHBO-post en geef een
duidelijke beschrijving. Wanneer je

Wat is persoonlijk jouw mooiste

zelf je kind terugvindt, meld dit dan

ervaring? Of het meest spectacu-

aan de redders. Zo hoeven zij niet

laire verhaal dat je meegemaakt

langer te zoeken.

hebt?

Soms vinden andere strandgangers

Zelf heb ik eens twee Oostenrijkse

DE IKWV? DAN KUN JE

verloren kinderen terug. Dan is het

kinderen op hetzelfde moment uit

TERECHT OP WWW.IKWV.BE

belangrijk om de kinderen naar een

het water moeten halen. Zij waren

WIL JE MEER WETEN OVER

Veilig op het strand
Over welke kwaliteiten moet een

Al heel lang kunnen badgasten ver-

redder of EHBO-post te brengen. Zij

afgedreven door de sterke stroming

gaan zwemmen. Dit raad ik zeker niet

doen het nodige om het kind terug bij

en wind. De kinderen bleven gelukkig

aan omdat de plotse overgang van

de ouders te brengen.

ongedeerd, maar ikzelf liep heel wat

We moeten vooral aandachtig zijn

heel warm naar koud een te groot

Redders moeten vooral een goed in-

bij zonnig, warm weer en als er wind

shockeffect voor het lichaam teweeg-

zicht hebben en steeds aandachtig

staat met een windkracht van 3 tot

brengt.

blijven. Als het druk is, ben je continu

4 beaufort. Badgasten vinden het

bezig met het scannen van mensen:

dan leuk om in de golven te springen

Op het strand is het gevaarlijk wan-

wie kan er niet goed zwemmen?, wie

maar beseffen niet wat de gevolgen

neer kinderen diepe putten maken en

heeft er hulp nodig? etc. Een redder

kunnen zijn. Door de kracht van de

erin spelen. Ze beseffen niet dat hun

moet ook communicatief vaardig zijn.

golfslag kan niet alles zo gemakkelijk

constructies kunnen instorten en ze

Hij of zij moet in elke situatie em-

opgevolgd worden als bij rustig weer.

bedolven kunnen raken. Ook worden

pathisch en beleefd maar ook kordaat

Ook voor de strandwachten in de

(kleine) putten bijna nooit terug op-

blijven. Goed én veilig kunnen om-

boten is het dan extra opletten.

gevuld. Hierdoor kun je gemakkelijk
je voet omslaan of zelfs breken.

gaan met een boot is ook zeker een
Vaak onderschatten strand-

pluspunt.

bezoekers de gevaren die zich

Waar mogen strandgangers

Redder zijn is vooral preventief

kunnen voordoen. De zee is

zwemmen en waar niet?

werk. Hoe kun je dit verklaren?

immers geen zwembad en het

Wanneer moet jullie ingrijpen?

strand geen speeltuin.

Je mag alleen zwemmen in de be-

Hoe zie jij dit?

waakte

badzones.

In

Nieuwpoort

hebben wij er vijf. Deze herken je aan

Ik zei vroeger altijd: “Een goede redder is een redder die zijn voeten niet

De zee is inderdaad geen zwembad.

de strandvlaggen, de IKWV-vlag, de

nat moet maken”. Daarmee bedoel-

Vooral stroming en wind zijn zeer ge-

gele boeien en de mobiele uitkijkto-

de ik vooral preventief optreden. De

vaarlijk. Ook voor de warmte moet-

rens.

redder zorgt ervoor dat baders niet

en de badgasten opletten. Mensen

Franky Musschoot (achteraan rechts) bij de Nieuwpoortse strandreddingsdienst in het begin van de jaren ’90. Hij was toen al hoofdredder.

te ver in zee gaan en ver genoeg van

liggen uren in de zon en willen dan

Naast hem op de achterste rij zitten Tom Baert en Evelyn Vyvey. Vooraan van links naar rechts: Alexander Mourisse, Kris Vandecasteele en Xavier Dumon.Dumon.
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HOE OMGAAN MET JE FIETS?
LAAT JE FIETS GRAVEREN

AAN- OF VERKOOP VAN GEGRAVEERDE
FIETS

Wil je vermijden dat je fiets gestolen wordt? Ga dan
preventief te werk en laat je fiets gratis markeren vóór

Om een gemerkte of gegraveerde fiets te kopen of

dieven iets proberen!

verkopen, volstaat het om een document op te stellen met

DE NIEPOORTENOARE

nummer kan de politie sneller de rechtmatige eigenaar

• naam koper;

terugvinden. Ook schrikt het potentiële dieven af.

• beschrijving fiets (kleur, merk etc.);

en Faceboek vo de niewe
vroagsjes!

ol stief lange en je sprikt oltied Niepoors?
Ewel, ton is da niew rubrieksje over Niepoortenoars etwa vo gie!

Kissy

Hilde

Met een graveermachine krijgt jouw rijksregisternummer
• naam verkoper;

Bekiekt zekers uze website

Zie gie e Niepoortenoare? Een echten? Misschienst zelfst ier geboren? Of je weunt ier

volgende gegevens:
een opvallende plaats in het kader van je fiets. Via dit

Noaste ki krieg je ier nog
verhalen va Niepoortenoars.

Ronny

• vermelding van het reeds gegraveerde
Op volgende data graveert de Dienst Veiligheid, Preventie
en Mobiliteit jouw fiets tussen 10.30 u. en 16.30 u.:

rijksregisternummer;
• overeengekomen prijs;
• datum en plaats verkoop;

• 3, 5, 10, 19, 22, 24, 26 en 29 juli 2019: Paul

• handtekening van de koper en verkoper.

Orbanpromenade (t.h.v. Sport Vlaanderen)
• 17 en 31 juli 2019: Kompas Camping
(Brugsesteenweg)

Dit document is een bewijs voor de koper dat hij de
nieuwe eigenaar is van de ‘gegraveerde’ fiets. Hiermee

1. Wa vien gie ’t schoanste

1. Wa vien gie ’t schoanste

1. Wa vien gie ’t schoanste

wordt vermeden dat de fiets op een later tijdstip door de

pleksje van Niepoort en

pleksje van Niepoort en

pleksje van Niepoort en

Deze acties zijn steeds onder voorbehoud van goed weer.

verkoper als gestolen kan worden opgegeven.

woarom?

woarom?

woarom?

An de Koolhofput. Zalig rustig.

Der zien vele schone plekken in

Begot ik zoe niet weten. E favoriet

Passen deze data niet? Dan kun je een afspraak maken via

Op vertoon van datzelfde document kun je jouw eigen

niepoort, ot schoon were is, zie je

plekje is waar je goe voelt.

preventie@nieuwpoort.be of tel. 058 22 44 17.

rijksregisternummer in de aangekochte fiets laten graveren.

2. Noar wukke fèèste of

Het oude rijksregisternummer wordt dan voorzien van een

bedoening in de zomer kiek je ’t

sticker.

mèèste uut?

2. Noar wukke fèèste of

bedoening in de zomer kiek je ’t

Ot er etwa met eksen te doen is.

bedoening in de zomer kiek je ’t

mèèste uut?

mèèste uut?

De rommelmarkten.

FIETS GESTOLEN?

hier ook op vakance.

2. Noar wukke fèèste of

3. Woar goa je liefst noartoe

Ik voen Boulev’Art heel tof, mo de

up e zunnige zomerdag? Noar

reste is ook geestig wi.

3. Woar goa je liefst noartoe

Door aangifte te doen, vergroot je de kans dat je de fiets

’t strange, in ’t stad of noar uze

terug ziet. Daarnaast draag je bij tot het bekomen van een

dorptjes Ramskappel of

3. Woar goa je liefst noartoe

’t strange, in ’t stad of noar uze

nauwkeuriger beeld van het probleem zodat het beleid hier

Sint-Joris?

up e zunnige zomerdag? Noar

dorptjes Ramskappel of

beter kan op inspelen.

Noar 't strange. Zalig voe u ke te

’t strange, in ’t stad of noar uze

Sint-Joris?

zwem in ’t zeetje.

dorptjes Ramskappel of

Geweune met de velo de grote

up e zunnige zomerdag? Noar

Sint-Joris?

hemme, en dan stoppen in

4. Wiene is de schoanste

Ik weun in t'stad en gon geren e ki

Ramskapelle of Sint Joris.

beziensweirdigheid in Niepoort?

te voete langs de haven na Niepoort-

De beeldn op de golfbreker.

Bad.

Langestraat 89

5. En joen sappigste, favoriete

4. Wiene is de schoanste

Tel. 058 22 44 17

dialectwoordje. Wuk is da?

beziensweirdigheid in Niepoort?

preventie@nieuwpoort.be

Jutekakoo.

T'albert monument, do moe je e ki

5. En joen sappigste, favoriete

op gewist en. En de jachthaven is

dialectwoordje. Wuk is da?

geestig voe langs te wandeln.

Geestig Manneke, moa ku je gie

Aangifte kun je doen bij de lokale politie of elektronisch via
de website: www.police-on-web.be.

4. Wiene is de schoanste
beziensweirdigheid in Niepoort?

Dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit

De Kaaije.

zeveren.

5. En joen sappigste, favoriete
dialectwoordje. Wuk is da?
E seule, e verchette, sujn, dwozen,
ken in nof gelopen.
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Collectie

1.296
455
143
230

Je kunt telkens tot drie
stuks gratis ontlenen!

GRATIS

boeken en strips
voor de jeugd
boeken voor
volwassenen

Publiek

tĳdschriften
en magazines

5%

inwoners van Nieuwpoort

dvd’s

94%

BIBLIOTHEEK

Belgische toeristen

1%

Buitenlandse toeristen

FOTOBOOTH:
vintage beach
Maandag 15 juli 2019

42%

leende in 2017
ook al boeken uit

Kleuterfeest
aan zee

Omdat de strandbibliotheek dit jaar vijftien kaarsjes

Tijdens de zomervakantie wordt op woensdag een

mag uitblazen, zorgt het bibteam samen met de

verhaaltje voorgelezen aan kleuters. Deze gratis

Dienst Cultuur voor een leuke fotobooth. Op maandag

activiteit is bedoeld voor kinderen van 3 tot 6 jaar.

Onmoetingsfunctie

voor inwoners én bezoekers

Plezier op het strand
met een boek bĳ de hand

2.124

De voorleesmomenten vinden plaats om 10 u. en
10.45 u. en duren telkens 30 minuten. Per sessie

Duik het verleden in en laat je fotograferen in een

Participatie aan het

3.926

15 juli 2019 kun je tussen 13 u. en 17 u. op het strand
deelnemen aan een gratis fotoshoot.

kunnen max. 15 kinderen deelnemen.

Kernwaarden

11.357

894

680

1.331

stedelĳk cultuurbeleid

Literair uithangbord

nostalgisch stranddecor. Gebruik voor je make-over
de aanwezige attributen of breng je eigen spullen

Wanneer?

mee: een oude hoed, een zonnebril, een strandbal,

Op woensdag 17, 24, 31 juli en 14 augustus

een kinderboek etc.

2019.

De fotobooth is geschikt voor groot en klein. De

Waar?

kiekjes kun je nadien zelf downloaden en uitprinten.

Je wordt verwacht aan de strandbibliotheek op

aantal uitleningen

de Zeedijk, ter hoogte van het Hendrikaplein.

aantal boeken

Voor meer informatie kun je terecht in de
strandbibliotheek.

Inschrijven?
Inschrijven gebeurt bij het strandbibteam,
voorafgaand aan de voorleessessie.

Stedelijke bibliotheek
Kokstraat 18A
Tel. 058 22 30 40

2005

2018
aantal leners

797
kinderen

53%

71%

47%

29%

meisjes

jongens

bibliotheek@nieuwpoort.be

534

volwassenen

20

vrouwen

mannen
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DE BIB =
HOTSPOT

Maandag 24 juni t.e.m. vrijdag 30

In

augustus 2019

aanwezig. Om deze te kunnen gebruiken, hoef je je

de

bibliotheek

zijn

vier

internetcomputers

enkel in te schrijven bij je eerste bezoek. Het lidgeld
Twaalf kunstenaars van OpenAtelier2014 komen

© Michel Deveen

ZOMEREXPO:
Beelden ontmoeten boeken

CULTUUR

bedraagt 2,50 euro per jaar.

naar buiten met hun werk en stellen tentoon in
de stedelijke bibliotheek.

De bib doet ook dienst als hotspot. Met je laptop,
tablet of smartphone surf je er kosteloos op het

De tentoonstelling Beelden ontmoeten boeken

internet.

loopt van 24 juni tot en met 30 augustus 2019 en
is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren

Let op! Zorg ervoor dat je je toestel thuis hebt

van de bibliotheek. Op woensdagnamiddag is

opgeladen. In de bibliotheek is het gebruik van

telkens één van de kunstenaars aanwezig.

een stroomkabel niet toegelaten.

Kunstmarkt
Zaterdag 20 juli 2019

STREET ART
KLEURT ZEEDIJK

Het Marktplein en de Marktstraat vormen op zaterdag

Wie in Nieuwpoort-Bad op de Zeedijk wandelt, kan

20 juli het decor voor een gezellige kunstmarkt. Een

er niet naast kijken. Tussen de Vlaanderenstraat

honderdtal kunstenaars uit verschillende disciplines

en de Meeuwenlaan werden de gevels van vijf

demonstreren er hun favoriete kunstvorm en werken

authentieke kustvilla’s volledig in bonte kleuren

er aan nieuwe creaties.

geschilderd.

Het

impressionante

werk

van

ongeveer 300 m² werd gerealiseerd door de
De combinatie van kunst, leuke muziek en straatani-

Brusselse kunstenaar Oli-B, in samenwerking met

matie zorgt voor de Parijse Montmartrestijl die jaar-

het Oostendse street art festival The Crystal Ship.

lijks op veel belangstelling kan rekenen.
De vijf gebouwen behoren tot de allerlaatste
De kunstmarkt kun je doorlopend bezoeken tussen

getuigen van het elitaire kusttoerisme van de

10 u. en 18 u.

20e eeuw. Het opfleuren van de gevels van
L’Estran, Nitchevo, Inch’allah, Blanches Voiles en
het aangrenzende pand gebeurde op vraag van
projectontwikkelaar Condius.

Start ticketverkoop
cultuurseizoen 2019-2020

In het voorjaar van 2020 ruimen de villa’s plaats
voor een nieuwbouwproject. Tot dan kun je Oli-B’s
opvallende muurschildering A call to dream nog
bewonderen.

Midden juni is de ticketverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen officieel van start gegaan.
Dienst Cultuur

Bij de Dienst Cultuur en de Dienst Toerisme kun je

Valkestraat 18

de gratis programmabrochure afhalen. Een overzicht

Tel. 058 79 50 00

van alle voorstellingen die Centrum Ysara & City vanaf

cultuur@nieuwpoort.be

september voor je in petto hebben, vind je ook terug

www.cultuurnieuwpoort.be

op www.cultuurnieuwpoort.be.

 Cultuur beweegt in Nieuwpoort
 Centrum Ysara & City
 cultuurnieuwpoort
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VLAAMSE MEESTERS IN SITU

TIP: TE COMBINEREN MET EEN 'ZOMER
VOL KUNST' (ZIE BLZ. 26-27)

Het kunstproject Vlaamse Meesters in Situ wijst je de weg naar unieke plekken, weg van de platgetreden drukke

VIGOR BOUCQUET EN (HEDENDAAGSE) KUNST

paden. Dat zijn verborgen parels in de kunststeden, maar vooral in kleinere stadjes en weggestoken dorpjes overal

CENTRAAL TIJDENS FIETSROUTES ‘VLAAMSE

in Vlaanderen.

MEESTERS IN SITU’

Je krijgt de unieke kans om schilderijen van Vlaamse meesters uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw te

Naar aanleiding van Vlaamse Meesters in Situ bieden de

bewonderen op hun oorspronkelijke plaats. Vlaamse Meesters in Situ laat je die vaak onbekende werken ontdekken

toeristische diensten van Nieuwpoort en Veurne je twee

en de plekken waar ze thuishoren, beleven.

fietsroutes aan (44 km en 77 km). Tijdens het fietsen maak

Vlaamse Meesters in Situ strijkt tot maandag 30 september 2019 neer in Nieuwpoort en Veurne. In beide steden

WIE IS VIGOR BOUCQUET?

je kennis met diverse kunstwerken van Vigor Boucquet aan de

Vigor Boucquet werd in 1619 geboren in Veurne. Een halve

Westkust en in het Veurnse hinterland.

eeuw eerder brak de beeldenstorm uit in de Lage Landen,
waartoe ook onze regio behoorde. Kerken, kloosters en ande-

wordt het werk van barokschilder Vigor Boucquet in de kijker geplaatst. Toepasselijk, want Nieuwpoort en Veurne
vieren in 2019 vierhonderd jaar Vigor Boucquet.

© Wikipedia

De fietstocht brengt je doorheen pittoreske dorpjes met soms

re religieuze plaatsen vielen toen ten prooi aan doelbewuste

merkwaardige kerkjes en kappelletjes. Naast Boucquet kom

vernielingen door protestanten. In de loop van de zeventiende

je er ook in contact met andere (hedendaagse) kunstenaars.

eeuw wordt de meeste schade hersteld.

De routeplanner is gratis te verkrijgen bij de

Vigor Boucquet krijgt zo heel wat opdrachten vanuit religieuze

toeristische diensten van Nieuwpoort en Veurne.

hoek. Je vindt zijn schilderijen terug in zijn thuisstad Veurne,

DRIE WERKEN IN DE KIJKER
In Nieuwpoort, Veurne en Wulveringem wordt telkens één

maar ook in Nieuwpoort, Alveringem, Lo-Reninge, Ieper,

merkwaardig schilderwerk in de kijker gezet. Ga voor het
werk zitten aan de infokiosk en ontdek meer over het werk, de
kunstenaar en de locatie.

Oostende etc.

Nieuwpoort

Dankzij zijn verfijnde schildertechniek oogst Boucquet vooral
1. Het oordeel van Cambyses

lof als portretkunstenaar. Tijdens de Spaanse bezetting van

Locatie: Onze-Lieve-Vrouwekerk (Nieuwpoort-Stad)

Veurne krijgt hij de kans om enkele Spaanse soldaten op doek
te vereeuwigen. Het levert het sublieme De Vaandrig op, soms

2. Christus wast met zijn bloed de zielen uit het

Veurne

vagevuur vrij
Locatie: Sint-Walburgakerk (Veurne)

ook De Standaarddrager genoemd. Dit schilderij hangt in het
Louvre in Parijs tussen werk van Rubens, Van Eyck en Breughel.
Het maakt van Boucquet een echte Vlaamse meester.

3. Jezus te gast bij Simon met Maria Magdalena
Locatie: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Wulveringem)
MEER BOUCQUET IN VEURNE
Escape game ‘Vigor Boucquet’
In het Stad- en Landshuis van Veurne kun je terecht voor een tijdelijke escape room over Vigor Boucquet.
HET OORDEEL VAN CAMBYSES

Je keert zo’n 342 jaar terug in de tijd en stapt binnen in zijn schildersatelier. Vigor is bezig aan zijn laatste,
tot op heden nog geheime, werk. Ontdek jij de mysterieuze boodschap?

Vigor Boucquet maakte dit werk in 1671 voor het
Nieuwpoortse Stadhuis in de Langestraat. Het vertelt

De escape game duurt 30 minuten met telkens twee tot zes spelers. Geschikt voor deelnemers tussen 7

het verhaal van een corrupte rechter uit de oudheid

en 77 jaar.

die om zijn gedrag werd gestraft: hij werd levend
gevild. Zo'n 'gerechtigheidstafereel' was een waar-

Wanneer? Van maandag 1 juli tot maandag 30 september 2019

schuwing voor rechters om eerlijk en waardig te oor-

Locatie: Cultuur & Toerisme Veurne (Grote Markt 29, 8630 Veurne)

delen. Waarschijnlijk werd dit werk bekostigd door

Prijs: € 5 per speler

een veroordeelde, als een vorm van geldboete.
Stadswandeling ‘Vlaamse Meesters in detail’
Boucquets doek werd in de twintigste eeuw
wegens

plaatsgebrek

overgebracht

naar

de

Onze-Lieve-Vrouwekerk en in 1992 gerestaureerd.

Kunstenaarsgroep Het Zonnepalet neemt je mee op wandeltocht doorheen het historisch centrum van
Veurne. Deze wandelroute Vlaamse Meesters in detail (2 km) laat je kennismaken met twaalf verrassende
details uit meesterwerken van Vlaamse meesters. De wandelkaart is gratis te verkrijgen bij Toerisme Veurne.
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5

EEN ZOMER VOL KUNST

8

JOHN ALOSSERY EN MONIQUE BECUE

BELUISTER EENS DE STILTE. DE TIJD VAN TOEN …

Het figuratief-expressionistisch werk van Monique

NU – HERMAN VANTIEGHEM

Becue en John Alossery is zeer sterk maar verschillend.

Na een tekenopleiding aan de Famous Artist School,

Monique werkt met olieverf op doek, los en vrij met

begon autodidact Herman Vantieghem landschappen

warme kleuren. Het werk van John is figuratief-

te schilderen. Gehecht en verknocht aan zijn

kubistisch in acryl op doek met aardkleuren.

geboortestreek deed hij dit met eerbied voor de
natuurlijke grootsheid.

Wanneer? Donderdag 11 juli t.e.m.
zondag 21 juli 2019

Hermans werken zijn zuiver figuratief, met een

Openingsuren? Dagelijks open van 10-17.30 u.

dromerige en melancholische benadering van de

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

werkelijkheid.
Wanneer? Donderdag 1 augustus t.e.m.

10 x expo

zondag 1 september 2019

6

Locatie: Stadshalle, zaal Geeraert

VOSSENKUNST – KAREN OGER

Een cultureel verantwoord uitstapje is altijd een goed idee. In de zomervakantie zijn er tal van boeiende

Rond een berg van zelf opgeraapt blauw afval hangen

tentoonstellingen gratis te bezoeken. Laat je inspireren!
1

Openingsuren? Dagelijks open van 10-17 u.

kranten, de foto’s zijn overschilderd met dieren uit het
3

Reynaertverhaal. Kunstenares Karen Oger confronteert

9

KUNST IN OPENLUCHT

ZEEGEZICHTEN – JAN DE MEY

zo de toeschouwers met hun kleinmenselijke

Tijdens de zomermaanden kun je genieten van een

De zee is voor Jan De Mey een grillige en onuitputtelijke

karaktertrekken.

openluchttentoonstelling langs de Havengeul en in het

muze. Hij stelt zich iedere keer opnieuw open voor
nieuwe

De afvalberg is een metafoor voor de puinhoop die

Na 30 jaar samen gestudeerd te hebben aan de

Maritiem Park.

de mens – door afgunst, agressie, egoïsme, luiheid,

kunstacademie in Aalst stellen Paul de Coninck, Luc

ijdelheid en hebzucht – van de wereld maakt.

Arijs en Marc Ghijsels hun werk voor. Een diversiteit aan

uitdagingen,

nieuwe

verleidingen

om

haar

ongrijpbaarheid in verf op doek te vatten. Al vele jaren
Wanneer? Zondag 30 juni t.e.m. zondag 15

legt hij de breekbare momentjes van licht en beweging

september 2019

vast.
Jan De Mey neemt je mee op zijn eigen pretentieloze

2

odyssee. Laat je drijven, laat je gaan, geniet ervan.

ZOMERTENTOONSTELLING RAMSKAPELLE

DRIELUIK AAN ZEE – PAUL DE CONINCK,
MARC GHIJSELS EN LUC ARIJS

Karen Oger stelt haar project eerst in de Vlaamse
kustgemeenten tentoon, omdat die het eerst

Wanneer? Zaterdag 10 augustus t.e.m.

geconfronteerd worden met de problematiek van plastic

zondag 18 augustus 2019

afval.

Openingsuren? Dagelijks open van 10-17 u.
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

Wanneer? Donderdag 18 juli t.e.m.

De kunstexpo in Ramskapelle, georganiseerd door de

Wanneer? Dinsdag 2 juli t.e.m. zondag 14 juli 2019

zondag 18 augustus 2019

vereniging Dorpsanimatie Ramskapelle (DAR), vormt

Openingsuren? Dagelijks open van 10.30-18.30 u.

Openingsuren? Donderdag en vrijdag van 14-17 u.

een vaste waarde op de zomerse cultuurkalender.

(op vrijdag en in het weekend van 10.30-19.30 u.)

(in het weekend van 10-12 u. en 13-18 u.)

In de Sint-Laurentiuskerk bewonder je de beelden van

Locatie: Stadshalle, zaal Geeraert

Locatie: Bommevrij, Schoolstraat

Yarka Neutens, Marleen Sintobin, Bart Steenkiste, Yvan

Tijdens het laatste weekend van augustus wordt
4

UNKNOWN ARTISTS – MARC, LUC EN JAN

Vermandele en Martine Vuylsteke.

SMEKENS
Nadine Leeman, Martine Portier en Christophe Vandeputte

De drie broers Smekens stellen hun werk voor.

stellen tentoon in de Pastorie. In de tuin van het gebouw
staat kunst en smeedwerk van Marc Decorte.

10

89ART KERAMIEK BIËNNALE 2019

Ireen Barbier, Marie-Anne Bellefroid, Leen De Bevere,
Francine Decaestecker, Thérèse De Roo, Johan Gistels,

schilder-, teken- en beeldende kunst.

Zowel in hun beeldende, fotografische en schilderkunst
kun je hun verbondenheid met Nieuwpoort vinden.

de tweede editie van de 89 Art Keramiek Biënnale
georganiseerd. Er zijn meer dan 150 sculpturen

7

KUNST OVER DE GRENZEN – FREDDY CAPPON
EN JO DEILGAT

internationale keramisten.

Freddy Cappon maakt metalen beelden, zijn vrouw

Wanneer? Vrijdag 30 augustus t.e.m.

Jo Deilgat maakt schilderijen op basis van olieverf,

zondag 1 september 2019

airbrush en acryl.

Openingsuren? Dagelijks open van 13-18 u.

Het Nieuwpoorts kunstenaarsduo exposeert samen

Wanneer? Maandag 1 juli t.e.m. zondag 1

te bezichtigen van verschillende nationale en

september 2019

Op zaterdag 6 juli 2019 vindt om 19 u. de feestelijke

met gastkunstenaars Fabienne en Thierry Clou uit

Openingsuren? Dagelijks open van 10-12 u. en

opening plaats, begeleid met klassieke muziek.

Duinkerke. Deze Franse kunstenaars stellen tentoon

Locatie: stedelijke Vismijn, zaal Iseland

met keramiekkunst.

14-18 u. (gesloten op maandag)
Locatie: Pastorie en Sint-Laurentiuskerk Ramskapelle

Wanneer? Dinsdag 2 juli t.e.m. woensdag 17 juli 2019
Openingsuren? Dagelijks open van 11-18 u. (in het
weekend van 11-20 u.)
Locatie: Stadshalle, zaal Berquin

Wanneer? Vrijdag 19 juli t.e.m. maandag 29 juli 2019
Openingsuren? Dagelijks open van 10-12 u.
en 13.30-18 u.
Locatie: Stadshalle, zaal Berquin
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Vredesconcert: Wim Soutaer live
Zaterdag 3 augustus 2019

Idool in 2003 heeft Wim Soutaer een schitterend
parcours afgelegd. Met de hitsingle Allemaal

Traditioneel vindt op de eerste zondag

begon het allemaal ...

van de maand augustus de Nationale
Hulde aan Z.M. Koning Albert I en de

Wanneer? Zaterdag 3 augustus 2019 om 20 u.

Helden van de IJzer plaats (zie blz. 35).

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg
Havengeul 14

Aan de vooravond van dit eerbetoon
wordt in Centrum Ysara een vredes-

Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme

concert ingericht. Dit jaar staat Wim

(Infobalie Stadhuis en Infokantoor Hendrika-

Soutaer op het podium.

plein), Dienst Cultuur (City, Valkestraat 18) of

en
t

©
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Sinds zijn derde plaats in de muziekwedstrijd

online via www.cultuurnieuwpoort.be.

  ZOMERSE BEIAARDCONCERTEN

  BEIAARDFESTIVAL

Tijdens de zomermaanden ben je van harte welkom op de

Zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2019

JEUGD
SPEELPLEINWERKING
ZOMER

Picknick in
het park
Zondag 1 september 2019

Tijdens de zomervakantie staan de anima-

Zin in een fantastische afsluiter van de zomer-

om 20 u. Enkele nationale en internationale beiaardiers

In het kader van het Beiaardfestival gaat de stads-

toren van de Jeugddienst klaar voor een uit-

vakantie? Op zondag 1 september wordt een

maken hun opwachting:

beiaardier op mini-tournee doorheen Nieuwpoort-Bad.

gebreid spelprogramma. Er worden verschil-

gezamenlijke picknick georganiseerd in het Leopold

Op volgende locaties kun je een gratis concert op mobiele

lende artiesten uitgenodigd die tal van leuke

II park.

beiaard meepikken:

workshops geven. Nieuw dit jaar is het strand-

wekelijkse beiaardconcerten op woensdagavond, telkens

• 3 juli: Koen en Florian Cosaert (duo vader en
zoon)
• 10 juli: Wim en Elien Van den Broeck (duo vader

Zaterdag 17 augustus

huisje waardoor het eenvoudiger is om af en

Vanaf 12 u. verandert het stadspark in een gezellige

toe eens een dagje op het strand te spelen.

picknickplek voor het gehele gezin. Tot 17 u. kun je

• Zeedijk ter hoogte van het Hendrikaplein om 11 u.

en dochter)
• 31 juli: Frank Deleu en Jean-Pierre Hautekiet
(duo beiaardiers van Brugge)

• Zeedijk ter hoogte van de Lefebvrestraat om 14 u.

Inschrijven gebeurt online via

animatie. Vergeet niet om een picknickmand vol

• Zeedijk ter hoogte van het Leopoldplein om 16 u.

webshopnieuwpoort.recreatex.be.

lekkers mee te nemen.

• 14 augustus: Povl Christian Baslev (beiaardier

Voor deelname in de maand augustus is dit
Zondag 18 augustus

uit Denemarken)
• 28 augustus: Ann Lommelen en Dina Verheyden

vanaf 15 juli.

van Prins Maurits tussen 14 u. en 17 u.

Let op! Op donderdag 15 augustus
(O.L.V.-Hemelvaart) is er géén
speelpleinwerking.

Debevere muziek. Het slotconcert vindt plaats op
woensdag 11 september 2019.
In de beiaardtoren wordt op de begane grond een luisterplaats met stoelen voorzien. Je kunt er de stadsbeiaardier

Toegang tot het park is gratis.

• Sint-Bernarduskerk tussen 10 u. en 13 u.
• Havengeulpromenade ter hoogte van het beeld

Op de andere woensdagen speelt stadsbeiaardier Els

er genieten van de leuke sfeer en entertainende

Swap zomer

Jeugddienst

TRIPLE CONCERT

via schermprojectie live aan het werk zien.

Dudenhofenlaan 2B

Tijdens de zomervakantie organiseert de Jeugd-

Tel. 058 23 91 26

dienst de Swap-werking voor kinderen en jongeren

Op vrijdag 12 juli 2019 kun je op het Marktplein genieten

jeugd@nieuwpoort.be

van 9 tot en met 16 jaar.

van een uniek openluchtconcert. Het Triple Concert brengt

www.jeugddienstnieuwpoort.be

balletschool Allanah Weranga en de International

 Jeugddienst Nieuwpoort

De brochure met alle activiteiten kun je down-

Tip! Voorafgaand aan dit concert kun je

Clarinets (onder leiding van Eddy Van Oosthuyse) samen

 jeugdnieuwpoort

loaden via www.jeugddienstnieuwpoort.be.

deelnemen aan de gratis ludieke wandeltocht

met stadsbeiaardier Els Debevere op mobiele beiaard.

webshopnieuwpoort.recreatex.be.

De Klokkenluider. Deze vertrekt om 19 u. aan het
Vissersmonument op het Kaaiplein.

Inschrijven is mogelijk via

Zij zullen elk afzonderlijk iets uitvoeren, samen en in duo's
(beiaard/orkest – beiaard/ballet – ballet/orkest).
Wanneer? Vrijdag 12 juli 2019 om 19 u.
Locatie: Marktplein
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Delhaize
Loopcriterium
van de Kust

SPORT

Sportstrand

KIDS-RUN en
recreatieve
strandloop

Maandag 15 juli 2019
Maandag 5 augustus 2019
De wedstrijdlopers die aan dit criterium deelne-

Maandag 1 juli t.e.m. zaterdag 31 augustus 2019

Residence, onder de Zeedijk). Het vertrek is telkens

men, moeten een afstand van 10 km afleggen.

Voor de KIDS-RUN staan volgende afstanden op

voorzien om 10.15 u.

Recreatieve joggers lopen 5 km.

het programma:

Nieuwpoort-Bad.

Beginners lopen op maandag, woensdag en vrijdag. Voor

Wanneer?

• 400 m voor kinderen van 6 tot en met

Dit bevindt zich op strandpost 1, tussen het Wester-

gevorderden vindt de jogging plaats op dinsdag, donder-

staketstel en de eerste golfbreker (ter hoogte van

dag en zaterdag. Op zondag wordt een rustdag ingelast.

Om 19.30 u. wordt het startschot gegeven ter

• 600 m voor kinderen van 8 tot en met

Tijdens de zomervakantie opent de stedelijke Sportdienst
een

afgebakend

sportstrand

in

10 jaar;

hoogte van het sportstrand.

de badinstallatie). De vier sportvelden zijn elke dag
doorlopend open, telkens van 10 u. tot 18 u. Deelname

7 jaar;

WEEKPROGRAMMA

• 1.200 m voor jongeren van 11 tot en met
Inschrijven?

aan de activiteiten is gratis.
Let op! Het sportstrand is gesloten op zon- en
feestdagen.
DAGPROGRAMMA
De Sportdienst richt dagelijks een strandjoggingmoment
in. De activiteit vindt plaats onder begeleiding van een
sportanimator. Inschrijven gebeurt vanaf 10 u. aan de
garage van het sportstrand (ter hoogte van de White

14 jaar.

MA

sport van de dag

Vooraf inschrijven gebeurt via

Elke atleet ouder dan 15 jaar kan ook deelnemen

DI

volleybal

www.star-tracking.be of op de dag zelf

aan de recreatieve strandloop van 5 km.

WO

beachball 1-1

vanaf 16 u. aan de garage van het sportstrand.

DO

netbal

VR

beachball 2-2

ZA

volleybal

Deelname is gratis.

Wanneer?
Om 19.30 u. wordt het startschot gegeven ter
hoogte van het sportstrand.
Inschrijven?
Inschrijven doe je ter plaatse vanaf 18 u.
Deelname aan de KIDS-RUN en/of de recreatieve
strandloop is gratis.

De Nieuwpoortse Gordel
Donderdag 8 augustus 2019
Voor de vijftiende keer organiseert OKRA Nieuwpoort in samenwerking met de stedelijke Sportdienst de Nieuwpoortse
Gordel. Je kunt kiezen tussen een recreatieve fietstocht van 35 km of 50 km.
Als alternatief voor de fiets wordt ook een wandeltocht van 10 km ingericht in twee lussen.
De Nieuwpoortse Gordel start tussen 12.30 u en 15 u. aan ’t Schorrehof, Marktplein 16. Inschrijven gebeurt ter plaatse.
Deelnemen kan individueel, in groeps- of familieverband.
Sportdienst
Dudenhofenlaan 2B
Tel. 058 23 75 40
sport@nieuwpoort.be

 Sportdienst Nieuwpoort
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CURSUS HOGER
REDDER
Op zaterdag 7 september 2019 start een nieuwe cursus ‘Hoger
Redder’ (64 lesuren in totaal). De sportsessies vinden plaats in
het stedelijk zwembad van 8 u. tot 13 u.

ZWEMBAD

Deelnemers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
• 17 jaar zijn/worden in 2019;
• Voorbereidend Reddersbrevet behaald hebben (meer info
op www.redfed.be).

RAVOTNAMIDDAG

De kostprijs van de cursus bedraagt € 230 (inclusief

Elke woensdag en zaterdag kunnen

cursus). Inschrijven kan via Sport Vlaanderen – Vlaamse

kinderen zich uitleven tijdens de ravot-

Trainersschool: tel. 02 209 47 16 - info@sport.vlaanderen -

namiddag, telkens van 13.30 u. tot 16.30 u.

AQUA-NIEPO ZORGT
VOOR WATERPRET

Aquagym voor senioren
Senioren kunnen tijdens de zomervakantie deelnemen aan de lessenreeks ‘Aquagym’.

Donderdag 1 en vrijdag 2 augustus 2019

De lessen vinden plaats op 10, 24 juli en op 7,

www.redfed.be.

21 augustus, telkens van 9 u. tot 9.50 u.
Het groot waterspektakel Aqua-Niepo vindt plaats

Voor Nieuwpoortse jongeren geldt een subsidieregeling voor

op donderdag 1 en vrijdag 2 augustus in het

De kostprijs van een les: inkom zwembad + 1

het inschrijvingsgeld.

zwembad en op de ligweide. De deuren gaan open

stempel op de sportpas (€ 1,75).

om 13.30 u.
Tijdens Aqua-Niepo kunnen kinderen zich een hele

Cursus Initiator
Zwemmen

namiddag uitleven, springen, klimmen en glijden

Vanaf zondag 15 september 2019 start een cursus ‘Initiator

Let op! Beurtenkaarten, abonnementen en groep-

zwemmen’. Tijdens deze cursus leren cursisten lesgeven in

starieven zijn niet van tel.

op supertoffe waterattracties.
De kostprijs bedraagt € 4 (VVK: bij Dienst Toerisme

OP DONDERDAG 15 AUGUSTUS 2019

of aan de kassa van het zwembad) of € 5 (aan de

(O.L.V.-HEMELVAART) IS HET ZWEM-

kassa van het zwembad, op de dag zelf).

BAD OPEN VAN 9 U. TOT 17 U.

verschillende disciplines aan beginnende en/of recreatieve
zwemmers:
• watergewenning;

Kom genieten op
de ligweide

• leren zwemmen;
• uiteenlopende zwemstijlen.
Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn of worden in het
kalenderjaar waarin de cursus start.

Nood aan een kleurtje? Tijdens de zomervakantie
kan iedereen komen zonnebaden op de ligweide.

Inschrijven kan via www.sportvlaanderen.be.

Stedelijk zwembad

De allerkleinsten kunnen zich amuseren in het

Leopold II park (Stationslaan)

peuterbad met glijbaan en sproeiers.

Tel. 058 23 38 88
zwembad@nieuwpoort.be

 Stedelijk zwembad Nieuwpoort
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Ontdek de
Western Front Way

GELEID
BEZOEK MET
GRATIS GIDS

The Western Front Way is een nieuwe wandelroute
van maar liefst 1.000 km en daarmee ook de
langste wandelroute in Noord-West-Europa.
De

Eerste

Elke zondag kun je tijdens de zomer-

Wereldoorlog van Nieuwpoort tot aan Pfetterhouse

route

volgt

de

frontlijn

van

de

vakantie een geleid bezoek brengen aan

aan de Frans-Zwitserse grens. De eerste 70 km van

het Westfront. Je betaalt enkel jouw toe-

de route loopt over Vlaamse bodem en verbindt

gangsticket. De gids krijg je er gratis bij.

Nieuwpoort, Diksmuide en Ieper.

Inschrijven is niet vereist.

Het eerste deel van de route, van Nieuwpoort tot aan

Waar? Ingang bezoekerscentrum

Albert in het Franse departement Somme, kunnen

Westfront

wandelaars vanaf maandag 10 juni 2019 gratis

Wanneer? Elke zondag van de maand juli

downloaden via www.thewesternfrontway.com.

en augustus om 10.30 u.
Uitzonderlijk geleid bezoek op 3 augustus
(i.p.v. 4 augustus) en 1 september 2019.

De wandeltocht is een initiatief van de Britten Rory
Forsyth en Amanda Carpenter. De inspiratie voor de
wandelroute komt van een brief van de jonge Britse
soldaat Alexander Gillespie naar huis, die zijn hoop
op vrede na de oorlog uitte.
The Western Front Way heeft de ambitie om op
termijn een echte bedevaartroute rond vrede te
worden,

naar het voorbeeld van de routes naar

Compostella. Het logo bestaat bijgevolg uit de vier
herdenkingsbloemen: de klaproos, de madelief, de
korenbloem en het vergeet-me-nietje.

Vrijwilligers
gezocht
De organisatie van de Nationale Hulde is op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die willen meewerken aan het evenement.
Kandidaten maken deel uit van een hecht team dat
instaat voor het vlot verloop van de plechtigheid.
Je

begeleidt

bezoekers

naar

de

voor

hen

gereserveerde plaatsen of helpt met het uitdelen
van programmaboekjes. Vrijwilligers staan ook
in voor het begeleiden van de optocht tussen de
verschillende monumenten.
Vrijwilligers zijn beschikbaar op zondag 4 augustus
tussen 8 u. en 12.30 u. In de week vóór de
plechtigheid wordt een briefing ingepland. Dit
Westfront Nieuwpoort

uitlegmoment duurt ongeveer een uurtje.

Kustweg 2
Tel. 058 23 07 33

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via

info@westfrontnieuwpoort.be

onthaal@nieuwpoort.be. De Dienst Onthaal

www.westfrontnieuwpoort.be

bezorgt nadien het inschrijvingsformulier en

 Westfront

verdere praktische schikkingen.

Nationale Hulde aan Koning Albert I
en de Helden van de IJzer
Op zondag 4 augustus 2019 vindt de Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I en de Helden van de IJzer voor
de 84e keer plaats aan de voet van het Koning Albert I-monument.
Deze plechtigheid met historische evocatie wordt georganiseerd ter nagedachtenis van de gesneuvelden van de
Eerste Wereldoorlog. Telkens zijn naast een aantal prominente gasten, waaronder een vertegenwoordiger van
het Koningshuis, ook honderden vaandeldragers aanwezig.
Nieuw dit jaar is dat de volledige plechtigheid live op groot scherm wordt uitgezonden. Zo is het voor alle aanwezigen gemakkelijker om de indrukwekkende parade van de vaandeldragers, de aankomst van de vertegenwoordiger van de koning en de bloemenhulde te volgen.

 westfrontnieuwpoort
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Oorlog aan Zee – 100 jaar later

Achter de lens met
Michiel Hendryckx

Samen besloten we om de sporen van de Groote Oorlog

Daarnaast konden het provinciaal domein van Raversijde,

gemeenschappelijke geschiedenis schept een onderlinge

via fotografie in de kijker te plaatsen. We vroegen ons af

de bunker in de schapenweide bij de Canadalaan en de

band die ons verbindt. Dat verklaart deels de populari-

wat er nog van de oorlog overblijft. Na heel wat research,

barakken in Middelkerke mij bekoren. Deze laatste doen

teit van het oorlogstoerisme. Iedereen wil immers zijn ge-

stelden we een lijst op van locaties (van de Nederlandse

nog steeds dienst als vakantiehuisjes. Na WO I werden

schiedenis en die van zijn of haar voorouders kennen.

tot de Franse kust) die ons interessant leken voor de expo.

deze constructies gebouwd en dienden als noodwoning.

Westfront leent zich perfect als expositieruimte omdat
er voldoende ruimte is om rond te kijken, de bijschriften
bij de foto’s te lezen en om op het gemak te reflecteren.
Het monumentale aspect van het bezoekerscentrum past
bovendien bij het thema van de expo en het gebruik van
zwart-wit-foto’s.
Je kiest voor zwart-wit-foto’s. Is daar een speciale
reden voor?
©

lH
ie
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Mi

Ik wilde de stap naar de Eerste Wereldoorlog zo klein
mogelijk maken voor de bezoekers. Dankzij zwart-wit-fo-

en
dr
yc
kx

to’s kunnen zij gemakkelijk een stap terug doen in de tijd.

Fotograaf Michiel Hendryckx stelt vanaf juni tentoon
in het bezoekerscentrum Westfront. In zijn nieuwe
fotoreeks legt hij de sporen van het Noordzeefront vast.
Zijn zoektocht leverde verstilde beelden op die honderd
jaar later nog altijd ontroeren.

Het is frappant dat deze woningen er nog steeds staan,

Wil je met de tentoonstelling ook de aandacht

zoveel jaar na de oorlog.

vestigen op het behoud van dit waardevol erfgoed/

“

bedreigde artefacten (van WO I)?

Ik wilde de stap naar de

Eerste Wereldoorlog zo klein
mogelijk maken voor de
bezoekers. Dankzij zwart-witfoto’s kunnen zij gemakkelijk
een stap terug doen in de tijd.

”

Verder passen foto’s in zwart-wit beter bij de algemene
toon van de tentoonstelling. De expo moet melancholie

Wat is de bedoeling van jouw expo? Wil je de

uitstralen. De Groote Oorlog staat immers bekend als een

mensen ontroeren? Ze doen nadenken over

gruwelijk conflict met vele onnodige slachtoffers. Kleuren-

het verleden?

Ik begrijp volledig dat men niet alles kon bewaren uit
deze periode. Daarom ben ik blij dat dankzij fotografie de
geschiedenis in stand gehouden wordt.
De restanten die nu nog zichtbaar zijn, moeten wel
gekoesterd worden. En dit is zeker het geval. Tijdens mijn
tocht heb ik tal van personen gesproken die de overblijfsels
koesteren en er op een respectvolle manier mee omgaan.
Er is echt wel sprake van verwondering, zeker omdat het
deel uitmaakt van hun geschiedenis. Veel mensen zijn
dan ook terecht trots dat ze voor dit waardevolle erfgoed
mogen zorgen.

foto’s passen niet in dit kader omdat ze volgens mij een
soort vrolijkheid oproepen.

Ik wil bezoekers zeker laten nadenken over de impact van

INFO

de Eerste Wereldoorlog. Niets is erger dan vergeten. Ook

De unieke fototentoonstelling loopt tot juni 2020

Je bent een kind van de Westhoek. Waar liggen jouw

Tot slot is de moedertaal van de fotografie zwart-wit. Het

de jonge generatie moet leren omgaan met het verleden

in het Westfront. Je kunt deze expo tijdens de

roots?

karakter van dit soort fotokunst blijft tijdloos en fascine-

en ze moet er lessen uit trekken.

gewone openingsuren bezoeken:

rend.

dagelijks (behalve maandag) van 10 u. tot 17 u.
De Groote Oorlog blijft jong en oud fascineren, niet alleen

Ik bracht mijn jeugd door in De Panne. Als kind was het
daar fantastisch vertoeven. Toen ik 16 jaar was, begon de

Wat is het meest indrukwekkende dat je tijdens

omgeving wel te knellen. De lucht van de polders begon te

jouw tocht bent tegengekomen?

in België, maar in gans Europa en ver daarbuiten. Deze

zwaar te drukken. Daarom besloot ik naar Gent te trekken.
Daar kon ik echt vrij zijn en mij volledig ontplooien.

Tijdens mijn fototocht langs de kustlijn kwam ik heel wat
inspirerende taferelen tegen. Het viel mij op dat de impact

Toch keer ik na al die jaren nog heel graag terug naar de

van de oorlog 100 jaar later nog steeds voelbaar is en dat

kust, vooral in de winter. Er heerst een melancholie die mij

men de herinnering aan deze periode nog steeds levend

vandaag nog steeds dierbaar is. De speciale grijstint van

wilt houden.

de Noordzee is zo mooi en blijft mij ontroeren.
De zone rond de kazerne van Lombardsijde is mij zeker
Waarom kies je voor Nieuwpoort als expositie-

bijgebleven. Daar vond ik het kleine monument van de

locatie?

Franse luitenant Thuret, boven op een duin. Doordat het

Tijdens mijn middelbare schoolcarrière leerde ik Patrick

toegankelijk is, wordt deze plaats gekenmerkt door een

Vanleene kennen. Tegenwoordig is hij projectcoördinator

soort van eenzaamheid. Een gevoel dat samengaat met

voor Nieuwpoort 2014-2018. Nu de belangrijke herden-

de melancholie die de Eerste Wereldoorlog uitstraalt. Ook

kingsevenementen van de Eerste Wereldoorlog erop zit-

bij het bunkertje in Mannekesvere, in het midden van de

ten, was hij op zoek naar een nieuwe tijdelijke tentoon-

IJzer, kreeg ik hetzelfde gevoel. Niemand komt daar, alleen

stelling voor het bezoekerscentrum Westfront. Daarom

patrijzen.

© Michiel Hendryckx

natuurgebied rond de kazerne niet voor het grote publiek

nam hij contact met mij op.
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WIE IS
JAN TURPIJN?
Met een lengte van 10m40 en een gewicht van maar
liefst 750 kg is Jan Turpijn de grootste door mensen
ek
ho
st
We

TOERISME

©

gedragen reus van Europa. Hij werd vernoemd naar de
legendarische 15e-eeuwse Nieuwpoortse burgemeester

ve
rb
ee
ld

Jan Turpin.

Reuze Feest
Zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019

REUZE PROGRAMMA

 REUZE SPELEN

t

Een stukje geschiedenis …

Reuze pater familias

De reus zag het levenslicht in 1925. Op zondag 28 juni

Tegenwoordig telt de Nieuwpoortse reuzenfamilie, met

van dat jaar maakten de Nieuwpoortenaars tijdens de

Jan Turpijn aan het hoofd, negen leden. Dankzij Reuzen-

Sint-Janskermis voor het eerst kennis met Jan Turpijn. Een

gilde Jan Turpijn Nieuwpoort treden zij op als belangrij-

goeie maand later, op zondag 9 augustus, keek hij goed-

ke vertegenwoordigers van onze stad, zowel in eigen land

keurend toe op de inhuldiging van het Gedenkteken van

als daarbuiten. Omwille van deze uitzonderlijke culturele

JAN TURPIJN NEEMT AFSCHEID

 13.30 u. tot 16.30 u.

de Nieuwpoortse oorlogsslachtoffers van beide oorlogen

verdienste kreeg de

Een grotere ambassadeur voor onze stad dan Jan Turpijn

 Leopold II park / Kerkstraat / Marktplein

(‘Treze Bleiters’ in de volksmond). Deze ceremonie vormde

Cultuurprijs toegekend.

de eerste in een rijk gevulde carrière van 94 jaar.

bestaat niet. Hij was een graag geziene gast op aller-

In 2015 werd de Vlaamse reuzencultuur officieel erkend als

hande stoeten en feesten in Nieuwpoort en bij bevriende
gemeenten. Als Jan Turpijn buiten kwam, betekende dat

 REUZE PARADE

De Tweede Wereldoorlog was een donker moment in het

Immaterieel Cultureel Erfgoed door bevoegd minister Sven

leven van Jan Turpijn. De reus ging toen immers nagenoeg

Gatz. Een mooie stimulans voor deze unieke folkloristische

 16.30 u. tot 18 u.

volledig verloren. Alleen het koperen hoofd bleef bewaard

traditie in onze streek.

 Centrum Nieuwpoort-Stad

doordat het goed verstopt werd voor de Duitse bezetter.

feest in de stad.
Het is dan ook maar normaal dat deze illustere inwoner op

Reuzengilde in 1998 de stedelijke

indrukwekkende wijze wordt uitgewuifd.
In de jaren na de bevrijding werd de huidige reus geOp zondag 7 juli 2019 vieren we nog een laatste keer

 AFSCHEID JAN TURPIJN

bouwd. Hij maakte zijn eerste opwachting op 14 juli 1963
tijdens de ‘Optocht van 101 reuzen’ in Nieuwpoort-Bad,

feest met Jan Turpijn als gastheer én eregenodigde. Het
wordt letterlijk en figuurlijk een Reuze Feest met de nodige

 18.30 u.

een evenement dat vergelijkbaar is met de parade op het

toeters en bellen! Jan zijn beste reuzenvrienden komen

 Marktplein

Reuze Feest vandaag. Op 1 september van datzelfde jaar,
tijdens de festiviteiten rond 800 jaar Nieuwpoort, werd op

voor de gelegenheid speciaal naar Nieuwpoort.

het Marktplein een heuse doopplechtigheid gehouden voor

 REUZE FEEST

REUZE STRANDSPELEN

Woensdag 7 t.e.m. vrijdag 9 augustus 2019

de reus.

Op zaterdag 6 juli 2019 kun je in Nieuwpoort-Bad al

Deze zomer strijkt het populaire Radio 2-

wat van de reuzeleuke sfeer opsnuiven tijdens de Reuze

 19 u. tot 23 u.

Strandspelen. Zandkastelen bouwen, vliegeren, bub-

 Marktplein

ble fun of een hippe flashmob? Het kan allemaal op het
sportstrand (ter hoogte van de badinstallatie) van 14 u.
tot 18 u. Wie weet ga jij wel met een Reuze Prijs naar

Radio 2:
Plage Préférée

 REUZE TOOG / REUZE STRAATTHEATER

huis?

Turpi(j)n

programma Plage Préférée opnieuw neer in
Nieuwpoort. Telkens tussen 9 u. en 12 u. vindt

Turpin of Turpijn? Het is een vraag die van tijd tot tijd

op de Zeedijk ter hoogte van De Barkentijn

wel eens opborrelt. Het officiële identiteitsdocument van

een live-uitzending plaats. Aansluitend wordt

de reus uit 1963 vermeldt de schrijfwijze Turpin. Ook de

tussen 12 u. en 13 u. Middagpost West-

historische figuur wiens naam de reus draagt, heette

Vlaanderen gepresenteerd.

 doorlopend

Turpin. Op de tuniek van de reus prijkt echter een schildje

 Marktplein / Reuze Plein De Vierboete

met het opschrift ‘Nieuwpoort Jan Turpijn’.

De drie uitzendingen op woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 augustus 2019 bieden een

Officieel heet de reus dus Jan Turpin, maar heeft de

mooi aanbod aan live optredens van bekende

Alle inwoners van Nieuwpoort krijgen begin

Let op! De vrijdagmarkt van 5 juli verhuist naar

variant met gestipte ‘ij’ doorheen de tijd en onder invloed

artiesten en boeiende reportages over lokale

juli een folder in de bus met het gedetailleerd

de Onze Lieve Vrouwstraat, Kerkstraat en Willem

van lokaal taalgebruik zijn intrede gedaan.

uitstappen en evenementen.

programma en het parcours van de Reuze Parade.

De Roolaan.

De programmafolder is ook verkrijgbaar bij de

Op vrijdag 9 augustus vindt een schoon-

Dienst Toerisme en op de dag van het evenement

De boerenmarkt op zaterdag 6 juli vindt plaats

maakactie plaats. Kom naar de Zeedijk en help

aan de infostanden.

op het Hendrik Geeraertplein.

mee!
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VEERDIENST
De veerboot brengt je gratis van de ene naar de
andere kant van de Havengeul. Tot en met zondag
15 september 2019 maakt De Nieuwe Visie dagelijks

Apérotime:
Afterwork Openlucht Aperitief

de oversteek, telkens doorlopend tussen 9.30 u. en
Zaterdag 29 juni en zaterdag 31 augustus 2019

19.40 u.
Na deze datum werkt de veerdienst uitsluitend op

We heten de zomer hartelijk welkom in Nieuwpoort

zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

met Apérotime – Start of Summer op zaterdag 29
juni 2019. Dit sfeervol muzikaal evenement ver-

Sint-Bernardusfeesten
2019
Vrijdag 23 t.e.m. zondag 25 augustus 2019
Stad Nieuwpoort organiseert op vrijdag 23,
zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019 de
vijftigste

Sint-Bernardusfeesten.

Voor

deze

gouden jubileumeditie trekt het stadsbestuur
volop de kaart van de lokale Nieuwpoortse
ondernemers.

Let op! Bij slecht weer of overmacht is uitval

sterkt het samenhorigheidsgevoel onder inwoners

Het feestweekend wordt bepaald door twee sterke

van de veerdienst mogelijk.

en bezoekers. Apérotime is er voor iedereen! Het

factoren:

Afterwork Openlucht Aperitief start vanaf 17 u. op
Voor meer informatie en de uurregeling kun je terecht

de Zeedijk nabij het Loodswezenplein en duurt tot

BRADERIE DOOR NIEUWPOORTSE

op www.welkombijvloot.be.

middernacht.

HANDELAARS

Op zaterdag 31 augustus 2019 vindt dit event nog-

Op vrijdag, zaterdag en zondag van 11 u. tot 19 u.

maals plaats op het Marktplein in Nieuwpoort-Stad.

op volgende locaties:

Vlaanderen zingt
Woensdag 10 juli 2019

50

Een gouden editie

Vanaf 17 u. tot middernacht wuiven we de zomer
uit met Apérotime – End of Summer.

• in de Albert I laan tussen de rotonde aan
het Hendrikaplein en de Vlaanderenstraat;
• in de Lombardsijdestraat;

Deze zomer worden de Sint-Bernardusfeesten voor

• op de Zeedijk.

de vijftigste maal ingericht. De allereerste editie
van het drukbezochte evenement vond plaats in

Onder het motto ‘Mensen verbinden door samen te zingen’

ANIMATIE

augustus 1970. De traditionele seizoensafsluiter
evolueerde doorheen de tijd van een folkloristische

komt Vlaanderen Zingt op woensdag 10 juli 2019 naar
Nieuwpoort. Kick-off met de band van Wim Leys is voorzien
om 19 u. op de Zeedijk ter hoogte van de Vlaanderenstraat.

• live muziek in de braderiezone

optocht tot een volwaardig, driedaags feestweekend.

(zaterdag en zondag);
• kinderprogramma op het Leopold II plein

Het repertoire bestaat grotendeels uit Nederlandstalige
liedjes, maar er worden ook Engelse en Franse succesnummers gezongen. Je krijgt een zangkrantje met alle
liedjesteksten. Wil je voordien al even oefenen? Haal dan je

Jaarlijks

(zaterdag en zondag);

wordt

een

aantrekkelijk

programma

uitgewerkt voor een sfeervol weekend vol muziek

• mobiele muziekgroepen op de Zeedijk

en leuke randanimatie. De gezellige braderie in de

(vrijdagmiddag en zondag);

winkelstraat en op de Zeedijk weet telkens heel wat

• groot podium op de Zeedijk in de zone richting

bezoekers naar de badplaats te lokken.

Loodswezenplein (op zaterdag vanaf 18 u.

krantje bij de Dienst Toerisme.

en op zondag vanaf 14 u. met line-up);
Tijdens Vlaanderen Zingt kun je samen met vrienden en
familie meezingen met oude en moderne nummers. Alles
gebeurt in groep, je hoeft nooit alleen te zingen.

 zaterdag: Les Truttes, Jelle

blikvanger

van

is

ongetwijfeld

de

de

Sint-Bernardusfeesten

wandeling

met

de

Sint-

Bernardhonden. Het gebruik van dit hondenras

Cleymans & zijn el Bandido’s en Regi
 zondag: Nachtwacht, Bart Kaëll en

Heb je net dat tikkeltje meer zelfvertrouwen? Schrijf je

Dé

als mascotte van het evenement is een duidelijke
verwijzing naar Sint-Bernardus, de patroonheilige

Dana Winner

van Nieuwpoort-Bad.

dan individueel of samen met de leden van je vereniging in voor het podiumkoor. Registreren hiervoor kan via

• vuurwerk (zaterdag);

Leuk weetje: op het Hendrikaplein houdt een

events@nieuwpoort.be.

• hondenwandeling (zondag om 10.30 u.);

bronzen Sint-Bernard het hele jaar door de wacht.

• recordpoging visbakken door Promovis vzw

Het kunstwerk van Monique Mol werd ingehuldigd
op 21 augustus 1998. Je kunt deze viervoeter

(zondag).

terugvinden naast het toeristisch infokantoor.
Het volledige programma wordt in de loop
van de zomervakantie bekendgemaakt via de
diverse promotiekanalen van de stad.
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Nieuwe look-and-feel voor
Begin dit jaar nam Stad Nieuwpoort de promotiekanalen van Visit Nieuwpoort over. De website www.visit-nieuwpoort.be
is voortaan de enige, officiële toeristische website van de Stad Nieuwpoort. Deze viertalige webstek fungeert als het online
uithangbord van de stedelijke Dienst Toerisme.

en weetjes om Nieuwpoort ten volle te beleven én bewonderen. Kunnen prachtige kiekjes van onze stad jou bekoren? Volg
Visit Nieuwpoort dan ook op Instagram.

© Michel Deveen

Like de Facebookpagina van Visit Nieuwpoort voor een toffe mix van toeristische evenementen en activiteiten, handige tips

KINDERBOERDERIJ

ACTIVITEITEN ZOMERVAKANTIE
BROOD BAKKEN

MET DE BOER OP PAD
Deze zomervakantie ga je op de Kinderboerderij op zoek

De educatieve workshop Brood bakken leert je op authen-

naar boer Geert die jarig is. Terwijl je het erf afloopt om

tieke wijze brood maken: bruine tarwebloem afwegen met

hem te vinden, breng je onderweg een bezoekje aan de

een antieke weegschaal, kneden met de handen in de

vele dieren die op de Kinderboerderij wonen. Je helpt mee

trog, het deeg opbollen etc. Precies zoals het vroeger op

met wat ‘boere-werkjes’ en er is uiteraard ook tijd voor

de boerderij gedaan werd!

leuke spelletjes.
Wanneer? Op dinsdag en donderdag, telkens van 13.30
Alle kinderen die boer Geert helpen zoeken, krijgen nadien

u. tot 16 u.

een lekkere beloning.

Wie? Voor kinderen van 3 tot 6 jaar.
Prijs? € 2,50 per persoon.

Heksenjacht

BEWONDER NIEUWPOORT OP
TELEVISIE

Kom vanaf half juli 2019 mee zoeken naar Jeanne Panne

Met een historisch centrum, een groen ommeland

meer letters om de code van het heksenslot te kraken.

u tot 12 u.

Inschrijven voor beide activiteiten gebeurt ter plaats op

Wie? Voor kinderen van 3 tot 6 jaar.

de Kinderboerderij, bij de Dienst Toerisme of online via

Prijs? € 2,50 per persoon.

www.visit-nieuwpoort.be.

via een nieuwe zoektocht in de Nieuwpoortse binnenstad.
Let op! De workshop Brood bakken wordt niet ingericht op

Via weetjes die je onderweg tegenkomt, krijg je steeds

en een bruisende badplaats houdt Nieuwpoort de
balans tussen pittoresk, een beetje nostalgisch en

Heksenjacht is een zoektocht voor gezinnen met

trendy. Onze IJzerstad moet je ten volle bewonde-

kinderen. Een deelnameformulier kost 1,50 euro en kun

ren en beleven.

je verkrijgen bij de Dienst Toerisme.

In juni werd daarom op de regionale televisiezen-

Dienst Toerisme

der Focus & WTV het startschot gegeven voor een

Nieuwpoort-Stad

reeks van zes afleveringen over Nieuwpoort. In

Marktplein 7

de eerste aflevering neemt actrice en stadsgenote

Tel. 058 22 44 44

Mieke Dobbels je mee op sleeptouw doorheen haar

info@nieuwpoort.be

Nieuwpoort. Ze toont de mooiste plekjes waar je
poëzie kunt lezen en beleven.

Wanneer? Op woensdagvoormiddag, telkens van 10.30

Nieuwpoort-Bad
Hendrikaplein 11

Tijdens de vervolgafleveringen komt Mieke

Tel. 058 23 39 23

verrassende Nieuwpoortenaren tegen, elk met een

toerismebad@nieuwpoort.be

eigen origineel verhaal.
www.visit-nieuwpoort.be

Strandlabo

donderdag 11 juli en donderdag 15 augustus 2019.

De stedelijke bibliotheek en de Kinderboerderij
organiseren tijdens de zomervakantie een
heus strandlabo. Je komt er meer te weten
over al wat leeft aan onze kust. Een ervaren
natuurgids geeft uitleg over het strand, de
vogels, schelpen en schaaldieren. Je kunt er
zelf ook leerrijke proefjes uitvoeren.
Wanneer?
Op woensdag 17, 24, 31 juli en 14 augustus
2019. Doorlopend open van 15 u. tot 17 u.
Waar?
Het strandlabo wordt ingericht in een tent op
de Zeedijk, naast de strandbibliotheek.

Heb je de afleveringen gemist? Je kunt ze

 Visit Nieuwpoort

Vooraf inschrijven is niet nodig.

herbekijken op www.focus-wtv.be.

 visitnieuwpoort

Deelname is gratis.
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Zomerse natuurwandelingen
Tijdens de zomermaanden worden heel wat
natuurwandelingen georganiseerd. Deelname is
gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig.

NATUURWANDELING DE IJZERMONDING

De Grote
Vlindertelling van
Natuurpunt

3
1

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
2019
Op zaterdag 27 april 2019 vond in de

Tijdens het eerste weekend van juli organiseert

Stadshalle de openingsvernissage plaats

Natuurpunt de Grote Vlindertelling. De natuur-

van de Week van de Amateurkunsten

organisatie vraagt om op deze twee dagen zorg-

(WAK). De Dienst Cultuur stelde een ‘best

vuldig alle vlinders in je tuin te tellen.

of’ samen, met de mooiste en meest
spraakmakende kunstwerken uit de vorige

Iedere

je

Het hoeft zeker niet bij één weekend te blijven. Om

mee voor een bezoek aan het natuurreservaat

woensdagmorgen

neemt

een

gids

nog meer bruikbaar cijfermateriaal te verzamelen,

De IJzermonding.

kun je ook in de andere weekends van de maand

tien WAK-jaargangen.

juli het vlinderaantal bijhouden.
Je wordt wegwijs gemaakt in de biotoop van
slikken en schorren en leert om de verschillende

Tips om jouw tuin vlindervriendelijk te maken, lees

vogelsoorten te spotten. Met wat geluk zie je zee-

je op www.natuurpunt.be. Inspiratie kun je al-

honden zwemmen of zonnen.

vast opdoen in de vlindertuin van Kinderboerderij
De Lenspolder. Deze tuin werd aangeplant in de

ERETEKEN VOOR NIEUWPOORTSE

Deze wandelingen starten om 10 u. op de parking

vorm van een vlinder, waarbij bloempartijen de

BRANDWEERMAN

aan het einde van de Halvemaanstraat. Om 12 u.

vleugels van het diertje uitbeelden.

zit de wandeling erop.

3
2

De Nieuwpoortse brandweerman Martin Gyselinck

SCHELPEN- OF DUINENWANDELING

Het plantsoen wordt hoofdzakelijk onderhoud-

kreeg op maandag 20 mei 2019 een ereteken

en door een gedreven groep vrijwilligers. Heb je

voor een daad van moed, zelfopoffering en

groene vingers en voel je je geroepen om zelf

menslievendheid. Bij het torenkraanongeval in

Op donderdag wordt wekelijks afgewisseld tussen

een handje toe steken? Kinderboerderij De Lens-

Nieuwpoort-Bad in december 2017 redde hij Abel

een schelpenwandeling of een exploratietocht in de

polder is steeds op zoek naar vrijwillige tuin-

Vallaeys vanonder het puin. Gyselinck ontving de

duinen. Je zoekt mee naar ‘pieren en gekke zee-

mannen en -vrouwen, vooral in het voorjaar en

onderscheiding uit handen van Carl Decaluwé,

dieren’ of je gaat garnalen kruien in de zwinnen op

in de herfst.

gouverneur van West-Vlaanderen.

het strand.
Beide wandelingen starten telkens om 9.30 u.
Vertrekplaats voor de schelpenwandelingen is het
Infokantoor op het Hendrikaplein. Voor de duinenwandelingen wordt afgesproken aan de ingang van

3

de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort-Bad.

DIAMANTEN PAAR

Let op! Op donderdag 15 augustus 2019

André Lycke en Lydie Albrecht traden op

(O.L.V.-Hemelvaart) is geen wandeling

4 april 1959 in het huwelijk. André werkte

voorzien.

vroeger als metser bij diverse aannemers in
de regio. Lydie ging op jonge leeftijd aan de
Kinderboerderij De Lenspolder

slag in revalidatieziekenhuis KEI en was later

Elf-Juliwijk 6A

zo’n 11 jaar actief als poetsvrouw in een home

Tel. 058 23 69 86

in Oostduinkerke. De jubilarissen hebben een

kinderboerderij@nieuwpoort.be

hechte band met hun drie dochters, zeven

 Kinderboerderij De Lenspolder

kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.
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4

DIAMANTEN HUWELIJK

3
7

Omer Van Boxtael en Simonne De Sutter

DIAMANTEN JUBILEUM

huwden op 4 april 1959. Omer werkte 26 jaar
als stoffeerder bij de firma Beka en stapte later

Anita

Loones

over naar de Belgische Spoorwegen waar hij

Muynck huwden op 2 mei 1959,

als seingever eerste klasse met pensioen ging.

de

Omer was als wielertoerist en atleet bijzonder

Loones en

sportief. Simonne werkte als boekhoudster bij

in

een papier- en kartonfabriek. De jubilarissen zijn

zussen

bijzonder trots op hun zoon, twee kleinkinderen

bomvolle

dag

en

waarop

het

Gaston

De

Francine

ook

Gilbert Theunynck

huwelijk
huwden

traden.
destijds

kerk

in

Beide
in

een

Sint-Joris.

en twee achterkleinkinderen.
Anita en Gaston wonen nog steeds
op de hoeve Het Groot Blauwhof.
Francine

en

Gilbert

werkten

eveneens op een boerderij. Later
ging Gilbert aan de slag als kok bij
het

5

DIAMANTEN JUBILEUM
Georges

Wydoodt

Noorenberghe
1959.
als

Georges

en

huwden
in

Anita

25

restaurant
en

Gaston

achterkleinkinderen.

april

De

Francine
Toevlucht.

hebben

twee

Francine

en

Gilbert hebben drie kinderen, twee

jarenlang
het

Blososportcentrum.

kinderen, vijf kleinkinderen en tien

Martha

op

werkte

onderhoudsman

runde

kleinkinderen en één achterkleinkind.

Sint-

Bernarduscollege in Nieuwpoort. Martha
had de handen vol met de zorg voor het
kroostrijk gezin maar werkte ook nog als
schoonmaakster. De jubilarissen hebben
vijf kinderen die op hun beurt voor vijf
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen
zorgden. Georges verblijft in het wzc Ten
Anker waar hij dagelijks bezoek krijgt van

3
8

ZESTIG JAAR GETROUWD

zijn zorgzame echtgenote.
Willy Gheeraert en Frieda Van
Biervliet traden op 16 mei 1959
in het huwelijk. Het paar baatte

6

jarenlang de bloeiende horecazaak

VIJFTIG JAAR GEHUWD

Jan Turpin uit. Als CVP-schepen

Raoul Verbeke en Irene Timmerman
stapten

op

16

mei

1969

in

het

huwelijksbootje. Het gouden paar baatte
vroeger een viskleinhandel uit in Bergen.
Ze verkochten lekkere Nieuwpoortse vis
op de vele markten in de omgeving van
Bergen. Nu werken ze graag in hun eigen
volkstuintje waar ze veel groenten kweken.
De jubilarissen hebben een hechte band
met hun dochter, schoonzoon en drie
kleinkinderen.

stapte Willy in de voetsporen van
zijn vader Floribert, die jarenlang
burgemeester

van

Nieuwpoort

was. In 2014 kreeg hij de titel
van

ere-schepen

toegekend.

Het diamanten paar heeft twee
dochters,

vier

kleinkinderen

en

één achterkleinkind. Willy stond
mee aan de wieg van tennisclub
Issera en is nu actief lid van de
Vriendenclub-Interpares.

Frieda

is lid van de Zilveren Passer en
Markant.
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ACTIVITEITEN
JULI & AUGUSTUS

10 JULI

Vlaanderen Zingt

WO

Meer info zie p. 40

3
9

INPUT UITKALENDER

11 JULI

SEPTEMBER/OKTOBER
ZESTIG JAAR GEHUWD

Optreden Frank Galen en Crystal Lynn

Als organisator ken je je activiteiten het best.

Gerard Dekeyser en Madeline
Boussemaere huwden op 28 april
1959 in Ieper. Het paar baatte jarenlang een bloeiend tuinbouwbedrijf
langs de Brugsesteenweg uit. Sinds

Optreden van 21 u. tot 23 u. Om 19 u. is er een barbecue.

Daarom laten we je zelf je activiteiten invoeren in de

Inschrijven verplicht. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74.

UiTdatabank. De UiTdatabank is dé bron waarop de

Info: www.florealgroup.be.

Dienst Communicatie zich baseert om deze kalender
op te stellen. Gelieve alle activiteiten ten laatste tegen

Duinenwandeling: Op zoek naar kleuren in
de duinen

maandag 22 juli 2019 toe te voegen.

Meer info zie p. 44

zoon Geert 23 jaar geleden het
bedrijf

overnam,

genieten

de

jubilarissen van een welverdiend
pensioen. Het diamanten paar heeft
drie zonen en acht kleinkinderen.

DO

1 JULI

12 JULI

MA

Mantelhaven: Workshop veerkracht
en zelfzorg

Swingende show met Funky D

VR

Gratis live optreden van Funky D op Kompas Camping,

De Mantelhaven is een ontmoetingsplek waar personen die

Brugsesteenweg 49. Info: www.kompascamping.be

zorgen voor een naaste terecht kunnen. Tijdens de workshop
staan veerkracht en zelfzorg centraal. Start: 14 u. Locatie:

Triple Markt Concert

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

Meer info zie p. 28

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

14 JULI

ZO

Heksenwandeling met Jeanne Panne

Rommelmarkt Stadscentrum

Gratis wandeling voor gezinnen met kinderen. Ga op stap met

Rommelmarkt met 350 standen in het stadscentrum. Stand-

Jeanne Panne en leer het heksenverleden van Nieuwpoort

houders betalen € 5 per lopende meter. Vooraf inschrijven is verplicht

kennen. Van 10.30 u. tot 12 u. Start: Dienst Toerisme, Marktplein

via Kissy Vermeylen: tel. 0477 64 73 13 of steven.kissy@scarlet.be

7. Inschrijving niet vereist. Meer info: Dienst Toerisme.

3
10

15 JULI
4 JULI

Optreden Herbert Verhaeghe en Sabine

GOUDEN HUWELIJK
François De Saeger en Josée
Daelemans huwden op 14 mei
1969 in Willebroek. François werkte
als productmanager bij de firma
Miller en stapte later over naar
het bedrijf Selexion. François is
een echte computerfanaat, fietser
en liefhebber van beiaardmuziek.
Josée kijkt graag televisie. De
jubilarissen zijn bijzonder trots op
hun twee kinderen en hun twee
kleindochters.

Historische wandeling: Nieuwpoort
Binnenstebuiten

DO

MA

Optreden van 21 u. tot 23 u. Om 19 u. is er een barbecue.

Gratis wandeling in Nieuwpoort-Stad. Start: 10.30 u. Duur: 2 u.

Inschrijven verplicht. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74.

Afspraak aan Dienst Toerisme, Marktplein 7. Inschrijven is niet

Info: www.florealgroup.be.

nodig. Meer info: Dienst Toerisme.

Schelpenwandeling: Op zoek naar pieren
en gekke zeedieren

Delhaize Loopcriterium van de Kust
Meer info zie p. 31

Meer info zie p. 44

Vintage beach
6 EN 7 JULI

Reuze Feest

ZA

Meer info zie p. 20

ZO

16 JULI

Meer info zie p. 38

Avondmarkt
8 JULI

Begeleide rondleiding: Straatje in,
Straatje uit, le Beau Monde achterna

DI

Van 16 u. tot 23 u. Locatie: Stadscentrum. Organisatie:

MA

Ambulante Zelfstandigen vzw. Info: www.kustmarkten.be

Verken Nieuwpoort-Bad onder leiding van een boeiende gids.
Van 10.30 u. tot 12.30 u. Geen inschrijving vereist. Start: Dienst
Toerisme, Hendrikaplein. Info: Dienst Toerisme.
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UIT IN NIEUWPOORT

17 JULI

Kleuterfeest aan zee: voorleesmoment

WO

Meer info zie p. 20

Strandlabo

23 JULI

DI

Avondmarkt

1 AUGUSTUS

Ambulante Zelfstandigen vzw. Info: www.kustmarkten.be.

Schelpenwandeling: Kom mee schelpen
rapen op het zomerstrand

24 JULI

Meer info zie p. 44

Kleuterfeest aan zee: voorleesmoment
18 JULI

Schelpenwandeling: Kruien naar
garnalen en krabben in de zwinnetjes

DO

Avondmarkt

Van 17 u. tot 23 u. Locatie: Zeedijk. Organisatie:

Strandlabo
Meer info zie p. 43

6 AUGUSTUS

Meer info zie p. 43

WO

Van 17 u. tot 23 u. Locatie: Zeedijk. Organisatie:

DO

Ambulante Zelfstandigen vzw. Info: www.kustmarkten.be

8 AUGUSTUS

Duinenwandeling: Duinenexploratie met
het gezin

Optreden Herbert Verhaeghe en Kevin +
Romina

Meer info zie p. 20

DI

DO

Meer info zie p. 44

Strandlabo

Optreden van 21 u. tot 23 u. Om 19 u. is er een barbecue.

Meer info zie p. 44

Meer info zie p. 43

Inschrijven verplicht. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74.

Optreden van Garry Hagger en Chrystal Lynn

Info: www.florealgroup.be.

Optreden van 21 u. tot 23 u. Om 19 u. is er een barbecue.

Optreden van Bandit en Johan Veugeleirs

25 JULI

Optreden van 21 u. tot 23 u. Om 19 u. is er een barbecue.
Inschrijven verplicht. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74.

Schelpenwandeling: Op zoek naar
zeeslakjes tussen het schelpengruis

Info: www.florealgroup.be.

Meer info zie p. 44

DO

Inschrijven verplicht. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74.

1 EN 2 AUGUSTUS

Aqua-Niepo

DO

Info: www.florealgroup.be.

VR

10 AUGUSTUS

Meer info zie p. 33

Dansoptreden Dansclub Iduna
Optreden Garry Hagger en zanger Dirk

3 AUGUSTUS

Optreden van 21 u. tot 23 u. Om 19 u. is er een barbecue.

Rommelmarkt Monobloc Coupe Gorge

Stoere zeebonken gaan op stap om garnalen te vangen.

Inschrijven verplicht. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74.

Rommelmarkt met 350 standen in de Pieter Deswartelaan

De demonstratie vindt plaats op het strand en Zeedijk ter

Info: www.florealgroup.be.

en omgeving. Enkel ter plaatse inschrijven op de dag zelf (€ 1

11 AUGUSTUS

per lopende meter). Info en organisatie: Bill Vermeylen - tel.

Dag van Ramskapelle

058 23 36 82 of tel. 0479 57 83 68.

Openluchtfeest met talkrijke optredens van Robbie Longo,

20 JULI

Garnaalkruiersdemonstratie

ZA

hoogte van De Barkentijn. Van 9.15 u. tot 11.15 u. Info: Dienst

27 JULI

Toerisme.

Workshop Monotype met pastelkrijt

ZA

ZA

Een tiental danskoppels brengt standaarddansen van 16 u. tot

ZA

17.30 u. Locatie: Zeedijk. Info: tel. 0486 52 29 67.

ZO

Michael Lanzo, Garry Hagger, Def Dames Dope, Alain Des, Sam

Kunstmarkt

Monotype is een grafische techniek waarmee je heel

Vredesconcert Wim Soutaer live

Gooris en De Romeo’s. Van 14 u. tot 23 u. Locatie: Dorpsplein

Meer info zie p. 23

verrassende en soms kleurrijke resultaten kunt bereiken. Met

Meer info zie p. 28

Ramskapelle. Info en organisatie: Verenigd Ramskapelle dagvanramskapelle@gmail.com

pastelkrijt wordt een tekening gemaakt die overgezet wordt op

38e Frontroute

een plexiplaat. De workshop vindt plaats van 13 u. tot 16.30

4 AUGUSTUS

Fietstocht voor wielertoeristen langs de frontlijn 14-18. Keuze

u. Locatie: Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Kostprijs: € 40.

Garnaalkruiersdemonstratie

tussen 120 (2 rustpunten met versnapering) en 65 km (1

ZO

12 AUGUSTUS

Meer UiTinfo op 20 juli

Begeleide rondleiding: Straatje in,
Straatje uit, le Beau Monde achterna

Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I en
de Helden van de IJzer

Meer UiTinfo op 8 juli

Meer info zie p. 35

13 AUGUSTUS

rustpunt). Start: d'Oude Schole, Ramskapellestraat 86. Tussen
8 u. en 14 u. Basistarief: € 3.

28 JULI

Info en organisatie: WTC Nieuwpoort -

Herdenking van de Halifaxcrash

wtcn.marc@skynet.be - www.wtcnieuwpoort.webs.com.

Heemkring 'Ramscapple aan den Yser' herdenkt de

ZO

Avondmarkt

militaire en burgerlijke slachtoffers van de Halifaxcrash op 28

21 JULI

ZO

Vuurwerk

juli 1944 in Ramskapelle. De plechtigheid start om 10.30 u. in

5 AUGUSTUS

de Hemmestraat 53.

Historische wandeling: Nieuwpoort
Binnenstebuiten

Vuurwerkspektakel n.a.v. nationale feestdag. Locatie:
Kaai. Info: Dienst Toerisme.

29 JULI

Live piano-avond

Begeleide rondleiding: Straatje in,
Straatje uit, le Beau Monde achterna

Live piano-muziek in het ontspannen interieur van Bar Caprice,

Meer UiTinfo op 8 juli

MA

Ambulante Zelfstandigen vzw. Info: www.kustmarkten.be

14 AUGUSTUS

Meer UiTinfo op 15 juli

Kleuterfeest aan zee: voorleesmoment
KIDS-RUN en recreatieve strandloop

Avondmarkt
Heksenwandeling met Jeanne Panne

MA

WO

Meer info zie p. 20

Meer info zie p. 31

Strandlabo
30 JULI

22 JULI

DI

Van 16 u. tot 23 u. Locatie: Stadscentrum. Organisatie:

MA

Albert I laan 141. Van 20 u. tot 23 u. Info: Hotel Cosmopolite www.cosmopolite.be

MA

DI

Mantelhaven: Valpreventie

Meer info zie p. 43

De Mantelhaven is een ontmoetingsplek waar personen

Van 16 u. tot 23 u. Locatie: Stadscentrum. Organisatie:

die zorgen voor een naaste terecht kunnen. Er wordt meer

Vuurwerk

Ambulante Zelfstandigen vzw. Info: www.kustmarkten.be

informatie gegeven over valpreventie. Start: 14 u. Locatie:

Vuurwerkspektakel boven het water in Sint-Joris (Spaarbekken).

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

Info: Dienst Toerisme.

Gratis wandeling voor gezinnen met kinderen. Ga op stap
met Jeanne Panne en leer het heksenverleden van Nieuwpoort

31 JULI

kennen. Van 10.30 u. tot 12 u. Start: Dienst Toerisme, Marktplein

Kleuterfeest aan zee: voorleesmoment

7. Inschrijving niet vereist. Meer info: Dienst Toerisme.

Meer info zie p. 20

WO

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

50
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15 AUGUSTUS

DO

Love Boat Show

26 AUGUSTUS

Show met Lia Linda, Johan Veugelers, Magic Pierre en

Historische wandeling: Nieuwpoort
Binnenstebuiten

The Stardancers. Vanaf 19 u. is er een barbecue. Inschrijving

Meer UiTinfo op 15 juli

MA

vereist. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74. Info:
www.florealgroup.be

29 AUGUSTUS

Rommelmarkt Sint-Joris

Schelpenwandeling: Speuren tussen
de aanspoelsels op de vloedlijn

Vrije rommelmarkt op het Sint-Jorisplein van 6 u. tot 18 u.

Meer info zie p. 44

DO

Open Klassieke Schepen
Ter

hoogte

van

Storms’

Harbour

20 AUGUSTUS

11 SEPTEMBER

Karaoke

Beiaardconcert

Karaoke-avond met happy hour van 20.30 u. tot 23.30 u. Locatie:

Elke woensdagavond wordt een gratis beiaardconcert gegeven.

Floreal Holidays, Albert I laan 74. Info: www.florealgroup.be

Het concert kun je volgen op groot scherm. Start: 20 u. Locatie:
beiaardtoren, Marktplein.

ELKE DINSDAG EN DONDERDAG VAN

Workshop: Brood Bakken

Muzikale wandeling: Klokkenluiders van
Nieuwpoort

Meer info zie p. 43

Meer info zie p. 28

Optreden van 21 u. tot 23 u. Vanaf 19 u. is er een barbecue.

ELKE DINSDAG VAN 2 JULI TOT EN MET

ELKE VRIJDAG TOT EN MET

Inschrijving vereist. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74.

27 AUGUSTUS

13 SEPTEMBER

Info: www.florealgroup.be

Initiatie Marinierspiste

Begeleid torenbezoek

Hindernissenparcours van 10 u. tot 12 u. Locatie: The Outsider

De stadsbeiaardier leidt je rond in de beiaardtoren en geeft uitleg over

Coast, Brugsevaart 50. Kostprijs: € 20. Reservaties via

de geschiedenis van de beiaard. Als kers op de taart verwent ze je met

info@theoutsidercoast.be

enkele liedjes op de beiaard. Het torenbezoek vindt plaats van 10 u.

Optreden van Bandit en Lia Linda

vereist. Info: Feestcomité Sint-Joris – kw@telenet.be.

DO

ELKE WOENSDAG TOT EN MET

2 JULI TOT EN MET 29 AUGUSTUS

Standhouders betalen € 1 per lopende meter. Geen inschrijving

15 EN 16 AUGUSTUS

ELKE DINSDAG VAN 2 JULI TOT EN MET

VR

(Robert

Orlentpromenade 13) kun je aan boord gaan van klassieke

31 AUGUSTUS

houten schepen. Van 10 u. tot 18 u. Organisatie: KSN + KYCN

Cursus Droomjuweel: juweelontwerp
in zilver

- tel. 0486 87 40 45.

ZA

tot 11 u. en is gratis. Reservaties verplicht via Dienst Toerisme: tel.

Tijdens de lesnamiddag kun je jouw ideeën omzetten in

ELKE DINSDAG VAN 2 JULI TOT EN MET

afgewerkte zilveren juwelen met ‘de verloren was'-techniek.

10 SEPTEMBER

Je kunt zoveel experimenteren als je wilt tot er een uniek

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal

ELKE ZATERDAG TOT EN MET

Aankomst van elegante klassieke wagens aan Storms'

ontwerp ontstaat. Tijdens de workshop leer je bovendien

Simulatie visveiling, bezoek Vismijn en degustatie van verse

31 AUGUSTUS

Harbour langs de Havengeul. Locatie: Robert Orlentpromenade

technieken en krijg je begeleiding om geslaagde juwelen te

garnalen met Rodenbach. Van 9.30 u. Locatie: onder horloge

Rondrit toeristisch treintje

13. Info: www.stormsrally.be

maken. De workshop vindt plaats van 13.30 u. tot 16.30 u.

aan de Vismijn. Niet op 13 augustus! Kostprijs: € 5. Vooraf

Ontdek tijdens een rondrit met het authentiek toeristisch treintje

Locatie: Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Kostprijs: € 50

inschrijven bij Dienst Toerisme.

de mooiste bezienswaardigheden van Nieuwpoort! Vertrek om

17 AUGUSTUS

ZA

Storms’ Harbour Rally

058 22 44 22. Locatie: beiaardtoren, Marktplein.

Dansoptreden Dansclub Iduna

(incl. lesmateriaal, versnapering en waardebon van € 5). De

Meer UiTinfo op 10 augustus

kostprijs van het verwerkte zilver en de gietkost worden per

ELKE WOENSDAG VAN 3 JULI TOT EN MET

Vooraf inschrijven kan online of bij de Dienst Toerisme. Meer

stuk verrekend.

28 AUGUSTUS

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

20 AUGUSTUS

DI

Avondmarkt
Van 17 u. tot 23 u. Locatie: Zeedijk. Organisatie:
Ambulante Zelfstandigen vzw. Info: www.kustmarkten.be

TERUGKERENDE
ACTIVITEITEN

van

de

vierdaagse

wandeltocht.

Meer

Optreden Frank Galan en Sabine

ELKE ZONDAG TOT EN MET

Meer info zie p. 43

1 SEPTEMBER

Geleid bezoek aan het bezoekerscentrum
Westfront

Meer info zie p. 44

Meer info zie p. 34

10 EN 24 JULI + 7 EN 21 AUGUSTUS

Papieren bloemenatelier

ELKE ZONDAG VAN 7 JULI TOT EN MET 25

Aquagym voor senioren

Doorlopend van 14 u. tot 16 u. in de garage van het sportstrand.

AUGUSTUS

Meer info zie p. 33

In dit atelier kun je basiskennis opdoen om zelf aan de slag te

Travestieshow met ‘Les Filles De Malines’

gaan. Gratis. Meer info: Dienst Toerisme.

Van 21 u. tot 23.30 u. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74.

info:

www.4daagse.be

22 AUGUSTUS

Belevingstocht: Met de boer op pad

Begeleide wandeling in natuurreservaat
De IJzermonding

Passage Vierdaagse van de IJzer
Passage

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

DO

Optreden van 21 u. tot 23 u. Om 19 u. is er een barbecue.

20 JULI EN 17 AUGUSTUS

Inschrijven verplicht. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74.

Initiaties SUP

ELKE WOENSDAG VAN 3 JULI TOT EN MET

Info: www.florealgroup.be

Initiatie van 10 u. tot 12 u. Inschrijven via

21 AUGUSTUS

ELKE ZONDAG VAN 14 JULI TOT EN MET

info@theoutsidercoast.be. Kostprijs: € 40. Locatie: Surfclub

Bingo

29 SEPTEMBER

Schelpenwandeling: Zeebeestjes zoeken in
de branding bij afgaand tij

Koko Loco, Spaarbekken.

Bingo-avond met mooie prijzen. Deelname vanaf € 1. Locatie:

Seastar Captaincruise

Floreal Holidays, Albert I laan 74. Info: www.florealgroup.be

Boottocht van Nieuwpoort naar Diksmuide en terug met aan

Meer info zie p. 44

ELKE MAANDAG VAN 1 JULI TOT EN MET

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

26 AUGUSTUS

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

Show met clown Papa Chico

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

Van 20.30 u. tot 23 u. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan

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

74. Info: www.florealgroup.be

inbegrepen. Reservatie verplicht. Info: Rederij Seastar – tel.

24 AUGUSTUS

ZA

Vuurwerk
Vuurwerkspektakel n.a.v. Sint-Bernardusfeesten om
22.30 u. Locatie: Zeedijk. Info: Dienst Toerisme.

Info: www.florealgroup.be

058 23 24 25 – info@seastar.be – www.seastar.be

52
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ELKE ZONDAG TOT EN MET 25 AUGUSTUS

de jaren 70 tot en met Fortnite en Virtual Reality. Op maandag

Sportkamp Wind- en Waterraten

5 TOT EN MET 9 AUGUSTUS

Aperitiefconcert

en dinsdag kan de locatie privé afgehuurd worden. Gegidste

Een halve dag windsurf, halve dag vlottenbouw, marinierspiste,

Sportkamp Atletiekclub

Van 11 u. tot 13 u. Locatie: bistro Floreal Holidays.

rondleidingen en workshops rond computationeel denken,

kajak, kano etc. Dit sportkamp biedt een grote variatie

Sportkamp voor kinderen van 7 tot 12 jaar met nadruk

Info: www.florealgroup.be

3D design, programmeren en robotica op aanvraag. Locatie:

windsporten en een flexibel programma in functie van de

op atletiek. Iedere dag van 9 u. tot 16 u. Er wordt voor-

BSGO! De Vierboete (Franslaan 32). Kostprijs: € 15 (basistarief)

wind. Voor kinderen vanaf 8 jaar. Internaatkampen (€ 340)

opvang vanaf 8 u. en na-opvang tot 17 u. voorzien. Locatie:

€ 10 (< 16 jaar) en gratis (< 6 jaar). Meer info: Fluxlab -

vinden plaats van zondag (18 u.) tot vrijdag (17.30 u.). Bij

atletiekpiste, sportpark Nieuwpoort. Kostprijs: € 80. Inschrijven

www.fluxlab.be.

externaatkampen (€ 195) is er opvang mogelijk. Locatie:

kan via eddy.louwie@telenet.be. Info: ir. Eddy Louwie – tel.

SurfClub Koko Loco, Spaarbekken Nieuwpoort. Info: The

0485 18 07 60.

MEERDAAGSE
ACTIVITEITEN

19 JULI TOT EN MET 28 JULI

Outsider Coast – tel. 058 23 14 04 – www.theoutsidercoast.be

Expo: Kunst over de grenzen heen

– info@theoutsidercoast.be

Sportkamp Wind- en Waterraten

Meer info zie p. 27

Meer UiTinfo zie 8 tot en met 12 juli

Die Hard windsurfkamp

29 JUNI TOT EN MET 3 JULI

Nieuwpoortweek

23 TOT EN MET 25 AUGUSTUS

Sportkamp waarin windsurfen centraal staat. Met begeleiding

The Outsider Coast: Expedition Kicks

Internationale zeilwedstrijd in Nieuwpoort. Locatie: VVW-

Sint-Bernardusfeesten

van professionele monitoren. Voor kinderen vanaf 10 jaar.

Meer UiTinfo zie 8 tot en met 12 juli

Nieuwpoort Euromarina, Watersportlaan 11. Organisatie:

Meer info zie p. 41

Internaatkampen (€ 350) vinden plaats van zondag (18 u.)
tot vrijdag (17.30 u.) Voor externaatkampen (€ 205 ) wordt

Die Hard windsurfkamp

TOT EN MET 30 AUGUSTUS

opvang voorzien. Locatie: SurfClub Koko Loco, Spaarbekken

Meer UiTinfo zie 8 tot en met 12 juli

Tentoonstelling: Beelden ontmoeten boeken –
OpenAtelier2014

Nieuwpoort. Info: The Outsider Coast – tel. 058 23 14 04 –

Zomer vol Kunst
Meer info zie p. 26-27

Meer info zie p. 22

Nieuwpoortweek - www.nieuwpoortweek.be

29 JUNI TOT EN MET 15 SEPTEMBER

11 TOT EN MET 17 AUGUSTUS

www.theoutsidercoast.be – info@theoutsidercoast.be

Jeugdzeilen De Spits
15 JULI TOT EN MET 19 JULI

1 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS

30 AUGUSTUS TOT 1 SEPTEMBER

Die Hard windsurfkamp

Sportstrand

89Art Keramiek Biënnale 2019

Meer UiTinfo zie 8 tot en met 12 juli

Meer info zie p. 30

Meer info zie p. 27

1 JULI TOT 31 AUGUSTUS

TOT 1 SEPTEMBER

Seastar havenrondvaarten

Groepstentoonstelling Ramskapelle

Tijdens de havenrondvaarten kun je Nieuwpoort vanop het
water

ontdekken.

Ontdek

de

gezellige

vissershaven,

Meer info zie p. 26

TOT 30 SEPTEMBER

de

Vlaamse Meesters in Situ

het

sluizencomplex

De

Ganzepoot

en

het

natuurreservaat De IJzermonding. Kostprijs: € 9,5. Locatie:
Rederij Seastar, Robert Orlentpromenade 2 – van maandag tot
en met zaterdag van 11 u. tot 12 u. en van 15 u. tot 16 u.
Info: Rederij Seastar – tel. 058 23 24 25 – info@seastar.be –
www.seastar.be

Boottocht tussen Nieuwpoort en Diksmuide
Unieke tocht langs de Vlaamse Velden en ongerepte

12 TOT EN MET 16 AUGUSTUS

Sportkamp Windsurfen – Evolutie 2
Sportkamp Wind- en Waterraten

Windsurfkamp (internaat) voor gevorderden vanaf 12 jaar.

Meer UiTinfo zie 8 tot en met 12 juli

Het Internationaal Surfpaspoort moet behaald zijn. Daarnaast
staan golfsurfen, suppen, racesail rigging en foiling op het

22 JULI TOT EN MET 26 JULI

programma. Kostprijs: € 241. Organisatie: Sport Vlaanderen.

Sportkamp Wind- en Waterraten

de

grootste jachthaven van Noord-Europa, het Albert I-monument,
Vismijn,

Meer UiTinfo zie 3 tot en met 9 augustus

Meer info zie p. 24

OVERZICHT
SPORT- EN
VAKANTIEKAMPEN

polders. Kostprijs: € 19,5. Locatie: Rederij Seastar, Robert

Sportkamp Wind- en Waterratten

Meer UiTinfo zie 8 tot en met 12 juli

Meer UiTinfo zie 8 tot en met 12 juli

Die Hard windsurfkamp
The Outsider Coast: Expedition Kicks

Meer UiTinfo zie 8 tot en met 12 juli

Meer UiTinfo zie 8 tot en met 12 juli

Sportkamp Paardrijden en Zeilen
Paardenrijden en zeilen worden gecombineerd in eenzelfde

Die Hard windsurfkamp

sportkamp. Doelgroep: personen met een licht verstandelijke

Meer UiTinfo zie 8 tot en met 12 juli

handicap. Locatie: Sport Vlaanderen, Brugsesteenweg 9.
Kostprijs: € 299. Info en organisatie: S-Sport // Recreas vzw

19 AUGUSTUS TOT EN MET 23 AUGUSTUS

- www.s-sportrecreas.be - info@s-sportrecreas.be.

Die Hard windsurfkamp

Orlentpromenade 2 – van maandag tot en met zaterdag van

8 TOT EN MET 12 JULI

13.30 u. tot 18.30 u. Info: Rederij Seastar – tel. 058 23 24 25

The Outsider Coast: Expedition Kicks

29 JULI TOT 2 AUGUSTUS

– info@seastar.be – www.seastar.be

In Expedition Kicks leren kinderen van 8 tot 12 jaar vuur

Sportkamp Wind- en Waterratten

Sportkamp Wind- en Waterraten

maken, knopen leggen en met kaart en kompas werken. Andere

Meer UiTifo zie 8 tot en met 12 juli

Meer UiTinfo zie 8 tot en met 12 juli

Meer UiTifo zie 8 tot en met 12 juli

2 JULI TOT EN MET 13 JULI

uitdagingen zoals vlottenbouw en marinierspiste komen ook aan

Expo Jan De Mey – Zeegezichten

bod. Internaatkampen (€ 330) vinden plaats van zondag (18

3 TOT EN MET 9 AUGUSTUS

26 AUGUSTUS TOT EN MET 30 AUGUSTUS

Meer info zie p. 26

u.) tot vrijdag (17.30 u.). Bij externaatkampen (€ 185) is er

Jeugdzeilen De Spits

Die Hard windsurfkamp
Meer UiTifo zie 8 tot en met 12 juli

opvang mogelijk van 8.30 u. tot 18 u. Locatie: ’t Kraaienest,

Jeugdzeilkampen op het Spaarbekken voor kinderen en

3 JULI TOT 25 AUGUSTUS

Brugsevaart 50. Info: The Outsider Coast – tel. 058 23 14 04 –

jeugdige zeilers van 9 tot 19 jaar. Instappen kan op elke

Multiplay - een geschiedenis van videogames

www.theoutsidercoast.be – info@theoutsidercoast.be

leeftijd, met en zonder zeilkennis. Top begeleiding met

Sportkamp Wind- en Waterraten

Eigenzinnige selectie van videogames, consoles en arcadekasten

super gemotiveerde gebrevetteerde zeilmonitoren voorzien.

Meer UiTinfo zie 8 tot en met 12 juli

op deze allereerste Multiplay-expo in Nieuwpoort! Van Pong uit

Kostprijs: € 275. Locatie: De Spits VZW, IJzer 57. Meer info:
www.despits.be
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VOLG STAD NIEUWPOORT OP

SOCIALE MEDIA!
Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mogelijk communiceren

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

en probeert daarom actief op sociale media aanwezig te

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

zijn.

in de volgende editie van Nieuwpoort, Uw Stad!

Word fan van onze Facebookpagina of volg ons op Instagram

WAAR KUN JE ONS VINDEN?

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

Albert I laan 281
8620 Nieuwpoort

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

of Twitter. We proberen niet alleen om dagelijks leuke en
informatieve berichten te posten, maar antwoorden ook op

Uw eigendom kopen of verkopen?
Ga in zee met Immo Maritiem. Een vaste waarde in vastgoed.

vragen die via deze kanalen gesteld worden!

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, …

bvba

THUISVERPLEGING

SASKIA, SANDRA & ANJA
regio Nieuwpoort - Lombardsijde

Alle verpleegkundige zorgen: dagelijkse/weekelijkse toiletjes, alle wondzorgen,
inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes, medicatie voorbereiden, …

Debruyne Joeri
DAKWERKEN
Pemenhoek 16
8620 Nieuwpoort
gsm 0474 21 48 31

Pemenhoek 16
8620 Nieuwpoort
250474
jaar21
ervaring
48 31

joeri.debruyne@telenet.be
Derde betalerssysteem: GEEN KOSTEN = alle mutualiteiten

Deblieck Saskia
0498 22 49 80

Germonpré Sandra
0472 20 12 61

Verhaeghe Anja
0479 07 49 03

Volg ons op
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thuisverpleging Saskia Sandra Anja

joeri.debruyne@telenet.be
www.dakwerkendebruyne.be

verkoop

verhuur

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort
058 62 44 66 - info@immodekaai.be
www.immodekaai.be

UW (T)HUIS
IN NIEUWPOORT
KOPEN OF VERKOPEN?

Franslaan 150 - 8620 Nieuwpoort
T. 058 23 22 20 - G. 0476 96 09 84
www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

IN NIEUWPOORT
Albert I Laan 99, 8620 Nieuwpoort  Kaai 34, 8620 Nieuwpoort
info@portus.be  www.portus.be  058 62 50 50

