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VOORWOORD
Beste inwoners, 

Op vrijdag 4 oktober is het Werelddierendag, hét moment bij uitstek om 

beestjes - groot en klein - extra in de kijker te zetten. Naar aanleiding van 

deze bijzondere gelegenheid siert een Nieuwpoortse viervoeter samen met 

haar baasje de cover van deze Nieuwpoort, Uw Stad.

Met Kinderboerderij De Lenspolder en de populaire hondenweide in het 

Prins Mauritspark profileert Nieuwpoort zich als diervriendelijke stad. Beide 

plaatsen versterken de sociale verbindingsfactor tussen mens en dier. 

We zetten ons ook in voor de plaatselijke fauna en flora. Onder impuls 

van de Vlaamse overheid werd in De IJzermonding een schitterend 

strandreservaat gerealiseerd. Naast het Oosterstaketsel werd een stuk 

strand ingericht als rustplaats voor zeehonden en kustvogels. De houten 

trap over de duinen met zicht op dit stukje IJzermonding vormt een échte 

attractie voor natuurliefhebbers en vogelspotters. 

Een maand vóór Werelddierendag staat nog een andere gebeurtenis met 

stip aangeduid op de kalender: de 75e herdenking van de bevrijding van 

Nieuwpoort. Een relaas over deze belangrijke episode in onze geschiedenis 

lees je in dit magazine. 

Toen de Duitse bezetter zich destijds wegtrok uit Nieuwpoort werd 

moedwillig zware schade toegebracht aan de haveninfrastructuur. Na de 

Tweede Wereldoorlog werd fors geïnvesteerd in het herstel ervan en werd 

de haven één van de sterkhouders van onze lokale economie. 

Het verhaal van de haven en de Nieuwpoortse visserij werd naar jaarlijkse 

gewoonte extra in de verf gezet tijdens de voorbije Visserijfeesten. In 

oktober breiden we hier een vervolg aan met de Dag van de Garnaal, de 

Oesterbeurs en de Belgian Boat Show Float.

Buiten deze goed gevulde evenementenkalender blijft ook tijd over om 

te werken aan een nóg beter Nieuwpoort. In het najaar zijn daarom 

enkele grote verfraaiingsprojecten op til. Zo wordt werk gemaakt van 

de verdere vernieuwing van de Albert I laan en de Franslaan. Ook de 

eerste fase van de heraanleg van de Pieter Deswartelaan staat op het 

programma. Meer informatie over deze werken vind je op blz. 10 en 11.   
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i n h o u d

c o l o f o n

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

U KAN ONS VRIJBLIJVEND CONTACTEREN!

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

Thuisverpleging met een hart
REGIO NIEUWPOORT  I   LOMBARDSIJDE  I   WESTENDE  I  

MIDDELKERKE  I   OOSTDUINKERKE  I   KOKSIJDE  I   VEURNE
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op de cover
 

Voor het september/oktobernummer van Nieuwpoort, 

Uw Stad nam fotograaf Michel Deveen Dominique en 

haar viervoeter Margot mee op sleeptouw langs het 

Spaarbekken in Sint-Joris. Hij kon de liefde tussen hond 

en baasje perfect op beeld vastleggen.

Algemene informatie:

• naam: Dominique Joseph

• leeftijd: 34 jaar

• hobby: muziekfanaat (Prince, Queen, Lady 

Gaga en P!nk zijn mijn favorieten) en uitjes 

met vriendinnen

• job: verpleegkundige in woonzorgcentrum  

De Zathe

WAAROM WILDE JE GRAAG MODEL STAAN VOOR 

STAD NIEUWPOORT? 

Ik ben trots om Nieuwpoortenaar te zijn en wou graag eens 

in het infomagazine van mijn stad staan. Ik ben opgegroeid 

in Gistel, maar Nieuwpoort is mijn echte thuishaven. 

HAD JE AL MODELERVARING OF WAS HET DE 

EERSTE KEER?   

Dit was mijn eerste ervaring om model te staan. Ik was 

aangenaam verrast door de goede begeleiding en de 

mooie locatie waar de fotoshoot plaatsvond. 

JE STAAT NIET ALLEEN OP DE COVER VAN 

NIEUWPOORT, UW STAD. JE WORDT VERGEZELD 

DOOR JOUW TROUWE VIERVOETER. VERTEL ONS 

EENS IETS OVER JOUW HOND?  

Mijn hond heet Margot en ze is nu 4 jaar oud. Ze 

behoort tot het Italiaanse ras ‘cane corso’ wat letterlijk 

‘De bewaker van het huis’ betekent, een mooie en 

symbolische betekenis die echt past. Margot kan heel 

koppig zijn, maar is mijn grote kwijlende knuffelbeer. 

Verder houdt ze van slapen en ravotten met kinderen. 

WAT IS HET LEUKSTE AAN JE HOND?  

HET GEZELSCHAP, DE LIEFDE DIE JE ERVAN KRIJGT 

OF IETS ANDERS?  

Haar karakter spreekt mij enorm aan, ze weet wat 

ze wil maar ze kan ook heel aanhankelijk zijn. Haar 

elegante manier van wandelen vind ik prachtig om te 

aanschouwen.

WAAR IN NIEUWPOORT GA JE GRAAG WANDELEN 

MET JE HOND? HOE VAAK GA JE WANDELEN? OF IS 

JE HOND EERDER EEN THUISZITTER?  

Margot is eerder een luie hond. Ze ligt heel graag languit 

op onze sofa. Maar als we gaan wandelen, dan gaan we 

steeds richting de Koolhofput.

ALS JE NIET MET JE HONDEN OP STAP BENT, HOE 

SPENDEER JE GRAAG JE TIJD IN NIEUWPOORT?  

Ik ga graag eens op stap in Nieuwpoort. Vaak wandel ik 

door de Marktstaat en elke vrijdag bezoek ik steevast 

de vrijdagmarkt. Daarnaast doe ik graag terrasjes in het 

stadscentrum. Ik zeg zeker geen nee tegen een sangria 

op het terras van brasserie In de Luwte.  

MAAK DE VOLGENDE ZIN AF: “IK BEN PAS ECHT 

TEVREDEN ALS ... ?”  

Ik ben pas echt tevreden … als mensen rondom mij het 

goed hebben, als mijn kinderen en man gelukkig zijn. 

 
 

  OPROEP 

Wil je ook model staan voor Stad Nieuwpoort? 

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

Dominique en Margot 

the making of

Een nieuwe professionele 
uitdaging bij Stad  
Nieuwpoort?

Overlijdens  

VAN AERDE FERNAND (90)

Nieuwpoort, 31 mei 2019

VANWAELEM WILLY (75)

Brugge, 22 juni 2019

COUNYE SOLANGE (83)

Nieuwpoort, 26 juni 2019

VAN HEMELRIJCK ROSALIA (92)

Veurne, 1 juli 2019

DEGRAVE OMER (85)

Nieuwpoort, 11 juli 2019

 

 

 

 

FUCHS DENISE (93)

Nieuwpoort, 11 juli 2019

DELECLUYSE JAN (76) 

Nieuwpoort, 14 juli 2019

JACOBS DIRK (64)

Veurne, 20 juli 2019

RAES FREDDY (63)

Oostende, 27 juli 2019

DURANT ANDREA (89)

Oostduinkerke, 12 augustus 2019 

Geboortes  

AMELIE

Geboren op 30 april 2019 

Dochter van Van Liefde Glenn en 

Gettemans Audrey 

LIEUWE

Geboren op 22 mei 2019  

Zoon van Wettinck Christophe en 

Boyen Evelyn 

JUNE

Geboren op 20 juni 2019 

Dochter van Rassart Benedict en 

Vandromme Leen 

JEAN-RENÉ

Geboren op 21 juni 2019 

Zoon van Dansercoer Tom en 

Glorieux Joke

LUKAS 

Geboren op 27 juni 2019 

Zoon van Vantroyen Dylan en  

Huys Delfien

FLOOR 

Geboren op 9 juli 2019 

Dochter van Colpaert Hannes en 

Winne Charlene

ILUNA

Geboren op 24 juli 2019  

Dochter van Degrande Kenneth en 

De Ridder Lindsey

Een als verloren of gestolen gesigna-

leerd paspoort of eID is niet langer 

geldig! Zelfs als het document wordt 

teruggevonden, mag je het niet meer 

gebruiken. Als je met een gesigna-

leerd document naar het buitenland 

reist, bestaat het risico dat je het 

land niet binnen mag of zelfs onmid-

dellijk naar België moet terugkeren. 

Ga zorgeloos op reis: laat het terug-

gevonden document bij de stad ver-

nietigen en vraag een nieuw aan.

Gesignaleerd  
reisdocument  
teruggevonden?

Zin om in een bruisende omgeving te werken waar je de nodige vrijheid 

krijgt? Vind je het leuk om op een strategisch en operationeel niveau te 

werken? Weet je hoe je het beste in mensen naar boven haalt? Kortom: ben 

jij de HR-manager waar Stad Nieuwpoort naar op zoek is? 

Solliciteren kan nog tot en met zondag 15 september 2019 via  

jobs.nieuwpoort.be. Alleen volledige kandidatuurstellingen komen  

in aanmerking. 

Meer weten over onze andere vacatures? Hou dan zeker  

jobs.nieuwpoort.be in de gaten!
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Wil je meer weten over de 

gebeurtenissen tijdens de  

eerste septemberdagen in 

1944? Snuister dan zeker eens 

door de regiocollectie van de 

stedelijke bibliotheek. Je vindt 

er een aantal boeiende naslag-

werken over de bevrijding van 

de Westkust en onze stad in 

het bijzonder. Aanrader is het 

boek De Bevrijding in Beeld. 

De Westhoek in september 44 

van Wilfried Pauwels en Carlos 

Van Louwe.

Nieuwpoort 75 jaar bevrijd: van bezetting 
naar herwonnen zelfstandigheid 
Dinsdag 6 juni 1944 staat in ieders geheugen gegrift als D-day, de landing van de geallieerde troepen in Normandië 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze grootse militaire operatie luidde het begin in van de bevrijding van West-

Europa. 

Exact drie maanden na D-day, op 6 september 1944, bereikte de bevrijdingsgolf onze contreien. De Duitse controle 

over de stad Nieuwpoort naderde het eindpunt. De bevolking kon bijna het juk van de bezetter afwerpen.

DE CANADEZEN KOMEN ERAAN …  

In de late namiddag van donderdag 

7 september 1944 duikt aan De 

Ganzepoot een groep Canadese 

militairen op. De mannen behoren tot 

het C-eskadron van het 12e Manitoba 

Dragoons, de verkennersgroep die 

de opmarsmogelijkheden voor de 

achterliggende pantsertroepen moet 

uitstippelen.  

De Canadezen zijn in Nieuwpoort om 

het sluizen- en sassencomplex veilig 

te stellen. De Duitse bezetter heeft 

springladingen onder De Ganzepoot 

aangebracht en de vrees bestaat dat 

deze zullen ontploffen. 

Het verrassingseffect speelt in 

het voordeel van de Dragoons. Ze  

nemen zo’n 40 Duitsers gevangen die 

verscholen zaten in een bunker bij 

de sluizen. De mannen worden onder 

bewaking van plaatselijke verzets- 

lieden in het Stadhuis achter tralies 

gezet. Nu de beperkte weerstand 

van de bezetter gebroken is, trekt 

het eskadron Canadezen Nieuwpoort 

binnen. De verschijning van deze 

geallieerde eenheid zorgt voor 

uitzinnige vreugde en opluchting 

onder de inwoners van de stad.

DE DUITSERS SLAAN TERUG 

Omstreeks 18 u. worden de fes-

tiviteiten abrupt afgebroken wan-

neer twee Duitse kustbatterijen in  

Groenendijk en Westende hun  

kanonnen op Nieuwpoort richten. De 

aanval geldt als vergelding voor de 

Canadese intrede. Bij de urenlange 

beschietingen wordt zware schade 

toegebracht aan de net opgelapte 

Onze-Lieve-Vrouwekerk.

De Manitoba Dragoons worden ver-

ondersteld de komst van de 2e Cana-

dese Infanteriedivisie af te wachten, 

maar moeten zich door het vijande-

lijk vuur noodgedwongen uit de stad  

terugtrekken. De controle over 

Nieuwpoort-Stad wordt overgedra-

gen aan verzetslieden van de Witte 

Brigade. 

’s Anderdaags wordt duidelijk dat de 

eerste bevrijdingspoging met een  

sisser is afgelopen. In de vroege  

ochtend van vrijdag 8 september 

slaagt een Duits peloton erin om van-

uit het naburige Westende Nieuw-

poort binnen te sluipen. Het lukt hen 

om de gevangen medestrijders in het 

Stadhuis te bevrijden. Bij de aftocht 

steken ze de Langebrug in brand. 

EINDELIJK BEVRIJD!

Later wordt de stad vanuit verschil-

lende richtingen benaderd door  

Canadese patrouilles die de tegen-

aanval inzetten. In de namiddag valt 

Nieuwpoort in handen van het South 

Saskatchewan Regiment. Op zater-

dag 9 september 1944, nauwelijks 

twee dagen na de eerste bevrijdings-

poging, wordt de tegenstand defini-

tief gebroken. 

DE LAATSTE STUIPTREKKINGEN

In Nieuwpoort-Bad is de Duitse 

aanwezigheid op vrijdag 8 september 

1944 al sterk verminderd. De Duitsers 

hebben zich teruggetrokken in de 

batterij van Groenendijk, tussen de 

Kinderlaan en het Koningin Elisabeth 

Instituut. 

Ondanks zware bombardementen 

en onderhandelingspogingen geeft 

batterij Groenendijk geen krimp. Om 

de Duitse tegenstanders op de knieën 

te dwingen, wordt de watertoevoer 

naar de verschansing toegedraaid. 

Op 12 september 1944 geeft batterij  

Groenendijk zich over. 

Een dag later zwicht ook de kust- 

artillerie in Westende. 

EEN AANTAL WEETJES: 

• De herinnering aan de Canadese bevrijdings-

troepen beperkt zich niet tot eervolle vermeldingen 

in de geschiedenisboeken, ze is ook nadrukkelijk 

aanwezig in het Nieuwpoortse straatbeeld.  

 

De voormalige Hofstraat, één van de 

toegangswegen die de Canadese militairen 

gebruikten om de stad te bereiken, werd 

halverwege 1945 herdoopt tot de Canadalaan. 

  

• In de schaduw van het Koning Albert I-monument 

staat een Canadese esdoorn. De boom werd 

er geplant in 1984 ter herdenking van de 

bevrijding van Nieuwpoort door de 2e Canadese 

Infanteriedivisie. 

• Naar aanleiding van de 65e verjaardag van 

de bevrijding in 2009 werkten leerlingen van 

Basisschool De Vierboete het unieke project  

De Bevriedinghe uit. Ze interviewden een aantal 

stadsgenoten die er destijds bij waren. Het lever-

de boeiende getuigenissen op. ©
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De inwoners van de stad stromen toe om de Canadese bevrijdingstroepen te bedanken en welkom te heten. Na vier jaar is de bezetting eindelijk 
voorbij. Deze foto werd gemaakt in de Onze Lieve Vrouwstraat ter hoogte van de kruising met de Hoogstraat en Kerkstraat. 

LEESTIP



Samen maken we 
Nieuwpoort mooi

CONTAINERS 
GROENAFVAL 

Een gezellige gemeente is een propere, 

mooie gemeente waar het aangenaam 

wonen is. Het nastreven van een ecolo-

gische mindset is hierbij van vitaal be-

lang. Onder begeleiding en met de sub-

sidiëring van Mooimakers startte Stad 

Nieuwpoort daarom met een inten-

sief coachingtraject. Met het drie jaar  

durend project wordt gepoogd het lo-

kaal afvalbeleid te optimaliseren. Het 

streefdoel is een drastische verminde-

ring van zwerfvuil en het terugdringen 

van sluikstorten in onze stad. 

Een effectief én efficiënt zwerfvuilbeleid 

opzetten, doen we door te:

METEN 

 

De lokale situatie wordt gemonitord. 

Waar is er zwerfvuil en wat zijn de 

meest vervuilde plekken? Deze plaatsen 

worden geïnventariseerd en opgevolgd.

PLANNEN
 

Er wordt een vuilnisbakken- en veeg-

plan opgemaakt. De bestaande plannen 

worden ook geëvalueerd en bijgestuurd 

waar nodig.

DOEN
 

Er komt een plan van aanpak en het 

gemeentepersoneel wordt hierin  

begeleid. 

OVER MOOIMAKERS

Mooimakers - een samenwerkingsver-

band tussen OVAM, Fost Plus en VVSG - 

gaat actief de strijd aan tegen zwerfvuil 

en sluikstorten in Vlaanderen. Dit door 

campagnes op te zetten, onderzoek te 

voeren, kennisuitwisseling te stimule-

ren en betrokken actoren proactief te 

ondersteunen.

Op verschillende locaties in Nieuwpoort en de twee 

deelgemeenten worden groencontainers geplaatst. 

Hier kun je groenafval in beperkte hoeveelheden 

afgeven. Daarbij moet je steeds je identiteitskaart 

tonen.

 GUIDO GEZELLEPLEIN
 
Zaterdag 5 oktober 2019 van 8 u. tot 12 u.

 PARKING KINDERBOERDERIJ DE LENSPOLDER
 
Zaterdag 12 oktober 2019 van 8 u. tot 12 u.

 PARKING SPORTPARK
 
Zaterdag 19 oktober 2019 van 8 u. tot 12 u.

 SINT-JORISPLEIN
 
Zaterdag 26 oktober 2019 van 8 u. tot 10 u.

 DORPSPLEIN RAMSKAPELLE
 
Zaterdag 26 oktober 2019 van 10 u. tot 12 u. 

Voor meer informatie over de afvalophaling 

consulteer je de afvalkalender. Alle kalenders zijn 

te vinden op www.ivvo.be.  

FLITSEN UIT DE
RAADZAAL
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Goedkeuring politie-

verordening ter be-

strijding van de ver-

storing van rust en 

orde door werken

Van maandag tot en met 

zaterdag van 7 u. tot 19 u. 

mogen werken uitgevoerd 

worden zoals bouwen, ver-

bouwen en afbreken. Voor 

of na deze periode geldt een 

verbod op het uitvoeren van dit 

type werken en andere werken 

die lawaaihinder veroorzaken.

 

Op zon- en feestdagen geldt 

een verbod om werken uit 

te voeren zoals bouwen en 

verbouwen, en werken die  

de rust en orde verstoren.

Wie deze regels overtreedt, 

riskeert een sanctie van 250 

tot 350 euro. 

 

Dakrestauratie Villa 

Hurlebise

De raad gaf zijn goedkeuring 

voor de noodzakelijke wer-

ken aan de topgevel van Villa  

Hurlebise. Er moet immers ge-

zorgd worden voor een water-

dichte aansluiting tussen dak 

en gevel. Om deze werken te 

realiseren, is een termijnver-

lenging van de werken nodig.

 

 

 

 
 

Vernieuwen  

Franslaan

In de Franslaan, tussen de 

Albert I laan en de Vlaanderen-

straat, zijn enkele boomvakken 

voorzien. Er werd voorgesteld 

om de boomvakken in de 

middenbermen af te werken 

met boomroosters en -beugels. 

De raad ging hiermee akkoord. 

25 JULI 2019

 

Werkingstoelage aan 

dierenasiel Ganzeweide

De raad gaf zijn goedkeuring 

voor de werkingstoelage van 

3.764,25 euro voor het dieren- 

asiel Ganzeweide.

 

Openbare verlichting 

Franslaan

In de Franslaan, tussen het 

Sint-Bernardusplein en de 

Vlaanderenstraat, wordt de 

openbare verlichtings- 

installatie vernieuwd en wordt 

een kerstverlichtingskabel 

geplaatst. De kosten worden 

geraamd op 19.067,49 euro. 

1

Help de egel 
een handje!
De egel heeft het moeilijk in Vlaanderen. Volgens 

de website www.waarnemingen.be worden elk 

jaar steeds minder egels gespot. In 2018 waren het 

er zelfs maar half zoveel als in 2008. 

WAT KUN JIJ NU ZELF ONDERNEMEN OM DE 

EGELPOPULATIE TE HELPEN? 

In de eerste plaats is het nuttig om jouw tuin egel-

vriendelijk te maken. Egels houden vanaf midden 

oktober tot eind april een winterslaap. Daarvoor 

gaan ze op zoek naar een geschikte plek die veilig, 

droog en warm is zoals onder een haag of takken-

bos. Door in jouw tuin voldoende schuilplekken te 

voorzien met takjes en blaadjes kun je het stekel-

dier al een grote dienst bewijzen. 

Tijdens de winterslaap verliest de egel bijna een 

kwart van zijn lichaamsgewicht. Bij het ontwaken, 

meestal in april, moet dan ook weer snel eten ge-

vonden worden om te overleven. De aanwezigheid 

van voedingsbronnen als insecten, slakken en/of 

wormen is cruciaal. Ook de nabijheid van een bakje 

water of een vijver weet de egel te waarderen.

Zorg er ook voor dat jouw tuin een veilige door-

gang heeft naar andere tuinen of gemeentegrond, 

bijvoorbeeld door het aanplanten van een haag. Bij 

een niet-natuurlijke perceelafscheiding kun je een 

egelwegel maken. 

De ideale egelpoort is 15 x 15 cm groot: perfect 

voor de egel, maar te klein voor de meeste huis-

dieren. 

Meer tips om jouw tuin egelvriendelijk te maken, 

lees je op www.egelstraat.be.

 Dienst Milieu

Willem De Roolaan 90

Tel. 058 22 44 51 

milieu@nieuwpoort.be

76
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Audio-opnames van de raadzittingen kun je opnieuw 

beluisteren via www.nieuwpoort.be (Inwoner > Bestuur 

> Gemeenteraad > Bekendmakingen). 



GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN

Nieuwpoort krijgt tweede strand-
reservaat aan de Belgische kust  

In september start in West-Vlaanderen een groepsaankoop 

voor zonnepanelen. Via de groepsaankoop kun je tegen een 

scherpe prijs een kwalitatief hoogwaardig en compleet zon- 

nepanelensysteem aankopen, inclusief plaatsing en elektrische 

keuring. Gedurende het gehele traject, van inschrijving tot in-

stallatie, staat een helpdesk van iChoosr ter beschikking om je 

te begeleiden en op al je vragen te antwoorden. 

Het proces van de groepsaankoop verloopt als volgt: 

• inschrijving: van zondag 1 september 2019 

tot en met dinsdag 8 oktober 2019;

• veiling: oktober 2019;

• persoonlijk aanbod: vanaf maandag  

21 oktober 2019;

• beslissingsfase: tot vrijdag 6 december 

2019;

• inspectie en installatie: vóór einde juni 2020. 

Voor bijkomende informatie en/of vragen kun je terecht op 

zonneenergie@wijkiezen.be of tel. 0800 26 829. Geïnte-

resseerden voor de groepsaankoop kunnen ook hulp krijgen 

bij Woonhuis NieKo.

Op de rechteroever van de Havengeul, aan de voet van de 

vuurtoren, bevindt zich een gloednieuw strandreservaat. 

Hiervoor werd een stuk strand naast het Oosterstaketsel 

en de aanpalende duinengordel permanent afgesloten. 

Dat betekent dat je er niet meer vrij kunt wandelen. De 

ontwikkeling van duinen en het broeden van zeldzame 

vogels krijgen er vanaf nu voorrang. 

Het Nieuwpoortse strandreservaat is na de Bocht van 

Heist aan de Oostkust het tweede in zijn soort in België. 

Voor de realisatie werkte het Agentschap Natuur en Bos 

samen met de afdeling Kust van het Agentschap voor 

Maritieme Dienstverlening en Kust. Het afsluiten van dit 

deel strand en duinen als strandreservaat is het sluitstuk 

van werken die voorzien zijn in het goedgekeurde 

beheerplan voor De IJzermonding.

Dit strand, deze duinen, slikken en schorren genieten 

een Europese bescherming. Ze zijn opgenomen in 

het Europese Natura 2000-netwerk van belangrijke 

natuurgebieden en vormen een echte zeldzaamheid in 

West-Europa. Het is dan ook prioritair om ze in stand te 

houden!

WIE GENIET HIERVAN?

Wandelaars of recreanten die de hond uitlaten, verstoren 

het broeden van de dieren. Daarom is het strand vanaf 

de laagwaterlijn tot en met de zeereepduinen niet meer 

vrij toegankelijk. 

Een voldoende grote zone werd gecreëerd die zowel 

tijdens eb als vloed optimaal gebruikt kan worden. 

Vogels zoals de strandplevier, bontbekplevier en 

dwergstern krijgen op die manier meer kansen om hier 

te broeden. Ook vogels die hier komen uitrusten, zoals de 

strandleeuwerik of sneeuwgors, kunnen er in de winter 

op hun gemak komen vertoeven. 

Uiteraard wordt het strandreservaat ook voor zeehonden 

een aangename plek om te verpozen. 

BEKIJK HET VANUIT DE HOOGTE

Het strandreservaat betreden is niet meer mogelijk. 

Als alternatief is er nu vlakbij de vuurtoren een mooie 

houten trap over de duinen. Vanop deze plek krijg je 

prachtige vergezichten over de duinen, de zee en het 

natuurgebied. 

Meer info over het strandreservaat lees je op  

www.natuurenbos.be. 

 Woonhuis Nieko

Tel. 058 53 34 90

wonen@koksijde.be

• Woonloket Nieuwpoort: Het Sociaal Huis, Astridlaan 103

Op maandag van 13.30 u. tot 16 u. en woensdag van 9 u. tot 

11.45 u. (zonder afspraak)

• Woonloket Koksijde: Het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34

Op dinsdag en donderdag van 13.30 u. tot 16 u. (donderdag 

op afspraak)

TENTOONSTELLING 
Red de Sahara van  
De Panne
Dinsdag 3 september t.e.m. woensdag 2  

oktober 2019

De expo Red de Sahara van De Panne in de stedelijke 

bibliotheek is een organisatie van het Agentschap voor 

Natuur en Bos. Via infopanelen en een infozuil kom je 

meer te weten over de geplande werken die volgend jaar 

starten in natuurreservaat De Westhoek in De Panne. 

De centrale vlakte van dit natuurgebied is quasi volledig 

dichtgegroeid met helmgras en duindoorn. Om dit voor-

malig stuifduin te herstellen, zal een groot oppervlak aan 

begroeiingen en humuslagen verwijderd worden. Hier-

door krijgt de wind weer vat op het kale zand en kan er 

zich een mooi en gevarieerd landschap ontwikkelen met 

een speciale fauna en flora.

De werken in ‘de Sahara’ maken deel uit van het Vlaams 

én Frans Interreg-project Vedette, wat de verkorte vorm 

is van 'Voor Een Duurzaam Eco-Toeristisch Territorium'. 

Ontdek meer over de zandverstuivingsdynamiek en de 

voorziene werken in de Sahara via  

www.natuurenbos.be (Interreg-project Vedette).

De tentoonstelling loopt van 3 september tot en met 

2 oktober 2019 en is gratis te bezichtigen tijdens de 

openingsuren van de bibliotheek.

 Stedelijke bibliotheek

Kokstraat 18A

Tel. 058 22 30 40 

bibliotheek@nieuwpoort.be
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HERINRICHTING  
Pieter Deswartelaan en aanleg fietspad tussen  
de Sluizen en Langestraat
De stad zal samen met waterwegbeheerder De Vlaamse 

Waterweg de Pieter Deswartelaan vernieuwen en een 

fietspad aanleggen naast het kanaal Nieuwpoort-

Duinkerke.

De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd. In 

september 2019 start men met de eerste fase van de 

wegen- en rioleringswerken in de Pieter Deswartelaan, 

tussen de Sluizen en de Langestraat. 

Op het kruispunt Pieter Deswartelaan en Langestraat 

wordt een uitstroomconstructie gebouwd om een 

gedeelte van het hemelwaterstelsel van de binnenstad te 

lozen in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.

DUBBELRICHTINGSFIETSPAD

De Pieter Deswartelaan maakt deel uit van een fiets-

routenetwerk en de fietssnelweg F39. Daarom besliste 

de Vlaamse overheid om in synergie met de wegen- 

werken een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen tussen 

de Oude Veurnevaart en de Sluizen. 

Het fietspad wordt van de rijweg afgescheiden door een 

laanbeplanting van hoogstammige bomen.

PLANNING WERKEN

De totale uitvoeringstermijn van de eerste fase is vast- 

gesteld op 80 werkdagen. Onder voorbehoud van werk- 

en weersomstandigheden en de infrastructuurwerken 

van de nutsbedrijven zullen de werken voltooid zijn te-

gen april 2020.

De kostprijs van de werken bedraagt 848.507,50 euro 

(excl. BTW) waarvan 204.811,55 euro ten laste van de 

rioolbeheerder IWVA en 27.611,43 euro ten laste van de 

stad.

Vernieuwing
Franslaan 
Vanaf september 2019 wordt de heraanleg van 

de Franslaan verdergezet. De volgende fase heeft  

betrekking op het gedeelte tussen het Sint-Bernardus-

plein en de Vlaanderenstraat.

De handelaars in de Franslaan blijven bereikbaar. 

Vanaf midden september 2019 zal een deel van de 

Henri Crombezlaan en Louisweg afgesloten worden. Er 

wordt gewerkt aan de nutsleidingen ter hoogte van de 

Albert I laan. Het einde van de werken wordt voorzien 

tegen december 2019.

Nutswerken  
Henri Crombezlaan 

Omgevingsvergunning  
binnenstad 
Nieuwpoort-Stad heeft een historisch centrum dat 

gekenmerkt wordt door een grote eenheid in ma-

teriaalgebruik. 

Om het unieke aspect van de binnenstad te 

bewaren, is het verboden om zonder voorafgaande 

omgevingsvergunning werken uit te voeren aan 

gevels en dakvlakken aan de straatzijde. Bijgevolg 

zijn alle onderstaande werken vergunningsplichtig:

• gevels ontdoen van pleister- en schilderwerk;

• gevels pleisteren, schilderen of bezetten met 

steenstrips;

• wijzigen van gevelopeningen (ramen en/of 

deuren); 

• plaatsen of vervangen van rolluiken en 

zonneschermen;

• wijzigen of vervangen van de dakbedekking;

• dakvlakramen of dakuitbouwen aanbrengen;

• plaatsen van zonnepanelen, zonnecollectoren of 

satellieten;

• aanbrengen van decoratieve elementen;

• plaatsen van reclame;

• plaatsen van terrasvloeren in functie van een 

handel- en/of horeca-uitbating.

 

Onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig 

mits behoud van kleur, materiaal en schrijnwerk-

type.

 Dienst Omgeving

Willem De Roolaan 90

Tel. 058 22 44 53 

(elke werkdag tussen 8 u. en 12 u.) 

stedenbouw@nieuwpoort.be

Wegenwerken 
Albert I laan 
Vanaf september 2019 wordt gestart met de derde 

fase van de werken aan de Albert I laan. Het kruis-

punt Victorlaan en een deel van de rijweg aan de kant 

van de Victorlaan worden afgesloten. 

Het einde van de werken wordt voorzien tegen de 

kerstperiode. 

MOBILITEIT

Verkeer komende van Nieuwpoort-Bad dient om te 

rijden via de Kinderlaan. Bewoners en handelaars 

kunnen hun huizen en handelszaken nog steeds 

bereiken. Voor plaatselijk verkeer zal een dubbele 

rijrichting gelden.

Verkeer van Nieuwpoort-Stad naar Nieuwpoort-Bad 

kan de Albert I laan blijven gebruiken.

Bevraging  
lokale mobiliteit  
Naar aanleiding van de ‘Week van de Mobiliteit’ 

(maandag 16 tot en met zondag 22 september 2019) 

lanceren Autodelen.net en KVLV in samenwerking 

met VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en 

Gemeenten) een bevraging over mobiliteit in jouw 

buurt.

Wil jij je stem laten doorwegen op het mobiliteits-

debat? Vul dan tijdens de Week van de Mobiliteit de 

online enquête in via www.vvsg.be/bevraging- 

mobiliteit-in-uw-buurt. Deelnemers maken kans 

op één van de tien bonnen ter waarde van 50 euro.

Met de aangeleverde informatie kan men aan de slag 

om na te denken over de mobiliteit van morgen. 

M I L I E U
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Veilig naar school met de 
schoolfietsroutekaart  Meer info en inschrijven via  

       hanne.hosten@nieuwpoort.be of  

       tel. 058 22 38 11.

S O C I A L E  Z A K E N S O C I A L E  Z A K E N
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Heeft je kind een voordeelpas mét code? Vergeet 

dan niet om nieuwe onderwijscheques aan te ko-

pen voor het nieuwe schooljaar! 

Alle scholen in Nieuwpoort en ook de meeste an-

dere scholen aanvaarden deze cheques om een 

deel van de schoolfactuur mee te betalen. De che-

que staat op naam van je kind. De betaling ge-

beurt op het ogenblik dat je de cheque aanvraagt.  

WAAR? 

De onderwijscheques kun je aankopen bij het 

Infopunt Welzijn in Het Sociaal Huis, Astridlaan 

103.

WANNEER? 

Elke werkdag van 8.30 u. tot 11.45 u. Op 

maandagnamiddag ook van 13.30 u. tot 17 u.

KOSTPRIJS?

• kleuteronderwijs: een cheque kost 10 

euro en is 50 euro waard;

• lager onderwijs: een cheque kost 20 

euro en is 100 euro waard;

• secundair onderwijs: een cheque kost 

30 euro en is 150 euro waard.

 

Meer info op sociaalhuis@nieuwpoort.be of 

tel. 058 22 38 75.  

Koop nu je 
onderwijscheques

Postkaarten en vogelhuisjes in  
wzc De Zathe

De Mantelhaven  
organiseert  
kookworkshop 
Maandag 2 september 2019

Het mantelzorgcafé De Mantelhaven organiseert  

maandelijks activiteiten voor personen die zorgen voor 

een naaste. 

Op maandag 2 september 2019 staat van 14 u. tot 16.30 

u. een creatieve kookworkshop op het programma in Het 

Sociaal Huis, Astridlaan 103. 

Vrijdag 4 oktober 2019

Het animatieteam van De Zathe bakt samen met 

de bewoners van het woonzorgcentrum heerlijke 

cupcakes. Deze worden op 4 oktober verkocht aan 

het onthaal van De Zathe, Onze Lieve Vrouwstraat 

18. Afspraak tussen 14 u. en 17 u.

De actie wordt opgezet in het kader van de Week van 

de Dementie ten voordele van de Stichting Alzheimer 

Onderzoek. 

Van maandag 23 september tot en met vrijdag 4 

oktober 2019 is het de ‘Week van de Dementie’. In het 

kader van deze themaweek loopt in de cafetaria van 

woonzorgcentrum De Zathe (Onze Lieve Vrouwstraat 18) 

een tentoonstelling met als onderwerp ‘reizen’. 

Je kunt er postkaartjes van verre en minder verre 

bestemmingen bezichtigen, gericht aan de bewoners en 

personeelsleden van De Zathe. 

Naast deze papieren vakantiegroeten ontdek je op 

de expo ook prachtige vogelhuisjes. De bonte nest-

kastjes werden vervaardigd door de bewoners van het 

woonzorgcentrum tijdens een leuke zomeractiviteit. Zij  

kregen hierbij de hulp van 15 kinderen van de Nieuw-

poortse speelpleinwerking.

De kastjes krijgen later een plaatsje in de binnentuin en 

de onmiddellijke omgeving van wzc De Zathe. 

Cupcakes voor het  
goede doel

Op www.schoolfietsroutekaart.be vind je aan-

gewezen fietsroutes naar de secundaire school, met 

vermelding van de aandachtspunten. De schoolfiets-

routes zijn volledig digitaal raadpleegbaar, maar je 

kunt je traject ook afdrukken. Bedoeling is om de 

fietsveiligheid van de leerlingen te verbeteren en hen 

aan te moedigen om meer met de fiets naar school 

te rijden. Je vindt op de kaart eveneens de bus- en 

tramlijnen en haltes. 

De toepassing is een initiatief van het provincie-

bestuur West-Vlaanderen met de steun van de 

secundaire scholen, gemeenten, politiezones en de 

Fietsersbond. 

Opmerkingen op de fietsroutekaart stuur je naar 

schoolfietsroutekaart@west-vlaanderen.be. 



Sociaal Verhuur-
kantoor zoekt 
huurwoningen 

Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor is een orga-

nisatie die panden huurt op de private huurmarkt 

en ze doorverhuurt aan sociaal kwetsbare huur-

ders. Er wordt gestreefd naar de verhuring van 

kwaliteitsvolle woningen aan een haalbare huur-

prijs. 

Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor heeft 

verschillende voordelen:

• een stipte huurbetaling, ook als de woning niet 

bewoond is of de huur niet betaald wordt door 

de effectieve bewoner(s);

• beheer van administratieve en praktische (ver)-

huurderskwesties;

• opvolging en begeleiding van de effectieve 

bewoner(s);

• specifieke premies voor renovatiewerken.

  

Voor meer informatie neem je vrijblijvend contact 

op met de coördinator van vzw RSVK Westkust. 

Hij geeft meer informatie en/of inlichtingen over 

de werkwijze, de voordelen bij verhuring aan een 

sociaal verhuurkantoor en de eventuele premies 

waarop je recht hebt bij het uitvoeren van renova-

tiewerken.

 vzw RSVK Westkust

Canadalaan 39

Tel. 058 22 26 00 

westkust@sociaalverhuurkantoor.be 

www.rsvkwestkust.be
 Het Sociaal Huis

Astridlaan 103

Tel. 058 22 38 10  

sociaalhuis@nieuwpoort.be

Elke maand wordt in Het Sociaal Huis een korte 

infosessie rond een bepaald opvoedingsthema 

gegeven. Achteraf kun je in de koffiehoek 

gezellig napraten en je ervaringen delen met 

andere ouders.

 

BABY- EN PEUTERPOWER: WORKSHOP 

MOTORIEK ONTWIKKELEN  

 

Zaterdag 28 september 2019 van 9.30 u.  

tot 11 u.

Je leert hoe je al spelend de motoriek van je baby 

of peuter (tot 18 maanden) kunt ontwikkelen. 

Samen met je kind probeer je de tips meteen uit.

Workshop in samenwerking met kinesist Nancy 

Debussche.

ALS PLAGEN (CYBER-)PESTEN WORDT 

Dinsdag 8 oktober 2019 van 19 u.  

tot 20.30 u.

Tijdens deze bijeenkomst worden jammer genoeg 

géén pasklare oplossingen gegeven die het pesten 

doet verdwijnen. Er wordt gekeken hoe je hier 

als ouder het best mee om kunt gaan, wat het 

verschil is tussen plagen en pesten, welke invloed 

pesten heeft op zowel de ouders als het kind etc.

In samenwerking met OSiO Ieper.

Info en ontmoeting 
voor ouders

 Alle infosessies vinden plaats in Het Sociaal 

Huis, Astridlaan 103. Deze bijeenkomsten zijn gratis. 

Graag vooraf inschrijven via oonie@nieuwpoort.be of 

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

(Ilona).

NIEUW: 
Gratis advies  
rond opvoeden 
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Oefen je  
Nederlands in

Minder Mobielen  
Centrale zoekt chauffeurs

Praat je thuis geen Nederlands, maar wil je het wel 

graag leren? Dat kan! In het gratis ABC-Kaffee kun 

je met vrijwilligers je Nederlands op een leuke en 

niet-schoolse manier oefenen. 

Het ABC-Kaffee wordt altijd ingericht op de eerste en 

derde dinsdag van de maand. Plaats van afspraak is 

Het Sociaal Huis, telkens van 13.30 u. tot 15.30 u. De 

eerste sessie na de zomervakantie staat ingepland op 

dinsdag 3 september 2019.   

Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig. 

Voor vragen of extra info kun bij de verantwoordelijke 

van het ABC-Kaffee: tel. 0471 33 55 15. 

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is er voor 

mensen die door leeftijd, ziekte of handicap moeilijk 

weg kunnen, geen openbaar vervoer kunnen nemen 

en slechts over een beperkt inkomen beschikken. 

Met jouw eigen wagen vervoer je de klant zowel om 

medische (vb. doktersbezoek) als om sociale redenen 

(vb. om deel te nemen aan het verenigings- en 

ontspanningsleven of om iemand te bezoeken).

Als vrijwilliger breng je de mensen ter plaatse, help 

je hen bij het in- en uitstappen van de wagen en 

begeleid je hen indien nodig tot op hun bestemming.

Als chauffeur wordt uiteraard rekening gehouden met 

jouw beschikbaarheid en ontvang je een vergoeding 

per kilometer. 

Heb je interesse om vrijwilliger te worden bij 

de MMC of wens je meer informatie over de 

dienst? Dan kun je steeds terecht bij Steve 

Lemarcq via steve.lemarcq@nieuwpoort.be of  

tel. 0475 42 67 19. 

N I E U W P O O R T  -  O O N I EH U I S  V A N  H E T  K I N D  -  O O N I E

In samenwerking met OSiO uit Ieper organiseert 

Het Sociaal Huis vanaf september een spreekuur 

pedagogisch advies. Woon je in Nieuwpoort? Dan kun 

je er terecht met al jouw opvoedingsvragen. Je krijgt 

er ook tips om de relatie met je kind te verbeteren, 

informatie rond een bepaald thema (eten, slapen, 

bedplassen, gedrag etc.) of gewoon om je verhaal 

eens doen.

Samen wordt gezocht naar een oplossing die op jouw 

maat. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

Waar? Het Sociaal Huis, Astridlaan 103 

Wanneer? Elke tweede en vierde maandag van  

de maand, telkens van 14.30 u. tot 17.30 u. 

Inschrijven voor dit gratis spreekuur kan tot de dag 

zelf (als er nog plaats is) via tel. 058 22 38 10 (Het 

Sociaal Huis).

Voor vragen of extra informatie mail je naar  

oonie@nieuwpoort.be.

KAFFEE



Nieuwpoort ondertekent 
opnieuw Charter  
Gezonde Gemeente 
Op woensdag 19 juni 2019 vond in het statige stad-

huis van Brugge de eerste jaarlijkse Preventietop 

plaats. De schepenen van Gezondheid van de lo- 

kale besturen uit de regio Brugge-Oostende-Veurne 

tekenden present en wisselden ervaringen uit over 

hoe ze een gezonde leefstijl in een gezonde om- 

geving bij hun burgers kunnen brengen.  

 

Samen met 20 andere gemeenten en steden  

ondertekende Nieuwpoort het Charter Gezonde  

Gemeente voor de periode 2019-2024.

Elke Gezonde Gemeente engageert zich om  

tijdens de legislatuur 2019-2024 iedereen, de 

meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen te  

bieden en te stimuleren om gezond te leven in een 

gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde 

publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijns-

voorzieningen, gezonde wijken en woningen, een 

gezond klimaat, veiligheid etc.

Het project Bewegen Op Verwijzing is een initiatief 

van het Vlaams Instituut Gezond Leven, met steun 

van de Vlaamse overheid. 

Bedoeling is om de 'zittende' Vlaming met een 

gezondheidsrisico aan het bewegen te krijgen. Je 

huisarts verwijst je door naar een coach voor een 

beweegplan op maat. Van dagelijks naar het werk 

fietsen tot een wekelijks dans- of zwemuurtje: 

kleine verbeteringen maken een wereld van 

verschil! 

Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt 

na begeleiding. Bovendien voel je je beter in je vel, 

kom je vaker buiten en heb je meer sociaal contact. 

Daarom worden ook de lokale sportverenigingen 

hierbij betrokken.

Het aantal consultaties bij de coach bepaal je 

zelf (max. 7 uur individuele begeleiding). Dankzij 

Bewegen Op Verwijzing profiteer je van een laag 

tarief: 5 euro per kwartier voor een individuele 

sessie en 1 euro per kwartier voor een groepssessie. 

Je krijgt extra korting wanneer je recht hebt op een 

verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.

In onze regio zijn twee beweegcoaches actief: Joke 

Battel en Björn Ringoot. Vanuit hun jarenlange  

ervaring als kinesist weten ze hoe ze mensen kun-

nen aanzetten tot bewegen en ze ook aan het be-

wegen houden. 

 Voor meer informatie kun je terecht bij je huis-

arts, op www.bewegenopverwijzing.be en bij de 

twee beweegcoaches: 

• Joke Battel: tel. 0476 32 07 14

• Björn Ringoot: tel. 0485 38 89 47

BEWEGEN OP 
VERWIJZING  

Dinsdag 1 t.e.m. donderdag 10 oktober 2019

Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ wordt tijdens de 

eerste tien dagen van oktober het belang van een goede 

geestelijke gezondheid in de kijker gezet. 

Veerkracht is dat wat je nodig hebt om je goed in je vel 

te (blijven) voelen. Je kunt veerkracht ook zelf trainen. 

Praten met anderen, voldoende bewegen of nieuwe dingen 

uitproberen zijn alvast een paar tips. Meer info vind je op  

www.fitinjehoofd.be. 

WORKSHOP: VERHOOG JE VEERKRACHT 

 Maandag 7 oktober 2019  

 14 u. tot 17 u.  

 City (Foyer), Valkestraat 18

Verhoog je veerkracht door de 10 stappen van Fit in je 

hoofd in je dagelijks leven te integreren. Geen voordracht 

met loze voornemens, maar een interactieve sessie die 

de deelnemers via concrete opdrachten zelf aan het werk 

zet. Er kan gezellig nagepraat worden bij een kop koffie 

met taart. 

Prijs: 2 euro (koffie en taart inbegrepen)

Let op! Het aantal plaatsen is beperkt, vooraf inschrijven 

via Het Sociaal Huis: sociaalhuis@nieuwpoort.be of 

tel. 058 22 38 75.

CULTUURTIPS

Ook de Dienst Cultuur heeft aandacht voor geestelijke 

gezondheid:

• donderdag 3 oktober 2019: film Duelles  

(zie blz. 25)

• zaterdag 2 november 2019: theatervoorstelling 

Het koninkrijk van Henry Darger   

Meer info op www.cultuurnieuwpoort.be.

Tiendaagse van de  
Geestelijke Gezondheid  

DAG TEGEN KANKER

Omcirkel alvast deze datum 
in je agenda zodat we 
samen duizenden mensen 
een hart onder de riem 
kunnen steken. 

   17 OKTOBER 2019 
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Ilse Cranskens van Het Sociaal Huis Nieuwpoort en Frans Lefevre, 
schepen van Gezondheid en Welzijn. 



 Late Night  
Halloween Shopping 

Woensdag 30 oktober 2019 

 Nieuwpoort pakt voor het eerst uit met een 

Late Night Shopping. Heel wat Nieuwpoortse 

winkels blijven tot 21 u. open. Hét perfecte 

moment om alle deelnemende handelszaken 

te verkennen en eens stevig te gaan shoppen. 

Ideaal voor iedereen die overdag de tijd niet 

vindt om langs te komen. 

OPEN BEDRIJVENDAG  
plaatst boeiende bedrijven in de kijker  
Sinds 1991 organiseert Voka elke eerste zondag van ok-

tober haar Open Bedrijvendag. Dan stellen honderden 

bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren de deuren 

open voor het grote publiek! Voor de 29e editie krijgen 

bezoekers opnieuw de unieke kans om te ontdekken hoe 

hun favoriete producten gemaakt worden, hoe onder- 

nemers te werk gaan en dat helemaal gratis! 

Dit jaar is het thema ‘Groen: duurzaam ondernemen’.  

Veel ondernemers dragen duurzaam ondernemen reeds 

hoog in het vaandel en doen heel wat om hun groene 

inspanningen en imago nog verder te versterken.

NIEUWPOORTS BEDRIJF IN DE KIJKER: MARELEC

Op zondag 6 oktober kun je tussen 10 u. en 17 u. een 

blik werpen achter de schermen van één van de grootste 

bedrijven in Nieuwpoort. 

MARELEC ontwerpt en produceert hoogtechnologische 

portioneer- en sorteersystemen voor voedselverwerkende 

bedrijven in de vis-, pluimvee- en vleessector. Het 

is een wereldspeler met de PORTIO: een intelligente 

portiesnijder die vers vlees, gevogelte of vis in porties 

van vast gewicht snijdt. 

Het bedrijf legt zijn focus op export en heeft een wereld-

wijd netwerk van meer dan 50 exclusieve distributeurs. 

Deze worden ondersteund door een sterk team van tech-

nisch commerciële verkopers.

De machines worden volledig ontworpen en ontwik-

keld door een jong team van enthousiaste ingenieurs. 

Daarnaast wordt ook alle software in huis geschreven. 

Na ontwerp en ontwikkeling worden de machines in de 

Nieuwpoortse werkplaats geproduceerd, gemonteerd en 

getest. Dit gebeurt door een team van lassers, monteurs, 

elektronici en ingenieurs. 

Wat zal je ontdekken tijdens Open Bedrijvendag?

Via een uitgestippelde route nemen de werknemers 

je mee doorheen de verschillende afdelingen van het 

bedrijf. Hierbij ontdek je het productengamma en het 

productieproces, aangevuld met een live demonstratie 

van enkele machines. Daarnaast tonen ze je graag hoe 

zij, op maatschappelijke verantwoorde wijze, duurzaam 

met hun collega's omgaan.

Voor kinderen worden specifieke activiteiten voorzien.

 Meer info op www.openbedrijvendag.be.

PZ Westkust zet als innovatieve zone nu ook in op het 

gebruik van drones. Hiervoor werd een budget van 

80.000 euro voorzien. De politiezone telt momenteel 

vier dronepiloten die een uitgebreide theoretische en 

praktische opleiding volgden. 

De operatoren beschikken over drie drones: een oefen-

toestel en twee toestellen om op het terrein in te zetten. 

 

Drones hebben heel wat voordelen. Ze kunnen immers 

uren aan een stuk in de lucht hangen en zeer scherpe 

beelden opnemen. De toestellen beschikken ook over 

een warmtecamera. 

Verder investeerde PZ Westkust in een livestream tussen 

de drone en het Real Time Intelligence Center (RTIC). Zo 

kunnen de beelden van de drone meteen live bekeken 

worden. Dit is een groot pluspunt omdat de politie on-

middellijk adequaat kan reageren.

Bedoeling is om de drones in te zetten op evenementen, 

bij het opsporen van vermiste personen, bij verkeers-

handhaving en voor gerechtelijke vaststellingen. 

Binnenkort worden nog drie andere piloten van de 

PZ RIHO en Vlas opgeleid. Op deze manier is er een 

permanente beschikbaarheid. 

Drones zullen ook worden ingezet voor training en ge-

meenschappelijke acties samen met de Franse politie. 

PZ Westkust zet in op drones

NIEUWE LOOK-AND-FEEL  
voor SRT-team PZ Westkust  

De politiezone Westkust streeft naar een optimale dienst-

verlening naar de burger toe. Om nog beter te functio-

neren, kreeg het Snelle Respons Team (SRT) een nieuwe 

uitrusting aangemeten.

Sinds deze zomer kregen alle teamleden nieuwe 

uniformen met bijpassende badge, wat heel belangrijk is 

voor de herkenbaarheid.

WAT DOET HET SRT-TEAM? 

Het SRT-team kan onmiddellijk en accuraat handelen 

bij gevaarlijke situaties. Hiervoor kregen zij een extra 

opleiding waarbij geweldbeheersing en het gebruik van 

een stroomstootwapen centraal stonden.

Het team staat ook in voor specifiek toezicht bij 

overlastproblemen, ze patrouilleren in inbraakgevoelige 

wijken en observeren in winkelstraten, op de Kusttram 

en evenementen.

Tot slot voert het team ook samen met de Franse politie 

gemengde patrouilles uit. Een grote meerwaarde in het 

kader van informatie-uitwisseling en de-escalatie van 

incidenten. 

 Meer informatie lees je op www.politie.be.
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GEZOCHT: 
vrijwillige brandweer-
mannen of –vrouwen 

Rookmelders zijn  
van levensbelang

Brandweer Westhoek is op zoek naar nieuwe vrij-

willige brandweermannen en -vrouwen. Hij of zij 

heeft taken, bevoegdheden en verantwoorde-

lijkheden met betrekking tot de operationele uit- 

voering en ondersteuning bij interventies en ande-

re opgelegde taken. Daarnaast voert hij of zij de 

opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt altijd 

zijn of haar bevindingen. Ook hanteert een brand-

weerman of -vrouw het standaardmaterieel van de 

brandweerwagens correct én met zorg.

INTERESSE?

Meer informatie en een functiebeschrijving kun 

je verkrijgen bij de Dienst Personeel & HR van 

de Brandweerzone Westhoek. De kandidaturen 

worden ten laatste op 30 september 2019 gericht 

aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer 

Westhoek. Dit gebeurt per post naar Zeelaan 37, 

8670 Koksijde of via  

sollicitaties@brandweerwesthoek.be. 

Vergeet niet om een motivatiebrief, een volledig 

cv, een recent uitreksel uit het strafregister (model 

1), een kopie van het federaal geschiktheidsattest 

(FGA) en een kopie van het rijbewijs B bij te voegen. 

SELECTIEPROCEDURE

Kandidaten dienen een vergelijkend examen af te 

leggen. Dit bestaat uit een mondeling interview en 

een praktische proef. Dit examen vindt plaats op 

zaterdag 19 en 26 oktober 2019. Tot slot wordt een 

medisch onderzoek georganiseerd. 

Rookmelders kunnen levens redden. Ze zorgen er 

immers voor dat branden veel sneller opgemerkt 

worden.

Onderstaande tips helpen je bij de aankoop en het 

onderhoud van een rookmelder:

• Informeer je over de verplichtingen inzake 

rookmelders. Sinds 1 januari 2013 is in 

Vlaanderen de installatie van rookmelders in 

huurwoningen verplicht.

• Koop een rookmelder die voldoet aan  

de wettelijke bepalingen.

• Check het type batterij.

• Voorzie een rookmelder in de hal en  

de slaapkamer.

• Plaats de rookmelder correct op het plafond.

• Onderhoud en test je rookmelder maandelijks.

 

In Nieuwpoort kun je bij Dienst Toerisme een rook-

melder kopen voor de prijs van 16 euro.

Als je jouw rookmelders op hangrookmelders.be 

registreert, maak je kans op een headphone. 

En plots klinkt een 
rookmelder als 
muziek in de oren.

hangrookmelders.be
Registreer NU je rookmelders 

op hangrookmelders.be en maak 

kans op een Beats headphone.

Brand verwoest niet alleen woningen maar ook levens. 
Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook slacht-
o� ers. Hang rookmelders in huis, ze waarschuwen je 
bij brand. Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in 
veiligheid te brengen, dan klinkt het irritante geluid van 
een rookmelder plots als muziek in de oren. 
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DE NIEPOORTENOARE

Gwenny Odette Mieke  
1. Heb je zelf een huisdier? Hoe 

heet hij of zij? Wat is de leeftijd 

van je beestje?  

Ik heb vier honden: Filou (chihuahua 

van 14 jaar), Pretty Boy (chihuahua 

van 8 jaar), Umbra (toy terriër van 

5 jaar) en Jules (Belgische griffon 

van 7 maanden). Ook heb ik twee 

paarden: Sun (14 jaar) en Milano  

(7 jaar).  

 

2. Welk dier zou je nooit in huis 

willen halen? Of zijn alle dieren 

welkom?  

Ik ben geen fan van reptielen en 

spinnen. Die heb ik liever niet in 

mijn huis. 

 

3. Hoe zou Nieuwpoort nog 

diervriendelijker kunnen 

worden?   

Onze stad kan nog verbeteren op 

vlak van toegankelijkheid voor 

paarden. Het is heel onduidelijk waar 

paarden het strand op mogen.

1. Heb je zelf een huisdier? Hoe 

heet hij of zij? Wat is de leeftijd 

van je beestje?  

Ik heb een hond. Hij heet Dusty en 

is drieënhalf jaar oud. 

 

2. Welk dier zou je nooit in huis 

willen halen? Of zijn alle dieren 

welkom?  

Alle dieren zijn welkom. 

 

3. Hoe zou Nieuwpoort nog 

diervriendelijker kunnen 

worden? 

De hondenweide is al een grote stap 

vooruit. Maar misschien kan er ook 

een plaats voorzien worden waar 

honden kunnen zwemmen. Tot slot 

zou het ook aangenaam zijn, mocht 

er op bepaalde paden een beter 

onderscheid zijn tussen fietsers en 

voetgangers. Dat is veiliger voor 

de mensen die met hun dier gaan 

wandelen.  

 

 

1. Heb je zelf een huisdier? Hoe 

heet hij of zij? Wat is de leeftijd 

van je beestje?  

Ik ben al jaren het baasje van Max. 

Mijn hondje is net 10 jaar geworden. 

 

2. Welk dier zou je nooit in huis 

willen halen? Of zijn alle dieren 

welkom?  

Een slang zou ik niet graag als 

huisdier houden. Ik ben eigenlijk 

gewoon echt tevreden met mijn 

hond. Dankzij hem blijf ik actief 

bezig. Andere dieren heb ik niet 

nodig. 

 

3. Hoe zou Nieuwpoort nog 

diervriendelijker kunnen 

worden? 

Door bepaalde hondenbaasjes 

er meer op te wijzen dat ze hun 

hondenpoep moeten opruimen. 

 

Naar aanleiding van Werelddierendag op vrijdag 4 oktober 2019 plaatsen we in de rubriek van  

‘De Niepoortenoare’ graag enkele dierenliefhebbers in de kijker!
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BIBLIOTHEEK

Tijdens het nieuwe schooljaar kom je als leerling van een 

Nieuwpoortse basisschool maandelijks in klasverband 

naar de bibliotheek. Jouw leerkracht toont daarmee dat 

het lezen én vertellen van verhalen belangrijk is. 

Heb je na school nog zin om thuis te lezen? Kom dan 

zeker eens tijdens de openingsuren naar de bibliotheek. 

Tot 18 jaar ben je gratis lid. Per keer mag je tien items 

ontlenen. 

Let op! De stedelijke bibliotheek is gesloten op  

zon- en feestdagen.

Heb je vragen over je computer? Of heb je problemen 

met je tablet of smartphone? Dan kun je in de 

bibliotheek terecht bij de digidokter. Hij helpt je ook 

met vragen in verband met het digitaal loket.

Stuur je vragen op voorhand door via het formulier op 

de webpagina van de bibliotheek via  

www.nieuwpoort.be (Inwoner > Cultuur > 

Bibliotheek > Documenten) of vraag een exemplaar 

aan de balie van de bib. 

Je kunt de digidokter spreken op volgende data, telkens 

van 10 u. tot 11 u.:

• maandag 9 september 2019;

• maandag 23 september 2019;

• maandag 7 oktober 2019;

• maandag 21 oktober 2019.

Terug naar school, 
terug naar de bib 

DIGIDOKTER Wie? Wat? 
Waar? 
Vier meisjes op een rij, vier meisjes voor de lens. 

Weet jij wie ze zijn of herken je jezelf? Kun je vertellen 

wanneer de foto werd genomen? Laat het weten via 

bibliotheek@nieuwpoort.be of aan de balie van de 

bibliotheek. Daar kun je de foto in een groter formaat 

bewonderen. 

 Stedelijke bibliotheek

Kokstraat 18A

Tel. 058 22 30 40 

bibliotheek@nieuwpoort.be

AANBOD KUNSTONDERWIJS  

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR 

PODIUMKUNSTEN WESTHOEK

 RICHTING MUZIEK 

De hoofdfocus van StAPwest ligt op muzieklessen (in-

strument, zang, muziektheorie etc.) voor kinderen en 

jongeren, maar ook volwassenen vinden hun weg naar 

onze school!

Het aanbod voor volwassenen stelt een ruime waaier aan 

mogelijkheden voor. In de klassieke richting kies je uit 

heel wat instrumenten of zang. Je kunt ook kiezen uit de 

opties oude muziek en jazz-pop-rock.

 RICHTING WOORD

Op een speelse manier leer je met een zuivere uitspraak 

en een correct stemgebruik spreken. Je leert jezelf ex-

pressief te uiten met taal en lichaam. De opleiding is be-

doeld voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

 RICHTING DANS (ENKEL IN KOKSIJDE) 

StAPwest biedt een kwalitatief, hoogstaande opleiding 

waar dansplezier centraal staat. De cursus dans is er 

voor iedereen en start met een basisopleiding. Ook voor 

volwassenen wordt een speciale cursus ingericht. 

 

WESTHOEK ACADEMIE (WAK)

De WAK organiseert onderwijs beeldende kunst voor 

kinderen, jongeren en volwassenen. Daarbij komen ver-

schillende kunstvormen aan bod: tekenen, kleurenleer, 

schilderen en boetseren.

De Westhoek Academie wil de kunstenaar in jou steunen 

en begeleiden op zoek naar jouw talent.

 Inschrijven gebeurt via 

secretariaat@stapwest.be of tel. 058 33 56 01.  

Meer info op www.stapwest.be.

 Inschrijven kan bij aanvang van het schooljaar tijdens 

de kantooruren in de hoofdschool (Veurnelaan 109, 8670 

Koksijde) of online op www.westhoekacademie.be.

 Afdeling Nieuwpoort 

Stedelijke Vismijn, Atelier Zuid / Jeugdcentrum De 

Panger, Dudenhofenlaan 2B (lagere graad).

Tel. 058 53 27 00 

westhoekacademie@koksijde.be 

www.westhoekacademie.be

In september gaat het nieuwe academiejaar van de stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek en 

Westhoekacademie opnieuw van start.

REVEIL 2019 
Vrijdag 1 november 2019

Al enkele jaren verwarmen we op Allerheiligen de 

Vlaamse begraafplaatsen met troostende muziek 

en verhalen. Ook dit jaar willen we op 1 november 

opnieuw licht en warmte brengen op de stedelijke 

begraafplaats. Vanaf 17 u. start een muzikaal 

programma. Iedereen is van harte welkom om te 

komen luisteren.

Stuur ons warme anekdotes of het levensverhaal 

van iemand die er niet meer is. Wil jij jouw verhaal 

of gedicht voor publiek brengen? Laat het weten 

via cultuur@nieuwpoort.be of tel. 058 79 50 00.
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CULTUUR

 
Een cultureel verantwoord uitstapje is altijd een goed idee. In het najaar zijn er tal van boeiende tentoonstellingen 

gratis te bezoeken. Laat je inspireren! 

 

 

EXPO JUMELAGE

Met kunstwerken uit onze partnersteden Nieuwpoort aan 

de Lek, Durbuy en Dudenhofen.

Wanneer? Dinsdag 3 september t.e.m.  

zondag 15 september 2019 

Openingsuren? Dagelijks open van 10 u. tot 12 u. en 

13 u. tot 17 u.  

Locatie: Stadshalle, zaal Geeraert

 

 

 

EXPO KUNSTPRIJS  ‘CHAOS IN DE ORDE’ 

Kunstprijs M.J. Moortgat-Keukelinck is een 

tweejaarlijkse kunstwedstrijd georganiseerd door 

de stad Nieuwpoort. Bij elke editie komt een andere 

kunsttak aan bod. Dit jaar werden de kunstenaars 

uitgenodigd om uit ‘georganiseerde wanorde’ een eigen 

creatie te vormen.

PUBLIEKSPRIJS: geef je mening over wie er volgens 

jou een prijs verdient. Stemmen kan tot zaterdag 9 

november 2019.

Wanneer? Zaterdag 19 oktober t.e.m.  

zondag 10 november 2019  

Openingsuren? Dagelijks open van 10 u. tot 12 u. en 

13 u. tot 18 u. 

Locatie: Stadshalle, zaal Geeraert

1 2

Kunst komt naar je toe 

BUREN BIJ KUNSTENAARS  
Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019

Tijdens het jaarlijkse open-atelierweekend ‘Buren bij Kunstenaars’ krijg je de kans om een kijkje achter de schermen 

te nemen bij kunstenaars uit verschillende disciplines. Hét ideale moment om beeldend werk en inspirerende ateliers te 

ontdekken! 

Het kunstaanbod in Nieuwpoort ontdek je op www.burenbijkunstenaars.be.

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

GREEN BOOK 

Donderdag 5 september 2019 

City

Een waargebeurd verhaal over de 

hechte vriendschap tussen een 

uitsmijter (Viggo Mortensen) en 

concertpianist (Mahershala Ali). Aan 

de hand van The Green Book reizen 

ze samen door verschillende ‘blanke’ 

staten in de VS. Deze speciale reisgids 

informeert hen over plekken waar 

Afro-Amerikanen welkom en veilig 

zijn. Naast hun eigen tegengestelde 

persoonlijkheden, gevaar en racisme 

wordt het duo ook geconfronteerd 

met onverwachte menselijkheden en 

een volle dosis humor. 

MARY QUEEN OF SCOTS

Donderdag 19 september 2019  

Centrum Ysara

De charismatische Mary Stuart 

(Saoirse Ronan) werd op haar 

zestiende koningin van Frankrijk, op 

haar achttiende was ze al weduwe. 

Toch weerstond ze de druk om 

opnieuw in het huwelijk te treden. 

In plaats daarvan keert ze terug 

naar haar geboorteland Schotland 

waar ze de troon opeist. Maar 

Schotland valt net als Engeland 

onder de heerschappij van koningin 

Elizabeth I (Margot Robbie). De 

twee jonge koninginnen kijken 

 

met een mengeling van angst en 

fascinatie tegen elkaar op. Bedrog 

en samenzweringen in beide hof-

houdingen brengen zowel de Engelse 

als Schotse troon in gevaar.

DUELLES

Donderdag 3 oktober 2019 

City

In het kader van de ‘Week van de 

Geestelijke Gezondheid’ wordt een 

extra 'Cinema City' georganiseerd op 

3 oktober 2019. 

Veerle Baetens schittert als Alice 

Brunelles in de Franstalige film 

Duelles van Olivier Masset-Depasse. 

De film gaat over de band tussen twee 

vrouwen in de jaren zestig. Ze wonen 

naast elkaar in een koppelwoning. 

Terwijl hun mannen buitenshuis de 

kost verdienen, houden zij zich zoet 

met het huishouden en de opvoeding 

van hun kind. Tot het noodlot 

toeslaat en één van beide kinderen 

verongelukt.

THREE IDENTICAL STRANGERS 

Donderdag 17 oktober 2019  

Centrum Ysara 

Wanneer Bobby aan de universiteit 

start, wordt hij er met opmerkelijk 

veel liefde onthaald. Mensen zwaaien 

of vliegen hem om de hals. Een warm 

welkom waar hij helemaal niets van 

begrijpt. Niet veel later komt hij tot 

een schokkende verklaring. Bobby 

heeft een tweelingbroer: Eddy, die 

er een jaar eerder lessen volgde. 

Niet veel later wordt hun verhaal 

nog absurder wanneer er een derde 

broer blijkt te bestaan, David. Er 

rijzen steeds meer vragen over hun 

scheiding.

 HALLOWEENFILM – LOUIS EN  

DE ALIENS 

Woensdag 30 oktober 2019  

14 u.  

City 

Louis is twaalf jaar en een beetje een-

zaam. Wanneer er plots drie aliens bij 

hem neerstrijken, beleeft hij samen 

met hen de meest gekke avonturen.

Speciaal tarief kinderfilm: € 3 (met 

jeugdvoordeelpas: € 1,50).

Tickets voor de voorstellingen zijn  

verkrijgbaar via  

www.cultuurnieuwpoort.be of 

aan de deur.

TICKETS:  

Standaardtarief: € 4  

Met jeugdvoordeelpas: € 2  

Met filmpas: € 2,50  

(10 entrees voor € 25)
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Nieuwpoort verenigt  

ENSEMBLE LEPORELLO – MISS WIFI & KOEBREV EXPERIMENTEREN

Zaterdag 26 oktober 2019 - 14.30 u. 

Zaterdag 14 september 2019

Op Verenigingendag presenteren verschillende Nieuw-

poortse verenigingen zich met sportieve, creatieve, 

muzikale en interessante workshops/demonstraties. 

Inwoners komen op deze manier meer te weten over 

het rijke verenigingsleven in onze stad. 

Tijdens deze gezellige namiddag kun je ook iets 

komen drinken. Misschien hou je er wel een leuke 

hobby of nieuwe vriendenkring aan over.

Wanneer? Van 13 u. tot 18 u. 

Locatie: stedelijke Vismijn, zaal Iseland

WEDSTRIJD: ZOEK MEE NAAR KRIST,  

DE HOBBYIST!

Krist wil zijn vrije tijd zo goed mogelijk benutten. Hij 

is creatief, sportief, muzikaal en heeft een interesse 

voor cultuur, jeugd en geschiedenis. Daarom kan hij 

onmogelijk een keuze maken en is hij verdwaald op 

Verenigingendag. 

Zoek jij mee naar Krist? Geef ons de juiste locatie van 

Krist en maak kans op een leuke prijs!

 
 Dienst Cultuur

Valkestraat 18

Tel. 058 79 50 00 

cultuur@nieuwpoort.be

www.cultuurnieuwpoort.be

 Cultuur beweegt in Nieuwpoort

 Centrum Ysara & City

 cultuurnieuwpoort

Open  
Monumentendag 
Zondag 8 september 2019

Tijdens Open Monumentendag 2019 kun je in 

Ramskapelle een kijkje komen nemen op de site 

van de voormalige steenbakkerij. 

De firma Briqueteries, Tuileries en Céramiques 

bouwde de fabriek in 1904-1905, ten westen 

van de dorpskom van Ramskapelle. Naast een 

ateliergebouw omvatte het complex ook vier 

ovens, verschillende droogloodsen en een woning 

voor de bedrijfsleider.

De steenbakkerij ondergaat binnenkort een heuse 

transformatie. Kom alles te weten over de geschie-

denis van deze fabriek, haar rol tijdens de Eerste  

Wereldoorlog en de nieuwe functiebestemming.

Praktische informatie over Open Monumentendag 

is te verkrijgen bij de Dienst Cultuur en op  

www.nieuwpoort.be.

Centrum Ysara & City 

BAAR  
GENOEG!

Zaterdag 28 september 2019 – 20 u. 

Genoeg! vertelt het verhaal van een politieke dynastie. 

 

Wilfried De Leeuw was een echte plucheplakker, tot hij 

zijn zetel doorgaf aan zoonlief Stefaan. De oogappel van 

Wilfried schopte het zelfs tot premier. Electoraal stond 

Stefaan aan de top, op persoonlijk vlak zat hij in een dal. 

Bovendien leefde hij in de schaduw van vader Wilfried. 

Een donkere komedie over familiebanden, een lichte 

tragedie over postjes en portefeuilles. Baar brengt Warre 

Borgmans en Dimitri Leue voor het eerst weer samen na 

de Lortchertrilogie die ook in Centrum Ysara te zien was. 

Michael Pas, Alice Reijs en Sara Lâm zijn ook van de partij. 

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

Tickets: € 12 (VVK) – € 14,50 (ADD)

STEVEN MAHIEU 
FULL CONTACT TOUR (TRY-OUT)

Vrijdag 11 oktober 2019 – 20 u. 

Volle zalen, een groeiend publiek en lovende recensies: 

Steven Mahieu is op dertien jaar tijd een vaste waarde 

geworden op de Vlaamse comedypodia. Met zijn debuut 

MAHIEUSTUEUS won hij in 2011 de jury-en publieksprijs 

op Humorologie. Ook zijn shows Maniak en Zonder Filter 

werden enthousiast onthaald.  De Full Contact Tour is de 

vierde zaalshow van Steven Mahieu.

Locatie: City, Valkestraat 18

Tickets: € 8 (VVK) – € 10,50 (ADD)

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

korting met jeugdvoordeelpas | ADD + € 2,50. 

 
Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme 

(Infobalie Stadhuis & Infokantoor Hendrikaplein), 

Dienst Cultuur (City, Valkestraat 18) of online via 

www.cultuurnieuwpoort.be.

Het is opendeurdag in het laboratorium van Miss Wifi, de 

directrice van een instituut waar wetenschappelijke experi-

menten worden uitgevoerd. Miss Wifi heeft het plan om de 

eerste vrouw te zijn die naar de maan reist. Wanneer blijkt 

dat ze kleurenblind is, komt het hele maanproject op de 

helling te staan. Iemand die geen kleuren kan onderschei-

den, zal nooit slagen in het examen voor kosmonaut. Maar 

haar assistent Koebrev heeft een oplossing bedacht … 

 

Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Locatie: City, Valkestraat 18 

Tickets: € 6 (VVK) -  

€ 8,50 (ADD)

VOOR 

KINDEREN
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DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Vrijdag 18 oktober 2019

Heb jij West-Vlaamse roots en wil je gaan studeren 

of stage lopen in het buitenland? Goed nieuws: de 

provincie steunt jou! De subsidie kan gaan tot 2.500 

euro.

Op www.westvlamingenabroad.be ontdek je alle 

stagelocaties, interessante getuigenissen en nuttige 

documenten zoals het subsidiereglement en een aan-

vraagformulier. De volgende indieningsronde wordt af-

gesloten op donderdag 7 november 2019. 

JEUGD

Donderdag 31 oktober 2019

Klaar voor een entertainende tocht met griezelige taferelen en enge figuren? Neem dan op 31 oktober deel aan de 

halloweentocht met tal van engerds en angstaanjagende personages. Dit jaar krijgt het parcours een nieuwe invulling dus 

dat belooft ... 

Tickets kosten 3 euro en zijn vanaf dinsdag 1 oktober 2019 online te koop via visit-nieuwpoort.recreatex.be. Kies het 

tijdsblok dat het beste past voor jou en geniet van een avond vol spanning en sensatie! 

De tocht start in Centrum Ysara. Vanaf 17.45 u. tot het einde van de tocht rijdt een gratis bus tussen Nieuwpoort-Bad en 

Nieuwpoort-Stad. 

In de herfst- en kerstvakantie ontvangen de enthousi-

aste animatoren van de Jeugddienst opnieuw alle kin-

deren met open armen. Ook zorgen ze voor een uitge-

breid spelprogramma.

Inschrijven kan online via  

webshopnieuwpoort.recreatex.be.

Let op! De tienerwerking gaat pas in de paasvakantie 

van start. 

 HALLOWEENTOCHT  

Student met buitenlandse 
plannen?
    

SPEELPLEINWERKING 

 Jeugddienst

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 91 26

jeugd@nieuwpoort.be

www.jeugddienstnieuwpoort.be

 Jeugddienst Nieuwpoort

 jeugdnieuwpoortDAG VAN DE JEUGDBEWEGING

  18 OKTOBER 2019

Nieuwpoort 
TRAIL

Zondag 10 november 2019

De dag vóór Wapenstilstand organi-

seren de stedelijke Sportdienst en de 

Dienst Toerisme een verrassende loop-

trail doorheen de Nieuwpoortse binnen-

stad. Start én einde is voorzien in het 

bezoekerscentrum Westfront. 

Je trekt je loopschoenen aan voor een 

recreatieve loop langs bekende en 

minder bekende Nieuwpoortse plekken.  

Extra origineel wordt het met passages 

doorheen enkele opmerkelijke gebouwen 

en monumenten. Naast het parcours 

van 7,5 km staat ook een kortere route 

op het programma.

Op het einde staat je nog een extra 

uitdaging te wachten: een klim op het 

Koning Albert I-monument. Bovenop 

het gedenkteken kun je even uitblazen 

en genieten van het prachtig uitzicht. 

De start is voorzien tussen 9 u. en 

10.30 u. Deelname kost 8 euro voor 

volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar. 

De prijs voor kinderen tot en met 12 

jaar bedraagt 5 euro. Hiervoor krijg je 

een uniek Nieuwpoort Trail T-shirt en 

toegang tot Westfront.

Inschrijven kan vanaf zondag 15 

september 2019 via  

www.visit-nieuwpoort.be.

MEER INFO? 
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER

MAAND VAN DE

SPORTCLUB.
Hier beleef je meer!
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Zondag 1 t.e.m. maandag 30 september 2019

BOOGSCHIETEN STAANDE 

WIP 

KHG Sint-Sebastiaan 

Wie? Iedereen vanaf 7 jaar.

WATERPOLO 

Waterpoloclub Nieuwpoort 

Wie? Iedereen vanaf 8 jaar

TAEKWONDO 

Tae Kwon Do Club 

Nieuwpoort 

Wie? Iedereen vanaf 6 jaar. 

 

THAIBOKS EN MIXED 

MARTIAL ARTS 

Westcoast MMA 

Wie? Iedereen vanaf 6 jaar. 

 

TENNIS 

KTC Issera 

Wie? Jongeren vanaf 5 jaar en 

volwassenen.

ATLETIEK 

MACW Nieuwpoort 

Wie? Kinderen van 5 tot en 

met 10 jaar.

SLOTRACING   

‘OP ZOLDER’ Mini Racing 

Club Nieuwpoort 

Wie? Vanaf 7 jaar

FITNESS   

New Gym 

Wie? Iedereen vanaf 16 jaar.

VOETBAL 

KSV Nieuwpoort 

Wie? Iedereen vanaf 4 jaar 

t.e.m. 21 jaar

SPORTDUIKEN 

Nieuwpoortse Duikclub 

Wie? Iedereen vanaf 16 jaar.

SCHAKEN   

Nieuwpoortse schaakkring 

Wie? Voor liefhebbers van de 

schaaksport.

TURNEN VOOR DAMES 

Ydrima 

Wie? Voor dames vanaf 40 

jaar. 

  Alle praktische informatie 

over de Maand van de Sportclub 

vind je op www.nieuwpoort.be. 

September is de ‘Maand van de Sportclub’. Verschillende sport-

clubs zetten hun werking en activiteiten extra in de kijker. Een 

sportclub is immers dé plaats bij uitstek waar je onder kwalitatieve 

sporttechnische begeleiding kunt sporten.

De stedelijke Sportdienst werkt samen met elf Nieuwpoortse 

sportclubs om dit gratis evenement vorm te geven: 
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SPORTPASSEN 
Vanaf woensdag 18 september 2019 kun je proeven van 

tal van sporten. Om te genieten van het uitgebreid aan-

bod, koop je een sportpas aan de balie van het stedelijk 

zwembad. Voor 20 sportbeurten betaal je 25 euro (incl. 

verzekering). Aan het begin van elke sportles wordt de 

kaart afgestempeld bij de lesgever of aan de kassa van 

het zwembad. Met éénzelfde kaart kun je verschillende 

sportlessen volgen.

Wil je eens een sport uitproberen, zonder onmiddellijk 

een 20-beurtenkaart te kopen? Je kunt zonder probleem 

voor één sportbeurt betalen. Dit kost je 1,75 euro. 

Let op! De wekelijkse sportlessen worden niet ingericht 

tijdens de schoolvakanties en op feestdagen.  

Keuze van het sportaanbod: 

MAANDAG
 

 SPORT VOOR 50-PLUSSERS 

Wanneer? Elke maandag tussen 23 september en 2 

december 2019 (niet op 28 oktober en 11 november 

2019), telkens van 14 u. tot 15 u. 

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

Op maandag 23 september 2019 is er een persvoorstel-

ling van ‘Golf in the City’ in Centrum Ysara. De senioren 

die dit uur komen sporten, kunnen deelnemen aan de 

try-out van 14 u. tot 15 u.

 MULTIMOVE KLEUTERS 

Wanneer? Elke maandag tussen 23 september en       

2 december 2019 (niet op 28 oktober en 11 november 

2019)  

Wie? 1e kleuter van 16.45 u. tot 17.30 u.  

2e en 3e kleuter: van 17.30 u. tot 18.15 u.  

Locatie: stedelijke sportzaal 

DINSDAG
 

 SPORT VOOR 50-PLUSSERS 

Wanneer? Elke dinsdag tussen 24 september en 

3 december 2019 (niet op 22 en 29 oktober 2019), 

telkens van 9.30 u. tot 10.30 u. 

Locatie: stedelijke sportzaal 

 

 OMNISPORT VOOR MENSEN MET  

EEN BEPERKING 

Wanneer? Elke dinsdag tussen 24 september en 

3 december 2019 (niet op 22 en 29 oktober 2019), 

telkens van 10.30 u. tot 11.30 u. 

Locatie: stedelijke sportzaal 

 

 AQUAFITNESS 

Wanneer? Dinsdag 17 en 24 september en 1 oktober 

2019, telkens van 10 u. tot 10.45 u. 

Locatie: stedelijk zwembad 

 

 AQUAJOGGING 

Wanneer? Donderdag 8, 15 en 22 oktober 2019, 

telkens van 10 u. tot 10.45 u. 

Locatie: stedelijk zwembad 

 

 BOOTCAMP 

Wanneer? Elke dinsdag tussen 24 september en 3 

december 2019 (niet op 29 oktober 2019), telkens van 

19 u. tot 20 u. 

Locatie: stedelijke sportzaal

WOENSDAG
 

 AQUAGYM SENIOREN  

Wanneer? Woensdag 18 september t.e.m. 18 

december 2019, telkens van 9.30 u. tot 10.20 u. 

Locatie: stedelijk zwembad 

 

 MULTIMOVE  

Wanneer? Elke woensdag tussen 25 september 

en 4 december 2019 (niet op 30 oktober 2019) 

Wie?  

• 1e t.e.m. 2e leerjaar van 13 u. tot 14.30 u.  

• 3e t.e.m. 4e leerjaar van 14.30 u. tot 16 u.  

• 5e t.e.m. 6e leerjaar én 12+ van 16 u. tot 18 u. 

Locatie: stedelijke sportzaal 

DONDERDAG
 

 SPORT VOOR 50-PLUSSERS 

Wanneer? Elke donderdag tussen 3 oktober en 5 

december 2019 (niet op 24 en 31 oktober en 28 

november), telkens van 14 u. tot 16 u.  

Locatie: stedelijke sportzaal  

 

 

 

 Sportdienst

Dudenhofenlaan 2B 

Tel. 058 23 75 40 

sport@nieuwpoort.be

 Sportdienst Nieuwpoort 

Overgangs- 
cursus redder 
Het stedelijk zwembad van Nieuwpoort heeft iedere 

vakantieperiode, op feestdagen en tijdens de week-

ends jobstudent-redders nodig. 

De overgangsmodule ‘Redder aan Zee’ naar ‘Hoger 

Redder’ vindt plaats in Oostende en start op zaterdag 

5 oktober 2019. 

De kostprijs van de cursus bedraagt 115 euro. 

Er worden maximum 24 deelnemers per module 

toegelaten. Inschrijven kan via www.sport.

vlaanderen of via Sofie Journée (VTS-secretariaat):  

sofie.journee@sport.vlaanderen of tel. 02 209 47 53.

B I B L I O T H E E K  -  V R I J E  T I J D
3130

Z W E M B A D  -  V R I J E  T I J DV R I J E  T I J D  -  S P O R T



ZWEMBAD

Tijdens de herfstvakantie (maandag 28  

oktober tot en met zondag 3 november 2019) 

wordt de uurregeling lichtjes aangepast. Het 

zwembad is dan dagelijks doorlopend geo-

pend van 9 u. tot 20 u. 

Let op! Op woensdag 30 oktober opent het 

zwembad om 7 u. Op zaterdag 2 en zondag 3 

november sluiten de deuren om respectievelijk 

18 u. en 13 u. 

Doorheen het jaar kunnen kinderen zich uit-

leven tijdens een heuse ravotnamiddag. Het 

zwembad is dan gevuld met vele opblaas- 

bare obstakels. 

De ravotnamiddagen worden op woensdag en 

zaterdag ingericht, telkens van 13.30 u. tot 

16.30 u.

OPENINGSUREN

Ravotnamiddag

SPORTLESSEN NAJAAR 2019  

START TO CRAWL

Vanaf maandag 16 september t.e.m. 25 november 

2019 start een nieuwe lessenreeks ‘Start to Crawl’. 

Voor deelname aan de tiendelige lessenreeks betaal je 

45 euro. Toegang tot het zwembad en verzekering zijn 

in de prijs inbegrepen. 

FLOATFIT®

Bij floatfit wordt lesgegeven op een drijvende mat, de 

aquabase. Op deze mat voer je oefeningen uit terwijl 

je je balans probeert te behouden. 

Wanneer?  

Op maandag 16, 23, 30 september en 7, 14 en 21 

oktober 2019. De sessie start telkens om 20 u. en 

duurt ongeveer 40 minuten. 

Deelnameprijs?  

Voor de zesdelige lessenreeks betaal je 30 euro. 

Toegang tot het zwembad en verzekering zijn in de 

prijs inbegrepen. Er kunnen maximum 11 personen 

deelnemen. 

AQUACYCLING

Na de herfstvakantie starten nieuwe lessenreeksen 

‘Aquacycling’. Voor één reeks van zeven lessen kunnen 

zich maximum 10 personen aanmelden.  

Wanneer?  

Op maandag 4, dinsdag 5, donderdag 7 en zaterdag 9 

november 2019 gaat telkens een nieuwe lessenreeks 

van start. 

Deelnameprijs?  

Deelname aan de zevendelige lessenreeks kost 

55 euro. Toegang tot het stedelijk zwembad en 

verzekering zijn hierbij inbegrepen. 

LEREN ZWEMMEN VOOR VOLWASSENEN EN 

SENIOREN

Tussen 18 september en 18 december 2019 kunnen 

volwassenen en senioren in het stedelijk zwembad een 

basiscursus zwemmen volgen. De lessen vinden plaats 

op woensdag, telkens van 10.30 u. tot 11.15 u.  

De kostprijs bedraagt 45 euro met inbegrip van 

verzekering en toegang tot het zwembad.  

AQUAPOLE

Na de herfstvakantie pakt het zwembadteam uit met 

‘Aquapole’, een nieuwe sportactiviteit waarbij deelne-

mers paaldansen in het water. De eerste sessie van de 

zesdelige lessenreeks wordt georganiseerd op maan-

dag 4 november 2019.  

De prijs voor deze zes lessen bedraagt 55 euro (incl. 

inkom zwembad en verzekering). Per reeks is er plaats 

voor zeven deelnemers.   

5 X PLEZIER IN HET WATER

 Stedelijk zwembad

Leopold II park (Stationslaan)

Tel. 058 23 38 88 

zwembad@nieuwpoort.be

 Stedelijk zwembad Nieuwpoort

Ladies @ the Pool 
Zaterdag 21 september 2019

Op zaterdag 21 september 2019 vormt het 

stedelijk zwembad het decor voor de tweede editie 

van Ladies @ the Pool. Vanaf 19 u. verandert het 

zwembad in een wellness paradijs voor vrouwen. 

Tot en met vrijdag 20 september 2019 kun je tic-

kets verkrijgen aan de kassa van het zwembad en 

bij de Dienst Toerisme. Kaarten voor dit evenement 

kun je alleen in voorverkoop verkrijgen. 

 GRIEZELZWEMMEN
Woensdag 30 oktober 2019

Op woensdag 30 oktober 2019 staat het zwembad 

in het teken van Halloween. Het volledige program-

ma van de halloweenactiviteiten wordt binnenkort 

bekendgemaakt via de diverse promotiekanalen 

van de stad. 
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Huldiging verdienstelijke reders
Op pinkstermaandag 10 juni 2019 herdacht Nieuwpoort al zijn op zee vermiste en omgekomen vissers. Het 

ceremoniële luik van de Vissershulde werd naar jaarlijkse gewoonte afgesloten met de redershulde. Tijdens 

een receptie in de Stadshalle zette het stadsbestuur de verdienstelijke reders die actief zijn in de Nieuwpoortse 

haven in de bloemetjes.

VISSERIJ

DAG VAN DE GARNAAL 

OESTERBEURS blaast 10 kaarsjes uit 

Zaterdag 12 oktober 2019 

Op 12 oktober plaatst Nieuwpoort de dagverse Noord-

zeegarnaal in de kijker en valt er heel wat te beleven in 

en rond de stedelijke Vismijn. De Dag van de Garnaal 

is een initiatief van Promovis vzw en het stadsbestuur.  

 

Je kunt er proeven van allerlei gerechten op basis van 

garnaal. Bovendien kun je er met eigen ogen zien hoe 

de garnalen aan boord van een vissersschip gekookt  

worden.

9.30 U.: 
 

Aankomst N.116 Nostalgie met verse garnaalvangst aan 

de stedelijke Vismijn (kant Fonteinenplein). 

Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019

Liefhebbers van oesters kunnen voor de tiende keer terecht in zaal Iseland van de stedelijke Vismijn voor de Oesterbeurs. 

Dit jaarlijks festijn is een organisatie van de Nieuwpoortse Blauwe Boei vzw en La Bouée Bleue met de steun van de stad 

Nieuwpoort. Kom er proeven van koude en warme oesters uit Ria D’Etel in het Franse Morbihan. Daarnaast kun je smullen 

van een verfrissende vis- of charcuterieschotel, verse Nieuwpoortse garnaalsoep of foie gras. 

Geniet van een glaasje champagne in een gezellige muzikale sfeer: Duo Stévy, MG Brothers en Glenn Degeselle komen 

optreden. Of kom gewoon eens langs om te genieten van een koffie met pannenkoek. De Oesterbeurs kun je bezoeken op: 

 

• vrijdag van 11 u. tot 22 u.    

• zaterdag van 10 u. tot 22 u.

• zondag van 10 u. tot 17 u. 

De opbrengst van de verkoop wordt geschonken aan goede doelen. 

10 U. TOT 12 U.: 

 garnaalpelwedstrijd;   

 demo garnaalpellen;  

 degustatie van garnaalsoep;  

 degustatie verse garnalen en Rodenbach;  

 workshops voor jong en oud.

12.30 U.: 
 

Garnaallunch in de stedelijke Vismijn, zaal Iseland. 

Kaarten kosten 45 euro per persoon en zijn vanaf zondag 

1 september 2019 te verkrijgen bij de Dienst Toerisme 

via www.visit-nieuwpoort.be.

VISSERSWANDELING

In samenwerking met Pasar Nieuwpoort wordt op de Dag 

van de Garnaal ook een Visserswandeling georganiseerd. 

Tijdens deze ludieke en verrassende verhalentocht over 

de Nieuwpoortse visserij wordt de nadruk gelegd op het 

belang van de garnaal voor onze stad.

Er worden drie startmomenten voorzien: één in de 

ochtend om 10.30 u. en twee in de namiddag om 

13.30 u. en 15.30 u. Plaats van afspraak is telkens 

aan de klokkentoren van de stedelijke Vismijn. Tot elke 

wandeling worden maximum 40 personen toegelaten. 

Promovis vzw biedt deelnemers aan de verhalentocht op 

het einde een degustatie garnalen met Rodenbach aan. 

Inschrijven voor de Visserswandeling gebeurt vooraf bij 

de Dienst Toerisme via www.visit-nieuwpoort.be. 

Aanmelden is mogelijk vanaf zondag 1 september 2019. 

De kostprijs bedraagt 2,50 euro per persoon. 
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Belgian Boat Show Float 

OP MAAT VAN DE SENIOR

Herfstbijeenkomst 
senioren 
Donderdag 10 oktober 2019

Tijdens de happening in Centrum Ysara kunnen senioren 

naar hartenlust swingen en meezingen met Andrei Lug-

ovski.

De Wit-Russisch-Belgische zanger heeft een krachtige 

tenorstem en zingt voornamelijk in het Italiaans. Tot 

zijn repertoire behoren nummers zoals My World en 

Passione.

Het programma van de herfstbijeenkomst ziet er als 

volgt uit:

• 13.30 u.: deuren open

• 14.25 u.: verwelkoming door schepen 

van Senioren Kris Vandecasteele

• 14.30 u. tot 15.30 u.: optreden Andrei 

Lugovski

• 16 u.: toespraak burgemeester Geert 

Vanden Broucke

• 17 u.: einde 

Tickets kosten 2 euro (incl. drankje) en zijn 

verkrijgbaar aan de deur. 

GEZELLIG  
samenzijn  

Tijdens het gezellig samenzijn kunnen senioren 

elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer met 

een kopje koffie of een ander drankje. Er kunnen 

ook gezelschapspelen gespeeld worden.

De volgende ontmoetingsmomenten vinden plaats 

op donderdag 5 september, 3 oktober, 7 november 

en 5 december 2019 in de cafetaria van Centrum 

Ysara, Dienstweg Havengeul 14.

Het gezellig samenzijn gaat van start om 14 u. en 

eindigt rond 17 u.

 

 Dienst Toerisme

Marktplein 7

Tel. 058 22 44 44 

info@nieuwpoort.be

TOERISME

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019

De grootste beurs voor watersport, waterrecreatie en 

watertoerisme van België verzamelt talloze open boten 

en kajuitjachten in de jachthaven van Nieuwpoort. Een 

veelvoud van boten op trailer of opblaasboten staan 

opgesteld in tenten aan wal. Daarrond vind je een selectie 

toeleveranciers die alle aspecten van de pleziervaart 

vertegenwoordigt.

STAP AAN BOORD

Op de Belgian Boat Show Float is er een ruim aanbod 

aan watersportaccessoires, veiligheidsmateriaal, nauti-

sche navigatie- en communicatietoestellen etc. Kom ze-

ker je licht opsteken over de vele opleidingsvormen voor  

jongeren én volwassenen. Je leert ook alle mogelijkheden 

kennen om je (bij) te scholen in disciplines als sportief 

competitiezeilen, wakeboarding, waterski of kitesurfing. 

Aan de steigers kun je op de jachten aan boord rondkij-

ken.

ECHTE WATERBELEVING START HIER

Een greep uit de vele belevingsmomenten tijdens de 

Belgian Boat Show Float: 

 motorbootvaren; 

 zeilen; 

 bootbrocante met gebruikte boten onder 5.000 euro; 

 presentatieplein met interessante demo’s en      

    lezingen; 

 Nieuwpoort ontdekken via proefvaarten en  

    vaarinitiaties in de jachthaven en vaargeul.

Een gedetailleerd overzicht van alle activiteiten vind je 

op www.belgianboatshow.be/float of de Facebook-

pagina Belgian Boat Show. 

 

SINT-MICHIELSKERMIS 
Zaterdag 28 september t.e.m. dinsdag  

1 oktober 2019

In het laatste weekend van september staat de Sint-

Michielskermis op het Marktplein. Kom je amuseren 

op de verschillende attracties! Op zondag 29 

september wordt om 18 u. de traditionele tombola 

ingericht voor kinderen tot 12 jaar. Er vallen mooie 

prijzen te winnen, geschonken door de foorkramers. 

Wil je meer informatie over de Sint-Michielskermis 

of wens je deel te nemen aan de tombola? Haal dan 

vanaf maandag 16 september 2019 de foorkrant 

aan de balie van de Dienst Toerisme. 

 Dienst Toerisme

Nieuwpoort-Stad

Marktplein 7

Tel. 058 22 44 44

info@nieuwpoort.be 

Nieuwpoort-Bad

Hendrikaplein 11

Tel. 058 23 39 23 

toerismebad@nieuwpoort.be

www.visit-nieuwpoort.be

 Visit Nieuwpoort

 visitnieuwpoort

Breng zeker ook een bezoek  
aan de Oesterbeurs (zie blz. 35) 
in de stedelijke Vismijn. Een 
pendeltreintje brengt je vlot  
van het ene naar het  
andere evenement. 

TIP

BELGIAN 
BOAT 
SHOW

nodigt je uit in Nieuw-
poort op 19 & 20 okt.

Surf naar:
belgianboatshow.be/float

en klik op 'tickets'.

Download je GRATIS 
TOEGANG met de 

kortingscode:

UWSTADFLOAT19
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In het bezoekerscentrum Westfront zitten ze niet stil. Met 

enkele nieuwe initiatieven willen ze bezoekers inspireren 

om voor het eerst of soms zelfs voor een tweede en derde 

keer, de vaste collectie over de Eerste Wereldoorlog te 

komen ontdekken. 

Tot eind april 2020 kun je zonder meerprijs de tijdelij-

ke tentoonstelling Oorlog aan Zee – 100 jaar later met 

zwart-witfoto’s van Michiel Hendryckx bekijken. Wie nog 

wil nagenieten van deze tijdelijke tentoonstelling, kan 

een kleine catalogus met alle werken van de bekende 

fotograaf aanschaffen. De kostprijs hiervan bedraagt 12 

euro. 

Bezoekers kunnen vanaf nu ook genieten van extra 

korting bij een bezoek dankzij het gezinsticket en de 

Museumpass.

GEZINSTICKET 

Voortaan kun je als gezin met twee volwassenen en max. 

3 kinderen Westfront bezoeken tegen het voordeeltarief 

van 19 euro. Normaal betaal je 29 euro.

MUSEUMPASS 

Echte museumliefhebbers die over een Museumpass be-

schikken, kunnen Westfront voortaan gratis bezoeken. 

De Museumpass koop je éénmalig aan tegen de prijs van 

50 euro per persoon. Met de kaart krijg je een jaar lang 

gratis toegang tot de 157 leden-musea in België. En dat 

zo vaak je maar wil! 

De Museumpass is verkrijgbaar bij alle deelnemende mu-

sea, nu dus ook in Westfront Nieuwpoort, of via de website  

www.museumpassmusees.be. 

WESTFRONT

BEZOEKERSCENTRUM blijft boeien  

Wie na zijn of haar bezoek wil vertellen hoe het museumbezoek was, 

kan dit voortaan ook via www.westfrontnieuwpoort.be. Via de 

digitale knop ‘Beoordeel je bezoek’ kun je jouw bezoek beoordelen. 

Je helpt zo mee de dienstverlening en het aanbod te verbeteren.

 

Beoordeel je bezoek   Westfront Nieuwpoort

Kustweg 2

Tel. 058 23 07 33

info@westfrontnieuwpoort.be

www.westfrontnieuwpoort.be

 Westfront

 westfrontnieuwpoort
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 Vind de heks in jezelf: 
griezelen op en rond de 
Kinderboerderij 
Dinsdag 29 oktober 2019

Op Kinderboerderij De Lenspolder kunnen gezinnen 

met jonge kinderen zich uitleven op het halloween-

parcours. Griezelen, hekserij en magische krach-

ten gaan hand in hand. Het parcours zit boordevol  

verrassingen met een vleugje avontuur en een  

griezelproevertje. 

Wanneer?  

Dinsdag 29 oktober 2019 met startmomenten om 

13.30 u., 14 u., 14.30 u., 15 u. en 15.30 u.

Wie?  

Voor kinderen van 3 tot 10 jaar  

(max. 50 deelnemers per startmoment).

Per persoon betaal je in voorverkoop 3 euro, aan 

de deur is de prijs 4 euro. De toegangsprijs is met 

inbegrip van één drankje. Tickets zijn vanaf dinsdag 1 

oktober 2019 te verkrijgen bij de Dienst Toerisme of 

online via www.visit-nieuwpoort.be.

KINDERBOERDERIJ
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Tijdens de herfstvakantie worden twee gratis 

natuurwandelingen voor gezinnen georgani-

seerd. Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is 

niet nodig.

 

Een ervaren gids neemt je op woensdag 30  

oktober 2019 mee op ontdekking doorheen het 

natuurreservaat De IJzermonding. Deze wandeling 

start om 10 u. op de parking aan het einde van de 

Halvemaanstraat. 

Op donderdag 31 oktober 2019 zoek je samen 

met strandjutters naar verborgen schatten van de 

zee. Afspraak om 10.30 u. aan het Infokantoor op 

het Hendrikaplein. Tip: breng je emmertje mee! 

Let op! Deze wandelingen zijn niet bedoeld voor 

groepen.

Op wandel in  
de natuur 

 Kinderboerderij De Lenspolder

Elf-Juliwijk 6A

Tel. 058 23 69 86 

kinderboerderij@nieuwpoort.be

 Kinderboerderij De Lenspolder
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NIEUWPOORT IN BEELD
ZESTIG JAAR GETROUWD 

Frans Vanwetswinkel en Gaby 

Bottelbergs huwden op 25 juli 

1959. Frans was als beroepsmi-

litair gekazerneerd in Delbrück 

bij Keulen. Het paar verhuisde 

in 1992 naar de Ieperstraat in 

Nieuwpoort. De liefde voor de 

motorfiets bracht hen samen. Ook 

nu nog legt Frans met zijn Suzuki 

1500 heel wat kilometers af. Gaby 

is een echte computerfanaat. Het 

koppel geniet regelmatig van een 

gezonde wandeling op de Zeedijk.

VIJFTIG JAAR GEHUWD 

Willy Lambrechts en Marleen 

Geudens huwden op 28 juni 

1969. Willy heeft een succes-

volle loopbaan bij het chemisch 

bedrijf Bayer achter de rug.  

Marleen stond in voor de zorg 

van het gezin. De jubilarissen 

hebben een hechte band met 

hun drie kinderen en vijf klein-

kinderen.

GOUDEN KOPPEL 

Hugo Koyen en Sonia Willems 

traden op 27 mei 1969 in het hu-

welijk. Hugo kan terugblikken op 

een succesvolle loopbaan bij de 

chemische fabriek BASF. Sonia 

was actief als poetsvrouw. De 

jubilarissen zijn echte levens-

genieters en voelen zich goed 

thuis in onze stad. Ze genieten 

regelmatig van een gezonde  

fietstocht in onze regio.

GOUDEN PAAR 

Lucien Desseyn en Linda  

Callewaert trouwden op 28 

juni 1969. Lucien werkte bij een 

bedrijf dat gespecialiseerd was in 

de inrichting van handelszaken 

en ging later aan de slag als 

metaalbewerker bij de firma 

Jonckheere. Het paar nam 

vroeger in competitieverband 

deel aan salondansen. De 

jubilarissen zijn trots op hun vier 

kinderen en zes kleinkinderen.

VIJFTIG JAAR GEHUWD 

Roger Sterkendries en Anna 

Debaele traden op 26 juli 1969 

in het huwelijk. Roger werkte 22 

jaar als succesvolle verkoper bij 

een Mercedes-dealer in Tienen. 

Later startte hij zijn eigen 

bloeiende zaak Hero outdoor op. 

Deze zaak wordt nu gerund door 

hun dochter Helga en schoonzoon 

Tomasz. De jubilarissen zijn 

bijzonder trots op hun twee 

kleinkinderen.

GOUDEN PAAR 

Jos Van Langenhove en Gaby 

Moens huwden op 18 juli 1969.  

Jos heeft een mooie loopbaan 

in het onderwijs achter de rug. 

In 2004 ging hij als directeur 

van het Sint-Vincentiusinstituut 

in Dendermonde met pensioen. 

Gaby werkte als lerares ‘Snit en 

Naad’ en hielp ook bij diverse 

ergotherapeuten. De jubilarissen 

hebben een hechte band met 

hun drie kinderen en vier 

kleinkinderen.
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GOUDEN PAAR 

Willy Vanroose en Isabelle  

Deprez traden op 1 augustus 1969 

in het huwelijk. Willy werkte 40 jaar 

als garagist bij de Citroën-garage 

in Vijfwegen, bij Staden. Isabelle 

was 30 jaar actief als gezins- en 

bejaardenhulp aan huis. Isabelle is 

lid van KVLV-Ramskapelle. Beiden 

zijn fervente kaarters. De jubilaris-

sen hebben een hechte band met 

hun twee kinderen en vier klein-

kinderen.

KAARTERS- EN LOTTOCLUB VIERT 20E VERJAARDAG 

De Kaarters- en Lottoclub van de Nieuwpoortse Gepensioneerden vierde zijn 20-jarig bestaan. In 1998 nam de 

toenmalige voorzitter Hubert Deceuninck samen met Julien Decraemer, Yvonne Arnoys, Emiel Vandeputte, Ivan Vercoutter 

de vereniging over van wijlen Annie Pollentier. Julien Decraemer was jarenlang voorzitter en werd bijgestaan door zijn 

echtgenote Jeannine Geryl. Werner Deleu is de huidige voorzitter. Zijn echtgenote Nadia Dusselier staat in voor de bar. 

Lucrèce Lagrou (secretaris), Omer Werbrouck  en Erwin Verburgh maken deel uit van het bestuur.

ALICE SENESAEL BLAAST 101 

KAARSJES UIT 

Alice Senesael werd 101 jaar 

op 28 juli 2019. De kranige dame 

verblijft sinds februari 2019 in 

het woonzorgcentrum De Zathe 

en is de oudste bewoonster 

van het rusthuis! Alice werkte 

jarenlang in een handelszaak in 

Diksmuide en verhuisde mee met 

de uitbaters naar Nieuwpoort-

Bad.

VIJFTIG JAAR GEHUWD 

Iwan Van Daele en Marie-

Regina Cogghe huwden op 10 

juli 1969. Iwan was zelfstandige 

chauffagist-loodgieter. Marie-

Regina hielp mee in de zaak 

in Knesselare. De jubilarissen 

hebben vier kinderen en twee 

kleinkinderen. Iwan verblijft in 

het woonzorgcentrum Ten Anker 

waar hij met de beste zorgen 

wordt omringd.

GOUDEN JUBILEUM 

Willy Luckx en Yvonne De 

Boeck stap-ten op 24 juli 1969 

in het huwelijksbootje. Willy 

verdiende de kost als ijsbereider-

ijsventer in het Pajottenland. 

Samen met Yvonne bouwde 

hij een trouw cliënteel op. Het 

gouden paar heeft twee kinderen 

en twee kleinkinderen.

VIJFTIG JAAR GEHUWD 

Aimé Van Landschoot en 

Monique De Vlamyck huwden 

op 31 juli 1969. Aimé gaf les in het Sint-

Bernarduscollege, de Landbouwschool 

en het Stella Marisinstituut. Hij was tien 

jaar ondervoorzitter van de Koninklijke 

Katholieke Fanfare Nieuwpoort. Ook 

is Aimé een enthousiast lid van de 

toneelkring Willen Is Kunnen en is 

hij lesgever bij de computerclub voor 

senioren. Monique was bestuurslid 

van de Gezinsbond en kookouder bij 

de Chiro-Skiva. Het paar heeft drie 

kinderen en negen kleinkinderen.

37

38

39

310

311

312



U I T  I N  N I E U W P O O R T U I T  I N  N I E U W P O O R T
4544

ACTIVITEITEN 
SEPTEMBER EN 
OKTOBER

INPUT UITKALENDER  

NOVEMBER/DECEMBER 

Als organisator ken je je activiteiten het best. 

Daarom laten we je zelf je activiteiten invoeren in de 

UiTdatabank. De UiTdatabank is dé bron waarop de 

Dienst Communicatie zich baseert om deze kalender 

op te stellen. Gelieve alle activiteiten ten laatste tegen 

maandag 30 september 2019 toe te voegen. 

1 SEPTEMBER

Picknick in het Park
Gezamenlijke picknick in het Leopold II park van 12 u. 

tot 17 u. met entertainende animatie. De eerste 100 picknickers 

krijgen een gepersonaliseerde dopperfles cadeau. Organisatie: 

Jeugddienst en Dienst Cultuur.

2 SEPTEMBER

De Mantelhaven: creatieve kookworkshop 
en tasting
Meer info zie p. 13 

6 SEPTEMBER 

Lezing: Eerste hulp bij klimaatverwarring
Spreekbeurt van 14 u. tot 16 u. door Pieter Boussemaere, 

docent geschiedenis en klimaat aan Hogeschool VIVES. Aan de 

hand van zes vragen brengt ‘Eerste hulp bij klimaatverwarring’ 

je de essentie van de klimaatkwestie bij. Locatie: Centrum 

Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Kostprijs: € 10 (leden) en € 

15 (niet-leden). Info en organisatie: Neos Nieuwpoort – 

neosnieuwpoort@telenet.be. 

8 SEPTEMBER

Open Monumentendag 
Meer info zie p. 26 

12 SEPTEMBER

Winetasting
VIVA-SVV Koksijde organiseert een avondje 'wijn proeven’. 

Van 19 u. tot 21 u. Locatie: Winetime, Ambachtstraat 1. Kostprijs:  

€ 15. Inschrijven vóór 5 september via tel. 0472 43 33 64. 

 

 

14 SEPTEMBER 

Cursus kalligrafie – Decoratieve Kapitaal 
De Decoratieve Kapitaal is een versierde hoofdletter 

die getekend wordt met een watervaste technische tekenpen. 

De cursus richt zich op iedereen die van letters houdt. Geen 

voorkennis nodig. Locatie: Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. 

Kostprijs: € 35. Info: Kunsthuis Mamezón – tel. 058 23 03 61 – 

kunsthuismamézon@gmail.com. 

Kennismakingsmoment Natuurwerkgroep  
De Zeevonk
Natuurwerkgroep De Zeevonk is een natuurgerichte vereniging 

voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. Voor hen organiseert 

de leiding elke tweede zaterdagnamiddag van de maand een 

leuke buitenactiviteit. Op zaterdag 14 september organiseert 

de vereniging een kennismakingsmoment. Locatie: De Korre, 

Koningsplein, 8660 De Panne. Meer info en inschrijven via  

www.dezeevonk.be.

Initiaties SUP
Initiatie van 10 u. tot 12 u. Inschrijven via  

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

Koko Loco, Spaarbekken.

Cars & More Cars – Harbor Edition
Kom prachtige oldtimers, sport- en dreamcars bewonderen. 

Er wordt ook randanimatie voor jong en oud voorzien. Het 

evenement is gratis, de parking voor bezoekers kost € 1. 

Van 10 u. tot 18 u. Locatie: Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort, 

Watersportlaan 11. Info en organisatie: Carspotting Westkust 

- carspottingwestkust@gmail.com.

Nieuwpoort verenigt
Meer info zie p. 26 

15 SEPTEMBER

Familiefietstocht Vriendenkring Sint-Joris
Fietstocht van 40 km met start tussen 10.30 u. en 11.30 

u. aan de gemeentelijk basisschool De Pagaaier op het Sint-

Jorisplein. Kostprijs: € 23 per volwassene en € 14 per kind. 

Inbegrepen in de prijs: aperitief, voorgerecht, soep, hoofdgerecht 

en een dessert. Inschrijven kan in de gemeentelijke basisschool, 

in de Akkerwinde, bij traiteur Caroline en bij Doe-het-zelf 

Vanmaele. Organisatie: Vriendenkring Sint-Joris. 

Belle Epoque-wandeling
Begeleide wandeling die de Belle Epoque-periode in Nieuwpoort-

Bad belicht. Wandelingen om 10.30 u., 14.30 u. en 16.30 u. 

Afspraak aan Dienst Toerisme, Hendrikaplein 11. Kostprijs: 

€ 3 (leden Pasar) en € 4 (niet-leden Pasar). Inschrijven via  

www.pasar.be (afdeling Nieuwpoort). Organisatie: Pasar – tel. 

0496 54 89 32. 

20 SEPTEMBER

Lezing Peter Verlinden: kinderen op  
de vlucht 
Lezing om 14 u. in Centrum Ysara.  

Info en organisatie: Neos Nieuwpoort - info@neosvzw.be. 

21 SEPTEMBER

Ladies @ the Pool
Meer info zie p. 32

Concert: A Magical Kingdom
De Koninklijke Katholieke Fanfare Sint-Jozef neemt je mee naar 

de muzikale wondere wereld van magie en fantasie. Concert van 

20 u. tot 21.45 u. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 

14. Kostprijs: € 7 (VVK) en € 8 (ADD).

26 SEPTEMBER

Lezing: De kracht van positiviteit 
Een krachtige getuigenis over de voordelen van positief 

in het leven staan. Lezing van 14 u. tot 17 u. Locatie: Centrum 

Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Basistarief: € 5. Info en 

organisatie: Vief Nieuwpoort – info.nieuwpoort@vief.be – tel. 

0495 55 79 09.

27 SEPTEMBER

Literaire voordracht: Dikke Freddy en Co
Schrijver en meesterverteller Erik Vlaminck brengt 

een herkenbaar en grappig optreden waarbij hij terugblikt op 

zijn soms absurde dorpse jeugd in de jaren '60. Hij schetst 

portretten van gewone mensen die verdraaid sterk op ieders 

spiegelbeeld lijken. En hij heeft de hilarische maar bloedserieuze 

Brieven van Dikke Freddy op zak. Berichten uit de marge van 

de maatschappij die heel dicht op je vel gaan zitten. Basistarief 

(niet-leden): € 6 (VVK) en € 7 (ADD). Locatie: dorpshuis d’Oude 

Schole. Info en reservatie via els.degrande@telenet.be of tel. 

058 24 26 44. Organisatie: Gezinsbond vzw. 

28 SEPTEMBER 

Theatervoorstelling Baar – Genoeg 
Meer info zie p. 27

Cursus motoriek ontwikkelen: baby- en 
peuterpower
Meer info zie p. 15

Wandelmarathon
Wandeltocht via het natuurreservaat De IJzermonding, 

de voet van de vuurtoren, het strand van Lombardsijde,  

het zonnepanelenpark en de Zeedijk. Van 7 u. tot 15 u. 

Verzorgde rustposten zijn voorzien. Kostprijs: € 1,5 (leden) en 

€ 2,5 (niet-leden). Organisatie: Wandelclub Nieuwpoort. Info: 

lieven.mieke@telenet.be – tel. 0468 26 06 89. 

5 OKTOBER

Workshop Gelli Print
Met gebruik van een gelliplaat ontdek je een verrassende 

manier van monoprinting op papier en stof. Je creëert je eigen 

dessins door allerlei voorwerpen in de verf te duwen of door 

met de vrije hand een tekening in de aangebrachte verf aan 

te brengen met behulp van zachte stiften. Locatie: Kunsthuis 

Mamézon, Louisweg 70. Kostprijs: € 40 (incl. inkt, gelliplaat, 

drukpapier, waardebon van € 5). Info: Kunsthuis Mamezón – 

tel. 058 23 03 61 – kunsthuismamézon@gmail.com. 

6 OKTOBER

Open Bedrijvendag bij Marelec
Meer info zie p. 18

8 OKTOBER

Gratis infosessie: Als plagen pesten 
wordt
Meer info zie p. 15

11 OKTOBER

Voorstelling Steven Mahieu –  
Full Contact Tour
Meer info zie p. 27

12 OKTOBER

Dag van de Garnaal
Meer info zie p. 34

18 OKTOBER

Lezing: Ons Koningshuis
Lezing door Brigitte Balfoort over het koningshuis om 14 u.  

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info en 

organisatie: Neos Nieuwpoort – neosnieuwpoort@telenet.be. 

18, 19 EN 20 OKTOBER 

Oesterbeurs 
Meer info zie p. 35

19 EN 20 OKTOBER

Belgian Boat Show Float
Meer info zie p. 36

20 OKTOBER

Concert: Fauve Vermeirsch &  
Steve Anthony – At Hygge Sig
Meer info zie op www.cultuurnieuwpoort.be. 
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24 OKTOBER

Initiatie Facebook
Facebook en Messenger zijn twee handige tools om 

contact te houden met jouw vrienden en familie. Er wordt 

geleerd om een account aan te maken en wat je allemaal kunt 

posten. Computers zijn aanwezig. Locatie: Centrum Ysara, 

Dienstweg Havengeul 14. Kostprijs: € 10. Info en organisatie: 

Vief Nieuwpoort – info.nieuwpoort@vief.be – tel. 0495 55 79 09.

26 OKTOBER

Herdenking Slag bij Ramskapelle
Jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van de Slag bij 

Ramskapelle. Start herdenking rond 10.30 u. in Sint- 

Laurentiuskerk. Daarna plechtigheden op het 6e Linieplein, 

aan het monument voor de oorlogsslachtoffers, de molen en 

op de militaire begraafplaats van Ramskapelle. Organisatie: 

Verbroedering 6°Li en het 16e Bataillon de Chasseurs. 

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

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

Je kunt zoveel experimenteren als je wilt tot er een uniek 

ontwerp ontstaat. Tijdens de workshop leer je bovendien 

technieken en krijg je begeleiding om geslaagde juwelen te 

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

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

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

kostprijs van het verwerkte zilver en de gietkost worden per 

stuk verrekend. Info: Kunsthuis Mamezón – tel. 058 23 03 61 – 

kunsthuismamézon@gmail.com.

Ensemble Leporello – Miss Wifi & Koebrev 
experimenteren 
Meer info zie p. 27

29 OKTOBER

Griezelen op en rond de Kinderboerderij: 
halloweenparcours voor gezinnen met  
jonge kinderen
Meer info zie p. 39 

30 OKTOBER 

Kinderfilmnamiddag: Louis en de Aliens 
Meer info zie p. 25

Geleid bezoek aan De IJzermonding
Meer info zie p. 39

Griezelzwemmen
Meer info zie p. 32

31 OKTOBER

Schelpenwandeling: Schattenjacht aan 
zee met de strandjutters
Meer info zie p. 39

TERUGKERENDE 
ACTIVITEITEN
3 EN 10 SEPTEMBER 

Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal
Simulatie visveiling, bezoek Vismijn en degustatie van verse 

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

de Vismijn. Kostprijs: € 5. Vooraf inschrijven bij Dienst Toerisme.

ELKE WOENSDAG TOT EN MET 11 SEPTEMBER 

Beiaardconcert
Elke woensdagavond wordt een gratis beiaardconcert gegeven. 

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

beiaardtoren, Marktplein.

Klokkenluiders van Nieuwpoort
Gratis ludieke muzikale wandeling doorspekt met 

Nieuwpoortse verhalen. Van 19 u. tot 20 u. Verzamelen aan 

hetVissersmonument op de Kaai. Info en organisatie: Dienst 

Toerisme. 

ELKE ZONDAG TOT EN MET 29 SEPTEMBER

Seastar Captaincruise  
Boottocht van Nieuwpoort naar Diksmuide en terug met aan 

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

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

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

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

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

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

ELKE DINSDAG VAN 3 SEPTEMBER TOT EN MET  

31 DECEMBER

Cursus Aquarel en Tekenen
Cursus van 10 u. tot 12 u. Locatie: Kaartershuisje, Leopold II 

laan. Info en organisatie: Vlaamse Actieve Senioren (Vl@s). 

ELKE VRIJDAG TOT EN MET 13 SEPTEMBER 

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

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

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

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

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

Marktplein. 

12, 19 SEPTEMBER EN 3 OKTOBER

Cursus ‘Smartphone gebruiken op 
verplaatsing’
Cursus van 13 u. tot 16 u. Kostprijs: € 20. Locatie: Centrum 

Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Info en organisatie: Vief 

Nieuwpoort – info.nieuwpoort@vief.be – tel. 0495 55 79 09. 

28 SEPTEMBER EN 26 OKTOBER 

Cursus Letterkappen
Workshop van 10 u. tot 17 u. Locatie: Kaartershuisje, Leopold 

II laan. Kostprijs: € 10. Reservaties via sonjalapeire@telenet.be 

of tel. 0477 81 12 75. 

ELKE DINSDAG, DONDERDAG EN ZATERDAG VAN 

26 OKTOBER TOT 2 NOVEMBER

Seastar havenrondvaarten
Tijdens de havenrondvaarten kun je Nieuwpoort vanop het 

water ontdekken. Ontdek de gezellige vissershaven, de 

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

de Vismijn, het sluizencomplex De Ganzepoot en het 

natuurreservaat De IJzermonding. Kostprijs: € 9,50. Locatie: 

Rederij Seastar, Robert Orlentpromenade 2 – Op dinsdag, 

donderdag en zaterdag van 15 u. tot 16 u. – Rederij Seastar –  

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

MEERDAAGSE 
ACTIVITEITEN
TOT EN MET 15 SEPTEMBER

Zomer vol Kunst
Lang de Havengeul en in het Maritiem Park kun je genieten van 

een openluchttentoonstelling. Info: Dienst Cultuur. 

TOT EN MET 30 SEPTEMBER

Expo Vlaamse Meesters in Situ: Het oordeel 
van Cambyses
Het kunstenparcours 'Vlaamse Meesters in Situ' richt de 

schijnwerpers op meesterwerken die nog op hun oorspronkelijke 

plek te bewonderen zijn en specifiek voor die plaats werden 

gemaakt. In Nieuwpoort ontdek je alles over het meesterwerk 

Het oordeel van Cambyses van Vlaamse meester Vigor Boucquet. 

Locatie: Onze-Lieve-Vrouwekerk. 

TOT 29 OKTOBER

Zoektocht: sTAALtje Nieuwpoort
Speel deze leuke fotozoektocht doorheen Nieuwpoort om je 

Nederlands te oefenen! Gratis aan te vragen bij Dienst Toerisme, 

Marktplein 7. 

28 TOT EN MET 31 OKTOBER 

Herfstsportkamp ‘Freerunning’
Tijdens het omnisportkamp kunnen kinderen van het 1e tot 

en met 6e leerjaar proeven van diverse sporten. Daarnaast 

is er ook een gedeelte 'freerunning' waarbij je je van punt A 

naar punt B verplaatst en verschillende obstakels overwint aan 

de hand van allerlei trucjes. Kostprijs: € 80 (gedomicilieerd 

in Nieuwpoort) en € 90 (niet gedomicilieerd in Nieuwpoort). 

Inschrijven via webshopnieuwpoort.recreatex.be. Info en 

organisatie: Sportdienst. 

TOT EN MET 29 DECEMBER

Super Cops
Super Cops is een spannend en actief achtervolgingsspel. 

Koop een spelcode op dasbox.be, download de app en je bent 

vertrokken! Locatie: stadscentrum. Kostprijs: € 59,90. Info en 

organisatie: Das Box – tel. 0485 85 85 86 – info@dasbox.be. 
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HALLOWEEN-
ACTIVITEITEN

In de week van Halloween organiseert Stad Nieuwpoort 

verschillende activiteiten. 

Je kunt deze gemakkelijk terugvinden in dit 

magazine aan de hand van dit spookje. 



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

Albert I laan 281
8620 Nieuwpoort

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

Pemenhoek 16
8620 Nieuwpoort

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

25 jaar ervaring

Pemenhoek 16

8620 Nieuwpoort

0474 21 48 31

joeri.debruyne@telenet.be

www.dakwerkendebruyne.be

bvba

Debruyne Joeri
DAKWERKEN

Reeds méér dan 35 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

• Strafrechtelijke verdediging

• Mede-eigendom en huurrecht

• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw

 handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, …

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

I N  B E E L D
48

S O C I A L E  M E D I A
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VOLG STAD NIEUWPOORT OP 

SOCIALE MEDIA!
Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mogelijk communiceren 

en probeert daarom actief op sociale media aanwezig te 

zijn. 

Word fan van onze Facebookpagina of volg ons op Instagram 

of Twitter. We proberen niet alleen om dagelijks leuke en 

informatieve berichten te posten, maar antwoorden ook op 

vragen die via deze kanalen gesteld worden!

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

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

in de volgende editie van Nieuwpoort, Uw Stad!

WAAR KUN JE ONS VINDEN?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

THUISVERPLEGING 
SASKIA, SANDRA & ANJA 

regio Nieuwpoort - Lombardsijde 

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

inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes, medicatie voorbereiden, … 

Derde betalerssysteem: GEEN KOSTEN = alle mutualiteiten 

Deblieck Saskia 
0498 22 49 80 

    Germonpré Sandra 
0472 20 12 61 

Verhaeghe Anja 
0479 07 49 03 

Volg ons op thuisverpleging Saskia Sandra Anja 



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

www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

UW (T)HUIS 
IN NIEUWPOORT 

KOPEN OF VERKOPEN?

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort

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

verkoop verhuur

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

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


