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VOORWOORD
Beste inwoners, 

De start van een gloednieuw jaar is hét perfecte moment om na te 

denken over voorbije realisaties en aankomende uitdagingen. Zo vindt u 

sinds kort op de Havengeulpromenade een houten selfieframe waarvan 

cartoonist en allround kunstenaar Kamagurka het uithangbord is. Het 

biedt u de mogelijkheid om leuke kiekjes te maken. Foto’s houden 

herinneringen levendig en zijn het waard om een mooi plekje te geven.  

 

Tegelijk is het kader een venster waardoor je op een andere manier 

naar Nieuwpoort kijkt. Het frame waardoor u en ik de stad zien, is 

allesbepalend voor de weg die wij nemen. Verschillende visies vormen 

de leidraad voor het komende beleidsjaar.

 

In 2020 schrijven we dan ook vol goede moed verder aan het 

succesverhaal van onze stad. Onze lijst met goede voornemens getuigt 

van een niet te stuiten ambitie om Nieuwpoort verder uit te bouwen tot 

dé trekpleister aan zee.

 

Als badplaats en haven is onze stad zich zeer bewust van de gevolgen 

van het veranderend klimaat. Samen streven wij naar een duurzame 

toekomst voor al wie in Nieuwpoort vertoeft. Het bestuur investeert 

bijgevolg in de uitbreiding en het behoud van openbaar groen. 

Zo planten we vóór het einde van deze legislatuur 3.840 bomen. Er 

wordt steevast gekozen voor boomsoorten die het lang uitzingen, 

visueel een meerwaarde vormen en gemakkelijk in onderhoud zijn. De 

aanwezigheid van groen is immers van vitaal belang voor een optimale 

levenskwaliteit. Bovendien heeft een aangename leefomgeving een 

positief effect op het algemeen welzijn. In Nieuwpoort moet élke 

inwoner en bezoeker het goed hebben en alle mogelijke kansen krijgen.

 

De stad wil blijvend aantrekkelijk zijn voor jong én oud. Wij blijven 

onze dienstverlening optimaliseren en afstemmen op uw noden en 

vragen. Het bestuur zet ook in op de versterking van het rijke lokale 

handelsleven. Sterke ondernemers zijn hierbij onmisbaar want zij 

houden onze stad bruisend en jong.

Namens iedereen bij Stad Nieuwpoort wens ik u een bijzonder gelukkig, 

vredevol en bovenal gezond 2020 toe. Koester de mooie momenten in 

onze prachtige stad! 
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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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Dit karaktervolle gebouw is uitstekend gelegen
 nabĳ de trendy winkelstraat, het strand en andere 

Nieuwpoortse landmarks. De woning is uitzonderlĳk 
ruim met zolder, tuin, garages en veel lichtinval. 

Ontdek meer over dit pareltje via www.nieuwpoort.be.

KARAKTERVOLLE
PASTORIEWONING

TE KOOP

voor meer info
of een bezoek aan het pand
tel. 058 23 30 60 of
stephanie.vanmaele@belnot.be

De pastoriewoning wordt verkocht bĳ 
openbaar opbod vanaf € 980.000 euro.

Bieden kan via www.biddit.be 
van 2 t.e.m. 10 maart 2020.

Het gebouw is bouwkundig erfgoed 
en mag niet afgebroken worden.

Het historisch pand dateert uit 1920 
en is in 1994 gerestaureerd.

SPECIFICATIES
Adres
Sint-Bernardusplein 2

Woningtype
Bouwkundig erfgoed

Bouwjaar
1920

Totale oppervlakte
385 m2

JOBSTUDENTEN 
GEZOCHT
Het stadsbestuur is voor de zomervakantie en kleine  

vakanties op zoek naar gemotiveerde jobstudenten voor 

diverse diensten.

Als jobstudent werken bij onze stad is een leerrijke, 

unieke en leuke ervaring.

 

Vergeet niet om je attest in Student@work aan te vragen. 

Zo kunnen wij zien hoeveel uren je nog als student mag 

werken. 

Wil je als jobstudent tewerkgesteld zijn bij Stad 

Nieuwpoort? Surf dan voor meer informatie naar  

jobs.nieuwpoort.be.
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op de cover
 

Een nieuwe editie van Nieuwpoort, Uw Stad betekent 

ook een nieuw covermodel. Om het jaar goed in te 

zetten, gaven we Belgisch cartoonist en allround 

kunstenaar Kamagurka een plaats in ons magazine. 

Luc Zeebroek werd in 1956 geboren aan de Belgische 

Kust en woonde tot hij 10 jaar was in Nieuwpoort. 

Zijn kindertijd in onze stad is hem altijd bijgebleven.  

Algemene informatie:

• naam: Kamagurka  

(pseudoniem voor Luc Zeebroek) 

• leeftijd: 63 jaar

• job: cartoonist, allround kunstenaar, theater- 

en televisiemaker 

 

JE BENT EEN GEBOREN EN GETOGEN 

NIEUWPOORTENAAR. HOE WAS HET OM OP TE 

GROEIEN IN ONZE KUSTSTAD? 

Ik heb alleen maar leuke herinneringen aan mijn kinder-

tijd in Nieuwpoort. Het ravotten in de duinen en de velden 

is me altijd bijgebleven. Ook de winter van 1963 kan ik 

nooit meer vergeten. Toen was het zo koud dat zelfs de 

zee bevroren was. Daardoor konden wij op de zee lopen. 

Onvergetelijk! 

JIJ BENT ECHT EEN KIND VAN DE ZEE? 

Dat klopt wel. Ik heb eerst in Nieuwpoort gewoond en 

daarna in Oostende omdat mijn moeder daar een verfwinkel 

had. Ik merk nog steeds dat ik de kust blijf opzoeken. Het 

ruiken van de zee vind ik gewoon geweldig. De zee zorgt 

ook voor de nodige rust.

HET SELFIEFRAME VAN WESTTOER IS GELEGEN 

LANGS DE HAVENGEUL. OP HET KADER STAAT 

JOUW QUOTE: “NIEUWPOORT LAAT JE NOOIT MEER 

LOS”. WAAROM JUIST DEZE QUOTE? 

Als je aan de zee gewoond hebt, dan blijf je er voortdurend 

mee verbonden. Telkens als ik de zee zie, komen mijn mooie 

jeugdherinneringen terug naar boven. Het is een oerbeeld:  

 

het laat je niet meer los. Alles in de omgeving kan veran-

deren, maar de  horizon van de zeespiegel blijft voor altijd 

gelijk. Het is nog steeds hetzelfde beeld dat ik had als kind. 

 

De kust roept ook op tot verwondering. Mensen zijn 

nieuwsgierig om uiterste grenzen te bewandelen. Wanneer 

je aan zee bent, betekent dat ook dat je niet verder kunt. 

Je bent op het einde van het continent. Alles stopt. Daarna 

is er alleen maar water.

 

WAT ZIJN JOUW FAVORIETE PLEKKEN IN 

NIEUWPOORT?

Nieuwpoort is een zeer volledige stad geworden. De 

veelzijdigheid ervan is voor mij opvallend. Nieuwpoort 

heeft voor iedereen iets te bieden. Voor mij blijft de 

aanwezigheid van de IJzer en het poldergedeelte toch iets 

uniek. Ook de Havengeul, de duinen en de IJzermonding 

zijn echte aanraders. 

MOMENTEEL IS HET ERG DRUK VOOR JOU. 

WAARMEE BEN JE ALLEMAAL BEZIG?

Naast mijn wekelijkse cartoons voor HUMO, organiseer 

ik de expositie Kamagurkistan. De grenzen van de 

ernst in het Museum van Deinze en de Leiestreek. Via 

schilderijen, cartoons en sketches krijg je een menu van 

menselijk gedrag en lukrake gedachten in een absurd 

sausje geserveerd. Daarnaast heb ik een tentoonstelling 

in Rotterdam. 

Ik sta ook met Herr Seele op het podium. Tijdens onze show 

Return of the Comeback brengen we ons absurdistische 

oeuvre naar voren. Meer info op www.kamagurka.be! 

HEEFT DE ZEE OOIT EEN ROL GESPEELD IN JOUW 

PROFESSIONELE CARRIÈRE?

Ik merk dat ik dikwijls de duinen als achtergrond voor 

mijn cartoons gebruik. Het is gewoon een fantastisch 

decor om alles te laten afspelen. Ook opmerkelijke 

jeugdherinneringen zoals die koude winter in 1963 krijgen 

zeker een plaats in mijn shows.

KOM JE NOG OPTREDEN IN NIEUWPOORT?

Geef me een belletje en ik kom zeker af!

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 OPROEP 

Wil je ook model staan voor Stad Nieuwpoort?  

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

Kamagurka 

© Michael Dehaspe (Westtoer)

Bekijk via de QR-code het filmpje 

met Kamagurka in Nieuwpoort. 

Je vindt de clip ook terug op het  

YouTubekanaal van ‘De Kust’. 
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1 JAAR DIGITAAL LOKET
Sinds vorig jaar kun je als Nieuwpoortenaar een reeks aktes en 
attesten aanvragen via het digitaal loket van de stad. Uiteraard 
blĳf je nog steeds welkom op het Stadhuis. 

SNEL
Na de aanvraag krĳg je even later een 
e-mail met het aangevraagde document 
in je mailbox. 

Soms kan het document niet onmiddellĳk aangeleverd 
worden. Dan is de tussenkomst van een ambtenaar 
nodig. Via e-mail word je op de hoogte gehouden. 
Intussen kun je ook de status van je aanvraag volgen.

VEILIG
Kies een manier om veilig aan te melden. 
Er zĳn 4 inlogmanieren. Dit kan via de eID, 
via de mobiele app, via een token of via 
Itsme®.

Activeer eenmalig de Itsme-app via de kaartlezers 
beschikbaar in de bibliotheek!

EENVOUDIG
Surf naar www.nieuwpoort.be en klik door 
naar ‘digitaal loket’. Kies de zaken die je wil 
aanvragen. 

Duidelĳke instructies loodsen je door de verschillende 
stappen. Na de automatische verwerking verschĳnt een 
link naar het document op het scherm. Je kunt het 
meteen downloaden en afdrukken. 

VAN THUIS UIT
Het digitaal loket is raadpleegbaar via de 
gsm, tablet of computer. 

KWALITEITEN

VOOR WIE?

MEEST GEVRAAGD 

eID-kaartlezer mobiele app token Itsme-app®

• Je hebt een e-mailadres.

• Je kent de pincode van je identiteitskaart, hebt een  
 federaal token of de Itsme-app.

• Je doet de aanvraag voor jezelf of een gezinslid.

NIEUWE UITBREIDING
Nu kun je ook digitaal jouw adreswĳziging doorgeven. 
Zo hoef je enkel nog langs het loket te komen om de 
chip van je identiteitskaart aan te passen.

*Gegevens van 1/11/18 tot 1/11/19
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over l i jdens

ROUCHAUX YOSHIKO (48) 

Oostende, 26 oktober 2019

 

WILLE LUCAS (74) 

Brugge, 31 oktober 2019

 

DEVISSCHER-VERCOUILLIE  

MARIA THERESIA (96) 

Nieuwpoort, 31 oktober 2019

 

VERHAEGHE JEAN PIERRE (72) 

Veurne, 4 november 2019

 

DECROP MICHEL (71)

Veurne, 28 november 2019

 

RYSSEN YVONNE (68)

Nieuwpoort, 4 december 2019 

 

 

PACCOU FRANÇOISE (88) 

Oostende, 5 december 2019

 

LAPLACE JAAK (85)

Veurne, 9 december 2019 

 

 

CALCOEN ARNEL (64) 

Middelkerke, 10 december 2019

 

DE SMET JULIA (79) 

Nieuwpoort, 12 december 2019

geboor tes 

SOPHIE

Geboren op 23 september 2019 

Dochter van Fransman Ben en  

Fransman Mary

FALKE

Geboren op 3 oktober 2019 

Dochter van Geryl Steven en 

Vanmeenen Lente 

FLORENCE 

Geboren op 14 oktober 2019 

Dochter van Vanspeybrouck 

Nicolas en Pittery Nathalie 

 

VALENTE  

Geboren op 13 november 2019 

Dochter van Wauquier Ruben en 

Demunck Stephanie 

 

 

 

 

 

ALYZÉE

Geboren op 24 september 2019 

Dochter van Clarys Kenji en  

en Popieul Cheyenne

 

LEON

Geboren op 8 oktober 2019 

Zoon van Devloo Mathijs en  

Konsopa Titima 

 

THOMAS

Geboren op 30 oktober 2019 

Zoon van Vanlerberghe Floris en 

Dupont Kelly
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Ben jij de persoon die  
we zoeken?
Stad Nieuwpoort is steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers. 

Wil je meewerken aan onze dynamische stad en deel uitmaken van een 

bruisende werkomgeving? 

Hou dan zeker onze jobwebsite in de gaten want regelmatig verschijnen 

boeiende vacatures!

• Stad Nieuwpoort: jobs.nieuwpoort.be

• OCMW Nieuwpoort: jobsocmw.nieuwpoort.be 



EEN AANTAL WEETJES: 

• Het Frans Oorlogskruis kun je in Nieuwpoort ook 

terugvinden op het Herdenkingsmonument voor 

de Zouaven, Fusillier Marins en Territorialen. 

De stenen obelisk bevindt zich in de Pieter 

Deswartelaan, tegenover de kruising met de 

Koningin Elisabethlaan. 

• Behalve aan Nieuwpoort reikte Raymond Poincaré 

op 28 januari 1920 nog Oorlogskruisen uit aan 

Diksmuide, Ieper en Veurne. 

• Daags na zijn bezoek aan de stad kreeg Nieuw-

poort nog een extraatje van de Franse overheid 

toegestuurd: een steunbedrag van 1.000 frank, 

ten hoeve van de meest noodlijdende inwoners.

• Het ereteken en het sierkussen waarop de medaille 

gepresenteerd werd, worden zorgvuldig bewaard 

in het Stadsarchief. Deze kleinoden behoren tot 

de historisch meest waardevolle artefacten die de 

stad in zijn bezit heeft. 

100 JAAR GELEDEN: NIEUWPOORT KRIJGT 
HET FRANS OORLOGSKRUIS
 

 

Op woensdag 28 januari 1920 – binnenkort exact een eeuw geleden – mocht Nieuwpoort de toenmalige Franse 

president Raymond Poincaré ontvangen. Tijdens een ceremonie aan de voet van het kapotgeschoten Stadhuis, op 

de hoek van de Langestraat en de Oostendestraat waar zich nu het Vredegerecht bevindt, schonk hij onze stad die 

dag het Frans Oorlogskruis. 

Dit is een militaire onderscheiding die uitgereikt wordt aan Franse soldaten, onder andere voor moed op het slagveld. 

De Franse overheid zorgde ervoor dat ook door oorlogsgeweld verwoeste steden en gemeenten aanspraak konden 

maken op de medaille. 

 

Onze stad kreeg het Croix de Guerre omwille van zijn 

uitzonderlijke bijdrage tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Tijdens de vier jaar dat er in onze contreien strijd werd 

geleverd, lag de stad nagenoeg pal op de frontlijn. Het 

resultaat was een gestage maar complete vernietiging. 

Nieuwpoort kreeg de status van martelaarsstad.

  

Met de toekenning van het Oorlogskruis betuigde de 

Franse overheid ook eer aan al wie betrokken was bij de 

onderwaterzetting van de IJzervlakte, gerealiseerd vanuit 

het Nieuwpoortse sluizencomplex De Ganzepoot. 

WAPENSCHILD 

Op 26 juli 1926, zes jaar na de uitreiking door Poincaré, 

werd het Frans Oorlogskruis officieel toegevoegd aan 

het Nieuwpoorts wapenschild. De oorkonde waarmee dit 

bekrachtigd werd, omschrijft het stadswapen als volgt:

 

 

 

“In goud een bootje van sabel, overtopt met eenen leeuw 

van hetzelfde, getongd van keel houdende eene hallebaerd 

van sabel, paalsgewijs geplaatst. Het schild uiterlijk 

versierd met het juweel van het Fransch oorlogskruis 

vergezeld van zijn lint en van den schildvoet uitgaande.”

ORNAMENTEEL EERHERSTEL

In 1981 besliste de gemeenteraad om het Oorlogskruis 

niet langer als schildornament te gebruiken. Het ereteken 

werd achterwege gelaten en het stadswapen van vóór 

1914 deed zijn herintrede. 

Drie decennia later drukte het bestuur zijn wens uit om 

dit raadsbesluit ongedaan te maken. Sinds 2013 siert het 

bronzen kruis opnieuw het Nieuwpoorts wapenschild. 

Voor Nieuwpoort is het Frans Oorlogskruis een blijvende 

symbolische herinnering aan de moed en zelfopoffering 

van de mensen van toen én aan de weerbarstigheid van 

de stad zelf. 

Nieuwpoort ontvangt het Frans Oorlogskruis uit handen van de Franse president Raymond Poincaré. Naast hem op de foto staan koning Albert I en de befaamde 

Franse maarschalk Ferdinand Foch. De ceremonie vond plaats in de Langestraat. Te midden van de ruïne op de achtergrond herkennen we de voordeur van het 

oude Stadhuis. ©
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FLITSEN UIT DE
RAADZAAL

7 NOVEMBER 2019

 

Reglement voor 

nachtwinkels, CBD-

shops en private 

bureaus voor 

telecommunicatie 

Door het nieuwe reglement 

moeten nachtwinkels nieuwe 

uren respecteren. Er werd 

beslist dat nachtwinkels tot 1 u. 

mogen open zijn en op vrijdag 

en zaterdag tot 3 u. Wie een 

nieuwe nachtwinkel wilt openen, 

moet een vestigingsvergunning 

aanvragen. Dit geldt ook voor 

wie een CBD-shop of privaat 

bureau voor telecommunicatie 

start. 

 

Er wordt geen vergunning 

verleend als deze zaken zich 

in volgende zones bevinden: 

Marktstraat, Oostendestraat, 

Langestraat en Albert I laan 

van Elisalaan tot Kinderlaan.  

 

Nieuwe wijk in 

Ramskapelle  

krijgt naam 

De nieuwe wijk gelegen aan de 

Hemmestraat in Ramskapelle 

kreeg de benaming Halifax-

straat. 

28 NOVEMBER 2019

 

Aankoop  

Zaal Cardijn 

De raad gaf zijn goedkeuring voor 

de aankoop van Zaal Cardijn. Het 

gebouw, gelegen in de Willem De 

Roolaan, was vroeger in bezit 

van het Sint-Bernarduscollege. 

De school doet kosteloos afstand 

van het gebouw op voorwaarde 

dat het openbaar nut minstens 50 

jaar behouden wordt. Ook zijn de 

renovatie- of investeringswerken 

ten laste van de stad.

 

Nieuwe bewegings- 

eilanden voor  

Nieuwpoortse parken 

In het Prins Mauritspark en 

Maritiem Park worden vijf 

nieuwe bewegingseilanden 

voorzien. Voor deze aankoop 

wordt een budget van  

144.000 euro vrijgemaakt. 

1

2

3

4

Audio-opnames van de raadzittingen kun je opnieuw 

beluisteren via www.nieuwpoort.be  

(Inwoner > Bestuur > Gemeenteraad > Bekendmakingen). 
 Dienst Milieu 

Willem De Roolaan 90

Tel. 058 22 44 51 

milieu@nieuwpoort.be

98
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Afvalophaling

Grote Zwerfvuil- 
opruimdag 

In zone A is er geen ophaling van 

restafval op woensdag 1 januari 2020. 

Er wordt een vervangronde ingepland 

op donderdag 2 januari 2020. Restafval 

kun je ook steeds (24 uur per dag) 

deponeren in één van de ondergrondse 

afvalcontainers. Het restafval hoeft 

hierbij niet in een stedelijke vuilniszak 

te zitten.

Voor meer informatie over de afvalop-

haling consulteer je de afvalkalender. 

Alle kalenders zijn terug te vinden op 

www.ivvo.be. 

 

Zaterdag 21 maart 2020

De ‘Grote Zwerfvuilopruimdag’ brengt 

de problematiek van zwerfvuil onder de 

aandacht. Zwerfvuil achterlaten getuigt 

van een gebrek aan respect voor de 

natuur en medemens. Het verstoort het 

landschap en berokkent schade aan het 

milieu. 

Steek op zaterdag 21 maart 2020 sa-

men met je vereniging de handen uit de 

mouwen tijdens de zesde ‘Grote Zwerf-

vuilopruimdag’. Voor 8 km opgeruimde 

weg of 16 km opgeruimde wegberm, 

mag je rekenen op een mooie ver- 

goeding van 200 euro.

Inschrijven gebeurt via  

milieu@nieuwpoort.be. Er kan 

slechts een beperkt aantal personen 

deelnemen. Snel registreren is dus de 

boodschap. 

WEG MET WEGWERP!
Vanaf 1 januari 2020 is het op alle evenementen en 

activiteiten verboden om dranken te serveren in één-

malige drankverpakkingen (wegwerpbekers, blikjes, 

petflessen etc.). 

Er moet voortaan verplicht gebruik gemaakt worden 

van gebruiksvriendelijke, afwasbare alternatieven. 

Dranken worden geserveerd in herbruikbare bekers of  

glazen. Dit is beter voor het milieu. Bovendien wordt 

zo bespaard op kosten voor de aankoop van wegwerp- 

bekers en vuilniszakken.

Vrolijk Nieuwpoort was het eerste evenement waar 

voor het eerst herbruikbare bekers gebruikt werden. Dit 

wordt de norm voor alle door de stad georganiseerde 

activiteiten.

Meer informatie over het inrichten van duurzame 

evenementen vind je op www.groenevent.be.  

Wat met je kerstboom?
De inzameling van kerstbomen (zonder versiering) 

wordt van zaterdag 4 januari tot dinsdag 7 januari 

2020 voorzien op de volgende locaties:

 

  Hendrik Geeraertplein;

  Zeedijk ter hoogte van het Hendrikaplein;

  Dudenhofenlaan ter hoogte van  

     het stedelijk sportpark;

  recyclagepark (tijdens de openingsuren).

HAKSELEN  
AAN HUIS
Heb je groenafval liggen en weet je er geen weg mee? 

Er wordt aan huis gehakseld na afgifte van een inge-

vuld én ondertekend formulier aan het loket van het 

stadsmagazijn, J. Van Clichthovenstraat 42.

Uiterste deadline hiervoor is zondag 1 maart 2020. 

Na deze datum worden aanvragen niet meer aanvaard. 

Het loket kun je contacteren via tel. 058 22 44 88  

(niet tijdens het weekend en op feestdagen).

Het te versnipperen hout plaats je aan de rand van de 

openbare weg. Om schade aan de hakselmachine te 

vermijden, zijn allerhande harde voorwerpen (boom-

wortels etc.) en tuinafval niet toegelaten.

De houtsnippers worden na het hakselen door de aan-

vrager behouden of meegenomen. De kostprijs is af-

hankelijk van de duur van het hakselen (+ 5 euro om 

mee te nemen).
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Bedeling strooizout

NIEUW:  
betaalmogelijkheid in 
klantenportaal ‘Mijn diftar’

Groepsaankoop  
groene energie
Wil je besparen op je energiekosten en tegelijk je 

steentje bijdragen aan het milieu? Dat kan door te 

kiezen voor een contract met voordelige energie-

kosten. De Provincie West-Vlaanderen organiseert 

voor het negende jaar op rij een groepsaankoop  

groene stroom en gas. 

Inschrijven kan voor elektriciteit en/of gas en is 

mogelijk voor iedereen met een leveringsadres in 

Vlaanderen. Ook ondernemers met een professioneel 

contract en een jaarlijks gemeten meter (met een 

verbruik beperkt tot 50.000 kWh elektriciteit en 

100.000 kWh gas) kunnen zich inschrijven.

De Provincie West-Vlaanderen bundelt alle in-

schrijvingen en biedt die grote groep als één 

aantrekkelijke klant aan op de energiemarkt. Op een 

veiling brengen leveranciers hun beste bod uit voor 

een 1-jarig energiecontract voor elektriciteit en/of 

gas. Wie het meest voordelige bod doet, mag alle 

deelnemers een 1-jarig energiecontract aanbieden. 

BEGELEIDING EN INSCHRIJVINGEN

Op www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop 

of via de gratis infolijn tel. 0800 18 711 kun je vrij- 

blijvend registreren. Uiterste datum hiervoor is  

dinsdag 11 februari 2020.

De Provincie zorgt voor begeleiding vanaf de vrij- 

blijvende inschrijving tot en met de overstap naar 

het voordelige groepsaankoopcontract. Ook de opzeg 

van je huidige energiecontract wordt volledig voor jou  

geregeld.

Heb je geen toegang tot het internet? Vanaf 6  

januari 2020 kun je op woensdag en donderdag 

terecht bij de Dienst Omgeving, telkens van 9 u. tot 

12 u. Deze stadsdienst bevindt zich in de Willem De 

Roolaan 90 (eerste verdieping). 

Al eens aan 
een waterput 
gedacht?

M I L I E U M I L I E U
1110

Voor Nieuwpoortse 70-plussers kan er op vraag per 

adres maandelijks 10 kg strooizout aan huis be-

deeld worden. Bij inwoners die ouder zijn dan 80 

jaar, wordt er na aanvraag aan huis gestrooid door 

de Technische Dienst. Andere Nieuwpoortenaars 

kunnen één keer per maand 10 kg zout afhalen 

in het recyclagepark. Vergeet zeker je emmer niet 

mee te brengen! 

Meer informatie krijg je via de Sneeuwlijn:  

tel. 058 22 44 88 (enkel in de voormiddag).

Via het nieuwe klantenportaal van de IVVO kun je 

snel en makkelijk raadplegen hoeveel afval je hebt 

aangeboden en wat de stand van je diftarrekening 

is. Dit voor je restafval- en/of gft-containers aan 

huis en voor je recyclageparkbezoeken.

Je kunt hier eveneens je betalingsuitnodigingen 

raadplegen en aangeven of je deze in de toekomst 

digitaal wenst te ontvangen. Ook je saldo verhogen 

of aanzuiveren is mogelijk. 

Het digitaal IVVO-klantenportaal kun je raadplegen 

op ivvo.mob-it.be.

ZONNEPANELEN VOORZIEN ZWEMBAD  
VAN GROENE ENERGIE
In maart 2019 werden op het dak van het stedelijk 

zwembad en de aanpalende sporthal 594 zonnepanelen 

geïnstalleerd. Dit kadert in het streven van het 

stadsbestuur naar een infrastructuur die geënt is 

op duurzaamheid en klimaatneutraliteit. Het project 

werd gerealiseerd met steun van de Provincie West-

Vlaanderen, goed voor een subsidie van 100.000 euro. 

De zonnepanelen zijn operationeel sinds begin juli 2019. 

De installatie is goed voor 23 % van het huidig jaar-

lijks verbruik van de sporthal en het zwembad in het  

Leopold II park.  

Bezoekers kunnen via de teller in de inkomhal van het 

zwembad in real time de opbrengst van de zonnepanelen 

volgen. 

De totaalprijs van het project bedraagt 240.000 euro 

(incl. BTW).

 

Stad Nieuwpoort geeft alvast 

het goede voorbeeld inzake de 

recuperatie van hemelwater. Aan de 

Onze-Lieve-Vrouwekerk worden twee 

gloednieuwe regenputten van 20.000 

liter geïnstalleerd. De bestaande put 

van 40.000 liter wordt hersteld. 
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STAD NEEMT 
WERKING  
WOONHUIS  
NIEKO OVER
De bevoegdheden van Woonhuis NieKo worden vanaf 

1 januari 2020 overgeheveld naar de stedelijke 

Dienst Omgeving. Je kunt er telkens op woensdag- 

en donderdagvoormiddag terecht voor allerhande 

vragen inzake ‘wonen’:

• hulp bij allerhande aanvragen en premies wanneer 

je verbouwingen plant of verbeteringswerken hebt 

uitgevoerd;

• vergelijking van verschillende energieleveranciers, 

inschrijving groepsaankoop groene stroom en 

aanvraag van een gratis energiescan;

• leningen voor het uitvoeren van 

energiebesparende maatregelen;

• woonkwaliteit van de woning die je huurt of 

verhuurt;

• rechten en plichten voor huurder en verhuurder;

• hulp bij het zoeken naar een woning op de private 

of sociale woningmarkt;

• zonnepanelen.
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 Dienst Omgeving (inzake Wonen) 

Willem De Roolaan 90

Tel. 058 22 44 53 

(woensdag en donderdag tussen 9 u. en 12 u.) 

stedenbouw@nieuwpoort.be

O P E N B A R E  W E R K E N  E N  M O B I L I T E I T
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De Grote Grondvraag: 
hoe gezond is uw 
grond? 

Vlaanderen heeft een rijk industrieel verleden, 

maar dat heeft ook een keerzijde. Veel gronden zijn 

historisch verontreinigd, wat risico’s met zich mee-

brengt. Bovendien worden open ruimte en gezond 

grondwater schaars in Vlaanderen. Dat betekent 

dat we ook de gronden nodig hebben die nu nog 

verontreinigd zijn.

Samen met jou wil de OVAM in kaart brengen welke 

gronden gezond zijn en welke niet. 

Op www.degrotegrondvraag.be kunnen alle 

grondeigenaars in Vlaanderen hun grond control- 

eren. Vul je adres in en aan de hand van de be-

schikbare informatie van de Vlaamse steden en 

gemeenten zie je meteen of het een risicogrond 

betreft. 

Als dat het geval is, geeft de OVAM stap voor stap 

aan wat te doen om de grond opnieuw gezond te 

maken.

Tot maandag 6 januari 2020 worden beide kruispunten 

(Victorlaan en Louisweg) terug opengesteld voor het ver-

keer richting Nieuwpoort-Stad. Ook verkeer uit de Louis-

weg zal opnieuw de Albert I laan kunnen oprijden.

VANAF 6/01

Vanaf 6 januari 2020 wordt het kruispunt Louisweg/ 

Albert I laan terug afgesloten voor het verkeer komende 

van de Simliwijk en voor het verkeer naar Nieuwpoort-

Stad. Dan gaan de riolerings- en wegeniswerken opnieuw 

van start. 

Verkeer van Nieuwpoort-Bad naar Nieuwpoort-Stad moet 

opnieuw omrijden via de Kinderlaan. Voor plaatselijk  

verkeer zal een dubbele rijrichting gelden.

Momenteel voert de Provincie West-Vlaanderen werken 

uit aan het provinciedomein Koolhofput. Deze werken 

zijn al vergevorderd. De oeverzones kregen een meer 

natuurvriendelijke invulling en er werden vogelkijkwanden 

en wandelbruggen geplaatst. 

In het voorjaar van 2020 worden de wandelpaden inge-

legd en wordt de omliggende groenruimte ingezaaid.

Met de herinrichting wil de Provincie het domein 

integraal toegankelijk maken met extra aandacht voor de 

beleving van wandelaars, jongeren, gezinnen, sporters 

etc. De Koolhofput wordt ook beter afgestemd op de 

omliggende voorzieningen zoals de groene fietsgordel 

rond Nieuwpoort en de Frontzate.

Het kruispunt Victorlaan/Albert I laan blijft wel open. 

Daardoor kun je nu ook via de Victorlaan naar het stads-

centrum rijden.

Het einde van de werken wordt verwacht tegen de 

zomervakantie. 

BEGIN ZOMER 2020 

Ter hoogte van de twee kruispunten worden verkeers-

lichten geplaatst. Deze treden in werking wanneer de 

werken volledig afgerond zijn. 

UPDATE WERKEN ALBERT I LAAN

HERINRICHTING KOOLHOFPUT 
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Om gebouwen in de toekomst duurzamer, energie- 

efficiënter en klimaatbestendig te maken, stapt het 

stadsbestuur in het gratis opleidings- en  

begeleidingstraject SURE2050.

Het project ondersteunt 60 lokale overheden in de 

ontwikkeling van een duurzame vastgoedstrategie, 

hun zoektocht naar financieringsmogelijkheden en 

de optimalisatie van het gemeentepatrimonium. De 

financiering van het project komt van het Europese 

Horizon 2020 kennis- en innovatieprogramma.

Het doel is om een lange termijnvisie voor de 

stedelijke gebouwen te ontwikkelen en goed te 

keuren tegen de zomer van 2020. Zo draagt de 

stad bij aan de klimaatdoelen van het Europees 

Burgemeestersconvenant om 40% van de CO2 

emissie te reduceren tegen 2030 en aan de Europese 

doelstellingen om een CO2-neutraal gebouwenbestand 

te hebben tegen 2050. 

Er wordt ook rekening gehouden met de mogelijk-

heden van hernieuwbare energiebronnen,  

de bezettingsgraad van de gebouwen en het groen 

rond de gebouwen.

Aan SURE2050 werken de volgende partners samen: 

de vijf Vlaamse provincies, Factor4, Fluvius, het 

Facilitair Bedrijf en het Vlaams Energiebedrijf.

Meer info vind je op www.sure2050.be.
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Groene visie op  
eigen patrimonium
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Publieke raadpleging 
GRUP Kartuizerduinen

Bekendmaking GRUP  
Jachthavenwijk – Lenspolder

De start- en procesnota van het Gemeentelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringspan Kartuizerduinen liggen 

ter inzage vanaf vrijdag 3 januari 2020 tot en 

met maandag 2 maart 2020 bij Dienst Omgeving. 

Het dossier kun je ook online raadplegen via  

www.nieuwpoort.be.

Op maandag 20 januari 2020 wordt om 19 u.  

een participatiemoment georganiseerd in Centrum 

Ysara, Dienstweg Havengeul 14. 

Als je bij de start- en procesnota ideeën of reacties 

wilt formuleren, dan kun je dit doen tussen 3 

januari en 2 maart 2020 door:

• een schrijven te richten aan het college van 

burgemeester en schepenen, Marktplein 7, 

8620 Nieuwpoort;

• een dossier af te geven tegen ontvangstbewijs 

bij Dienst Secretarie;

• te e-mailen naar stedenbouw@nieuwpoort.be.

Het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan Jachthavenwijk - Lenspolder 

ligt ter inzage tot en met donderdag 30 januari 

2020 bij Dienst Omgeving, Willem De Roo-

laan 90. Het dossier kun je ook raadplegen via  

www.nieuwpoort.be (Inwoner > Wonen 

> Bouwen, verbouwen en verhuizen > Ge-

meentelijke RUP’s > Openbaar onderzoek).

Als je bij dit plan adviezen, bezwaren of op-

merkingen wilt formuleren, dan moet je die per 

aangetekende brief verzenden naar de voorzitter 

van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke  

ordening: Dienst Omgeving, Willem De Roolaan 

90, 8620 Nieuwpoort. Uiterste datum hiervoor is 

donderdag 30 januari 2020.

Je kunt deze ook afgeven tegen ontvangstbewijs 

vóór 30 januari 2020 op het Stadhuis bij de Dienst 

Secretarie. 

BOMENPLAN VOOR  
DE STAD

De stad stelt een bomenplan op om op een doel-

treffende, duurzame en financieel verantwoorde 

manier om te gaan met stads- en straatbomen. 

 

Bomen zijn de meest duurzame groene elementen 

van de openbare ruimte. Ze dragen in sterke mate 

bij tot het karakter van bepaalde plaatsen en 

zorgen voor een aangenamer en gezonder woon- 

en leefmilieu.

Tussen 2020 en 2025 zullen in Nieuwpoort 3.840 

nieuwe bomen worden geplant. Hiervoor wordt 

een budget van 450.000 euro voorzien.

Het bomenplan houdt ook in dat voor elke locatie  

de juiste boom wordt gekozen. Iedere boom ver-

eist ook een specifieke aanpak. Hierbij staan het 

beschermen, het herstellen en het vervangen van 

de bomen centraal.

Graven ontdekt rond 
Onze-Lieve-Vrouwekerk

Rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuw-

poort-Stad zijn momenteel archeologische 

opgravingen bezig op vraag van het agent-

schap Onroerend Erfgoed. Begin oktober 

2019 werden vondsten gedaan. In totaal 

werden ongeveer 100 graven met been- 

deren gevonden.

Amper een halve meter onder het grond-

oppervlak kwamen archeologen in contact 

met intacte skeletten en goed bewaarde 

beenderen. De meeste restanten werden 

gevonden bij het hoofdportaal, aan de 

westelijke zijde van de kerk. Er wordt 

geschat dat ze dateren uit de post-

middeleeuwen. Dat betekent dat de 

beenderen zo’n 200 tot 400 jaar oud zijn.

Naast de menselijke restanten werden ook 

enkele accidentele vondsten opgegraven 

zoals een kruik, een stukje van een dam-

spel en een benen haarkam.

Na het archeologisch onderzoek worden de 

gevonden restanten opnieuw begraven.

Begin 2020 gaan de rioleringswerken rond 

de kerk terug van start. Het plaatsen van 

de nieuwe riolering en waterputten zou af-

gerond moeten zijn tegen eind januari.



In 2006 werd een uniek samenwerkingsakkoord 

in het leven geroepen tussen politie, parket en 

hulpverlening inzake partnergeweld. In PZ Westkust 

gebeuren jaarlijks immers 150 strafbare feiten van 

partnergeweld. 

Door de goede jarenlange samenwerking tussen alle 

partijen en het niet te verwaarlozen aantal feiten, 

besliste de PZ Westkust om een heropfrissing van 

de problematiek aan te bieden in de vorm van het 

toneelstuk Was man liebt das neckt sich, gekoppeld 

aan een debat. 

Via het toneelstuk wilde de politie haar medewerkers 

nog dichter bij de complexe problematiek rond  

partnergeweld brengen. 

Slachtoffers roepen meestal pas hulp in als het te laat 

is. Hierdoor blijven veel gevallen van intrafamiliaal 

geweld onder de radar. Dankzij de bijkomende 

vorming zal de herkenning van bepaalde signalen 

door de politie nog vlotter verlopen. Bedoeling is om 

de aangiftebereidheid bij slachtoffers en getuigen te 

verhogen.

PZ Westkust werkt ook al sinds jaar en dag met 

mobiele tele-alarmen. Dit zijn kleine toestellen die 

slachtoffers overal mee naartoe kunnen nemen. 

Via één druk op de knop wordt de politie Westkust 

verwittigd. Dankzij het geïntegreerde GPS-systeem 

en de geïntegreerde micro kan de politie onmiddellijk 

zien waar het slachtoffer zich bevindt en kan ze alle 

geluid vanop de plaats van de feiten horen. 

PZ Westkust heeft 
aandacht voor 
partnergeweld

De Stadshalle kleurde op 25 november 2019 oranje uit 
solidariteit met slachtoffers van partnergeweld. 

S O C I A L E  Z A K E N
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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.

 

UIT DE PAMPER, OP HET POTJE  

 

Woensdag 29 januari 2020 van 9.30 u. tot 

11 u.

Wanneer begin je met het potje? Wat doe je beter 

niet en wat juist wel? In deze sessie krijg je veel 

tips en kun je al je vragen stellen.

JE KIND VOELT ZICH NIET 

GOED IN ZIJN VEL, WAT NU?  

Dinsdag 11 februari 2020 van 19 u. tot 

20.30 u. 

Als je kind het moeilijk heeft, voel je je als ouder 

vaak machteloos en bezorgd. Wat kun je doen? 

Hoe spreek je hierover met je kind? Waar kunnen 

jullie ondersteuning krijgen?

Info en ontmoeting 
voor ouders

 Tijdens deze gratis bijeenkomsten is zeker 

ook tijd om zelf vragen te stellen. Beide infosessies 

vinden plaats in Het Sociaal Huis, Astridlaan 103. 

Graag vooraf inschrijven via oonie@nieuwpoort.

be of tel. 058 22 38 10 (Het Sociaal Huis) of  

0498 92 92 55 (Ilona).

De Westkust gaat  
‘een vitesse hoger’  

in strijd tegen  
gezinsarmoede 

De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne zijn  

binnen de intergemeentelijke samenwerking  

(W)integratie gestart met een nieuw project waar-

mee ze de gezinsarmoede beter willen opsporen en 

efficiënter bestrijden. 

Er wordt samengewerkt met zoveel mogelijk partners 

binnen opleidingsvoorzieningen, sociale diensten, 

onderwijs, welzijnsorganisaties, vrije tijd en andere 

gemeentediensten (kinderopvang, Jeugddienst, 

Sportdienst, huisvestingdienst etc.).

Daarnaast wordt een vormingspakket uitgewerkt 

voor alle leerlingen van het eerste tot het laatste 

jaar secundair onderwijs. Daardoor krijgen jongeren 

meer veerkracht, weerbaarheid en belanden ze 

minder gemakkelijk in de armoedespiraal. Dit pakket 

wordt uitgerold in de secundaire scholen van de 

deelnemende gemeenten vanaf schooljaar 2020-

2021.

De intergemeentelijke samenwerking (W)integratie 

krijgt voor dit project 80.000 euro subsidies van de 

programmatorische overheidsdienst Maatschappelijk 

Integratie. 

Op dinsdag 11 februari 2020, de 112-dag, voert 

België een keuzemenu in voor het noodnummer 

112. In een noodsituatie zal je slechts één enkel 

nummer moeten onthouden om de drie hulpdiensten 

(brandweer, ambulance en politie) te bereiken. In 

alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of 

de verkeerde keuze zou maken.

Deze vernieuwing maakt het gemakkelijker om 

in noodsituaties een keuze te maken en moet 

vermijden dat een oproep nog moet worden 

doorgeschakeld. 

Het menu lijkt op dat van de app 112 BE, waar 

je via een icoontje de vereiste hulp kiest (ambu-

lance, brandweer of politie). Zowel via de app als 

het keuzemenu word je onmiddellijk met de juiste 

noodcentrale in verbinding gebracht.

IN NOOD?  
BEL 112!



OEFEN JE 
NEDERLANDS 

IN HET KAFFEE

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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In het voorjaar van 2020 gaat de Familiegroep 

Dementie Westhoek van start. Deze zal actief zijn 

in Nieuwpoort, De Panne, Diksmuide, Koksijde en 

Veurne.

Met de Familiegroep Dementie wil de Alzheimer 

Liga Vlaanderen zoveel mogelijk familieleden 

en mantelzorgers van personen met dementie 

bereiken. Ze krijgen zo de mogelijkheid om elkaar 

te ontmoeten en ervaringen te delen. 

Hiermee wordt gefocust op één van de grootste 

behoeften van de zorgdragende: de informele 

toegang tot informatie en contact met lotgenoten.

 

Momenteel is de Familiegroep Dementie op zoek 

naar vrijwilligers om de werking te ondersteunen. 

Geïnteresseerden voor de komende activiteiten 

mogen zich ook reeds aanmelden.

NIEUW: 
Familiegroep  
Dementie Westhoek

 Alzheimer Liga Vlaanderen vzw

Rubensstraat 104/4, 2300 Turnhout 

Tel. 014 43 50 60 

secretariaat@alzheimerliga.be

VOORDEELPAS 2020
Binnenkort is de nieuwe voordeelpas er 

weer. Hiermee krijgen alle Nieuwpoortse 

kinderen en jongeren van 2,5 tot en met 25 

jaar 50 % korting bij culturele activiteiten.

Elk Nieuwpoorts gezin met kinderen krijgt 

de pasjes en een folder met meer uitleg 

thuis in de bus.

 

 Het Sociaal Huis

Astridlaan 103 

Tel. 058 22 38 10  

sociaalhuis@nieuwpoort.be

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. Plaats van afspraak is Het Sociaal 

Huis, telkens van 13.30 u. tot 15.30 u. De eerste 

sessie van 2020 staat ingepland op dinsdag 7 januari. 

Op dinsdag 18 februari vindt het ABC-Kaffee plaats in 

de stedelijke bibliotheek, Kokstraat 18A. 

Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Voor vragen of extra info kun je terecht bij de verant-

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

West-Vlaanderen telt meer dan 1.000 pleeggezinnen 

en dat voor ruim 1.250 pleegkinderen en -gasten. 

Het aantal pleeggezinnen blijft groeien en dat is 

erg nodig. Hoewel steeds meer pleegkinderen, 

-jongeren en -gasten (volwassenen met een 

beperking of psychiatrische problematiek) in een 

pleeggezin terecht kunnen, stijgt ook de vraag naar 

pleegzorg. 

In onze provincie werd in 2014 pleegzorg 547 keer 

aangevraagd, in 2018 was dat al 1.008 keer! Die 

stijging is onder meer een gevolg van de wijziging 

in de wetgeving, waardoor jeugdrechters pleegzorg 

als eerste optie overwegen bij de uithuisplaatsing 

van een kind. 

 

Wist je dat pleegzorg er niet alleen voor lange 

tijd is? Het kan ook voor een korte periode, af en 

toe in het weekend of enkel tijdens de vakantie. 

Kandidaat-pleeggezinnen kunnen dus heel bewust 

kiezen voor de pleegzorgvorm die het best past 

binnen hun gezinssituatie. 

Meer info over dit onderwerp vind je op  

www.pleegzorgvlaanderen.be of bel naar  

tel. 051 20 02 22 voor de aanvraag van  

een infopakket.

Iedereen kan in een situatie terechtkomen die  

juridische vragen of problemen met zich meebrengt: 

echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, huur- 

problemen, erfeniskwesties, beslag op loon etc.

Tijdens de maandelijkse zitdagen van de Dienst 

Rechtshulp in Het Sociaal Huis kun je al je problemen 

voorleggen. Je krijgt er een eerste advies en informa-

tie over je rechten en plichten. Indien nodig verwijst 

de jurist je voor verdere opvolging of afhandeling 

door naar een advocaat, notaris, vakbond of sociale/

administratieve dienst.

WIE? 

Alle inwoners van Nieuwpoort kunnen gratis

gebruikmaken van deze dienstverlening. Breng zeker

alle documenten mee die met je vraag of probleem

te maken hebben!

 

WANNEER? 

Elke tweede en vierde maandag van de maand,  

telkens van 16 u. tot 17.30 u. (zonder afspraak).  

Er is geen zitdag op 13 april 2020 (paasmaandag).  

 

LOCATIE? 

Het Sociaal Huis, Astridlaan 103. 

Pleeggezinnen 
gezocht

ZITDAGEN DIENST  
RECHTSHULP 
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VERPLAATSING MARKT 

Leden gezocht voor  
Lokaal Economische Raad 

Naar aanleiding van Vrolijk Nieuwpoort verplaatst de 

wekelijkse vrijdagmarkt op vrijdag 3 en 10 januari 

2020 naar de Kerkstraat, Onze Lieve Vrouwstraat, 

Willem De Roolaan, Sint-Sebastiaanstraat en het 

Hendrik Geeraertplein.

De boerenmarkt verhuist op zaterdag 4 en 11 januari 

2020 naar het Hendrik Geeraertplein.

Daarna keren de beide markten terug naar het Markt-

plein.

Op bovenvermelde data voorzien de marktkramers 

kleine attenties voor hun klanten.

Ben jij eigenaar van een detailhandelszaak in  

Nieuwpoort? En wil jij bijdragen aan het handels- 

klimaat in onze stad? Stel je dan kandidaat voor de  

Lokaal Economische Raad.

Interesse? Stuur jouw gegevens vóór vrijdag 31 

januari 2020 door naar economie@nieuwpoort.be. 

Vermeld zeker volgende zaken: jouw eigen naam, 

naam en type handelszaak en contactgegevens 

(telefoonnummer, adres en e-mailadres). 

LOKALE ECONOMIE

De Provincie West-Vlaanderen lanceert de tweede 

editie van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een 

winkelier van hier’. 

Lokale handelaars staan altijd klaar voor hun 

klanten en geven zuurstof aan de handelskern. 

Deze campagne moet mensen stimuleren om bij 

lokale ondernemers te winkelen. 

In Nieuwpoort nemen vier handelszaken deel aan 

de campagne:  Schoenen Verdievel, Patisserie 

Dewachter, Handy Home Van Maele en De Nieuw-

poortse Vistrap. 

Nog tot vrijdag 10 januari 2020 kun je stemmen 

op jouw favoriete Nieuwpoortse winkelier via  

www.ikkooplokaal.be. 

In november 2019 lanceerde de krant Het Nieuwsblad 

een bevraging over de kwaliteit en aanwezigheid van 

de horecazaken in de Vlaamse steden en gemeenten. 

Uit deze Horecatest blijkt dat inwoners van Nieuwpoort 

ruim aan hun trekken komen op vlak van gezellig 

iets te gaan drinken of een lekker hapje te eten op 

restaurant. 

Deze tevredenheid vertaalde zich ook in het te- 

vredenheidscijfer. Nieuwpoort behaalde een 9,93/10. 

Maar liefst 93 % geeft aan tevreden te zijn over de 

aanwezige horeca.

Nieuwpoort behoort met dit cijfer tot de beste 

gemeenten en steden van Vlaanderen. Onze stad 

behaalt zelfs de derde plek op de eindscore van 

heel Vlaanderen. We moeten alleen Brussel en Sint-

Martens-Latem laten voorgaan. 

Koop jij lokaal?

Nieuwpoort is dé plek 
voor levensgenieters
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Marktplein 7 

economie@nieuwpoort.be

De culinaire gids Gault & Millau stuurt elk jaar 

culinaire recensenten de baan op die zo’n 1.300 

restaurants in België en Luxemburg bezoeken en 

ze dan telkens een score geven. Vanaf een score 

van 12 op 20 belandt de naam van het restaurant 

ook effectief in de gids met een bijhorende 

recensie.

Met maar liefst zeven restaurants is Nieuwpoort 

goed voorzien van zaken die een score van 12 of 

meer krijgen.

Volgende zaken staan in de jongste uitgave van 

de beroemde gids: Au Bistro, Da Claudio, Flavie’s 

Tafel, Wasserette, La Muse, Bistro du Port en M 

Bistro. Dit laatste restaurant werd ook vermeld 

in de nieuwste Michelingids en mocht zijn ster 

behouden. 

Nieuwpoortse  
gastronomie in  

de kijker

ATTEST  
BRANDVEILIGHEID

Ondernemers (hotels, restaurants, winkels etc.) 

kunnen hun attest voor brandveiligheid voortaan 

aanvragen via  

brandpreventie@brandweerwesthoek.be.
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D E  N I E P O O R T E N O A R E

Stefanie Anne

1. Wat is het leukste wat je in 2019 in Nieuwpoort 

hebt gedaan? 

Het is altijd uitkijken naar de leuke en vernieuwde 

evenementen die georganiseerd worden in onze stad. 

Ze zijn namelijk steeds tot in de puntjes uitgewerkt. 

Het Reuze Feest van afgelopen zomer vond ik echt een 

topper.

2. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan waarop je 

echt trots bent?

Ik vind dat je elke dag trots moet kunnen zijn. Als je 

een leuke job hebt en terecht kunt bij een warm gezin, 

familie en vrienden, dan mag je zeker trots zijn. 

3. Hoe wil je het nieuwe jaar het liefst beginnen?

In Nieuwpoort natuurlijk. Het jaar goed inzetten met 

het nieuwjaarsvuurwerk en iedereen een gelukkig 2020 

wensen … Voor mij hoeft dat niet meer te zijn.

4. Hoe wil je bijdragen aan het nieuwe jaar?

Ik wil graag verder doen zoals ik bezig ben. Ik werk in het 

woonzorgcentrum De Zathe en wil de mensen daar een 

mooie tijd bezorgen. Senioren in het laatste hoofdstuk 

van hun leven bijstaan is het mooiste wat er bestaat. 

Dan besef je ook dat je elke dag ten volle moet genieten.

5. Met welke goede voornemens ga jij 2020 in?

Beetje minder snoepen, meer sporten en meer tijd 

vrijmaken om echt te genieten.

1. Wat is het leukste wat je in 2019 in Nieuwpoort 

hebt gedaan? 

Ik ben nog maar sinds vorig jaar inwoner geworden 

van Nieuwpoort. Voor mij is alles dus nog erg nieuw. Ik 

vond het heel leuk om op ontdekking te gaan. Fietsen, 

wandelen, foto’s nemen … Ik doe het allemaal graag.

2. Wat heb je het afgelopen jaar gedaan waarop je 

echt trots bent?

Ik heb 32 jaar in Portugal gewoond. Dat betekende ook 

32 jaar (bijna) geen Nederlands spreken. Dus voor mij is 

het een hele prestatie om terug voortdurend Nederlands 

te spreken.

3. Hoe wil je het nieuwe jaar het liefst beginnen?

Gelukkig, gezond en met een grote glimlach.

4. Hoe wil je bijdragen aan het nieuwe jaar?

Ik zou graag meer mensen willen leren kennen en mijn 

bijdrage leveren aan het cultureel leven in de stad, 

bijvoorbeeld door deel te nemen aan tentoonstellingen.

5. Met welke goede voornemens ga jij 2020 in?

Eerst en vooral wil ik mijn gezondheid beter in het 

oog houden. Ook wil ik actief bezig zijn en nog meer 

citytrippen in eigen land. Brugge, Gent en Antwerpen 

staan zeker op mijn lijstje. Tot slot wil ik ook meer tijd 

vrijmaken om te lezen.

WELKOM 2020!
2020. Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen, nieuwe herinneringen en nieuwe gebeurtenissen. Bij de start van  

een nieuw jaar mogen goede voornemens niet ontbreken. Dit is een traditie die niemand achterwege kan laten.

We maken ieder jaar heel ambitieuze voornemens zoals meer sporten, stoppen met snoepen of  

minder shoppen. Maar wat houdt de Nieuwpoortenaar precies bezig?

D E  N I E P O O R T E N O A R E
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Nieuwpoortse 
gewrochten
In de stedelijke bibliotheek bevindt zich de uitprint van 

een speciaal dagboek waarin het dagelijkse leven in 

Nieuwpoort tussen 1770 en 1876 beschreven wordt. 

Kleine feiten, maar ook grote(re) historische gebeur-

tenissen komen aan bod. Je leest over een sneeuwstorm, 

de Belgische onafhankelijkheid of het afbreken 

van de vesten.

In de loop van 2020 bladeren we samen door deze 

Beschryving der stad ende haven van Nieuport in 

het graefschap Vlaenderen […] van Joannes Rybens, 

Thomas De Roo en diens zoon/naamgenoot Thomas 

De Roo. 

De eerste editie van 'Nieuwpoortse Gewrochten' in 

2020 kun je bezichtigen van begin januari tot 

eind februari. 

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

De bib beschikt over een ruime dvd-collectie die 

steeds aangevuld wordt met de nieuwste films. 

Een greep uit het aanbod: Instant family, Missing 

Link, Wonder Park, Rémi sans famille,  Monky, Los 

Bando, Ma vie de Courgette etc. Stuk voor stuk 

mooie, aangrijpende en grappige jeugdfilms om 

met de hele familie naar te kijken.

In de catalogus vind je telkens de meest recente 

aanwinsten terug. Om films te ontlenen, moet je 

lid zijn van de bibliotheek. Dat is gratis tot 18 jaar. 

Je mag drie dvd’s per kaart meenemen en die één 

week houden. 

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 6 januari 2020;

• maandag 20 januari 2020.

Jeugdfilms in  
de bib

DIGIDOKTER

OPROEP: de Nieuw-
poortse Vismijn
In mei 2020 plant de bibliotheek een tentoonstelling 

over de Nieuwpoortse Vismijn. Het bibteam wil het 

verhaal van de Vismijn zowel op historisch als eco-

nomisch vlak belichten. Daarom wordt gezocht naar 

relevante foto's en documenten. 

Indien je hierover materiaal hebt, mogen we dit 

even gebruiken? Neem contact op met de bib via 

bibliotheek@nieuwpoort.be of tel. 058 22 30 40. 

De foto’s worden ingescand en terugbezorgd. Weetjes 

en anekdotes zijn eveneens welkom.

 Stedelijke bibliotheek

Kokstraat 18A

Tel. 058 22 30 40 

bibliotheek@nieuwpoort.be

© Regiocollectie bibliotheek Nieuwpoort

CAS EN KATO  
hebben verzorgde tanden

Maandag 17 februari tot zaterdag 29 februari 2020

In februari 2020 loopt in de bib een interactieve expo 

over het belang van verzorgde tanden. Deze gratis 

doe-tentoonstelling spitst zich vooral toe op kleuters en 

leerlingen van de eerste graad van het basisonderwijs. 

Ze leren via kleurrijke prenten en interactieve installaties 

het belang van een goede mondhygiëne. 

De tentoonstelling is een organisatie van Het Sociaal 

Huis i.s.m. de stedelijke bibliotheek. 

WANNEER? 

Van maandag 17 februari tot zaterdag 29 februari 2020. 

Tijdens de openingsuren van de bibliotheek is de expo 

vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerde kinderen en 

(groot)ouders. 

WIE? 

Voor kinderen tot 9 jaar en hun familie. De jonge 

bezoekers krijgen een leuke gadget mee naar huis!



CULTUUR

Centrum Ysara & City 

JOOST VAN HYFTE  
KEUKENGEHEIMEN 

Vrijdag 17 januari 2020   

20 u.

 

In zijn vorige drie shows ging Joost 

Van Hyfte op zoek naar je gulle lach 

en liet hij je meekijken naar zijn leven 

als restauranthouder. 

De vierde show is anders ... Misschien 

heeft Joost wel dingen op te biechten? 

Dit hoeven niet noodzakelijk culinaire 

geheimen te zijn. Dingen die je 

misschien niet weet of misschien zelfs 

liever niet zou willen weten!?

Locatie: City, Valkestraat 18  

Tickets: € 10 (VVK) – € 12,50 (ADD)

HETGEVOLG  
MADAME ROSA 

Zaterdag 25 januari 2020  

20 u.

 

Deze toneelbewerking van het boek 

La vie devant soi van Emile Ajar 

gaat over Rosa, een oudere ex-

prostituee van joodse afkomst die de 

concentratiekampen heeft overleefd 

en voor de kinderen zorgt van haar 

jongere ex-collega's. 

Aan het eind van haar leven zijn bijna 

alle kinderen de deur uit. Ze heeft  

alleen nog haar lieveling Momo. De 

gezondheid van Rosa gaat echter 

zienderogen achteruit. De rollen word-

en omgekeerd en Momo moet voor  

madame Rosa zorgen.

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg   

        Havengeul 14  

Tickets: € 10 (VVK) – € 12,50 (ADD)  

LADY LINN, KLAAS 
TOMME, STIJN MEURIS, 
GREGORY FRATEUR E.A. 
MURDERBALLADS EXTENDED  

Zaterdag 1 februari 2020   

20 u.

 

De murderballad vormt een muzikaal 

genre waarin de passionele moord 

bezongen wordt. Voor jou geserveerd 

door een bijzondere muzikale bende 

met liefst een flinke scheut bloed en 

horror erbij.

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg   

        Havengeul 14  

Tickets: € 16 (VVK) – € 18,50 (ADD) 

BAAR  
FAMILIE VON KAPP (5+) 

Zaterdag 29 februari 2020   

14.30 u.

 

De familie Von Kapp brengt Rock&Roll voor kinderen 

van elke maat en soort. Zelfs volwassenen mogen 

aan boord.

Dimitri Leue Von Kapp en zijn familie werken met 

plezier op jouw heupen. Ze zingen over sprookjes en 

het publiek leeft nog lang en gelukkig.

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

Tickets: € 6 (VVK) – € 8,50 (ADD) 

GUY SWINNEN & THE LADIES  
THE DUET SESSIONS 

Vrijdag 21 februari 2020  

20 u.

 

Op zoek naar zijn wortels vindt Guy Swinnen zichzelf 

opnieuw uit. Op beslissende momenten in het leven 

is het telkens de muziek geweest die hem redde: de 

oerkracht van de rock, de diepgang van de soul en de 

rauwheid van de country hebben hem gevormd tot 

de man die hij vandaag is. Met eigen klassiekers en 

gedurfde bewerkingen deelt Swinnen het podium met 

vier vrouwen die het beste bij hem naar boven halen.

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

Tickets: € 14 (VVK) – € 16,50 (ADD) 

B I B L I O T H E E K  -  V R I J E  T I J D
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Vrijdag 3 en zaterdag 4 januari 2020

Geen betere manier om het nieuwe jaar in te zet-

ten dan met een streepje muziek. De Koninklijke 

Katholieke Fanfare Nieuwpoort en de Nieuwpoort 

Concert Band brengen een programma dat perfect 

in de nieuwjaarssfeer past.

WANNEER? 

Vrijdag 3 januari 2020 om 20 u. en zaterdag 4 

januari 2020 om 14.30 u.

 

LOCATIE: 

Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

TICKETS: € 5 

Nieuwjaars-
concerten

Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme 

(Infobalie Stadhuis & Infokantoor Hendrikaplein), 

Dienst Cultuur (City, Valkestraat 18) of online via  

www.cultuurnieuwpoort.be.



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

ALL IS TRUE   

Donderdag 9 januari 2020  

City 

Een blik op de laatste levensjaren van 

William Shakespeare. In 1613 wordt 

zijn toneelstuk Henry VIII opge-

voerd in het Londense Globe Theatre.  

Tijdens deze voorstelling brandt 

het theatergebouw af. Shakespeare 

keert hierna terug naar zijn thuis in  

Stratford waar hij moet afrekenen 

met zijn getroebleerde verleden. 

Hij poogt de verbroken relaties met 

zijn vrouw en dochters te herstellen 

en zijn eigen falen onder de loep te  

nemen. 

ROCKETMAN 

Donderdag 16 januari 2020 

Centrum Ysara

De film Rocketman vertelt het waar-

gebeurde verhaal van Elton John. 

Op jonge leeftijd besluit hij naar de 

beroemde Royal Academy of Music 

te gaan, waarna hij een muzikale 

samenwerking met Bernie Taupin 

aangaat. Elton zal uitgroeien tot een 

wereldberoemde superster.

COLETTE

Donderdag 6 februari 2020 

City 

Frankrijk, begin twintigste eeuw. 

Het jonge plattelandsmeisje Colette 

trouwt met de beroemde schrijver 

Henri en doet zo haar intrede in de 

Parijse high society. Al snel overtuigt 

haar man haar om als zijn ghost- 

writer te fungeren. Colette gaat 

akkoord en schrijft Claudine, een  

semi-autobiografische roman over 

een brutaal en slim plattelandsmeis-

je. Het boek kent een ongekend suc-

ces. Dit geeft Colette een stem in de 

maatschappij. Ze wordt toonaange-

vend op vlak van mode, literatuur en 

seksuele expressie.

YESTERDAY 

Donderdag 20 februari 2020  

Centrum Ysara  

Na een vreemd voorval is Jack de 

enige ter wereld die zich The Beatles 

nog herinnert. Zowel de bandleden 

als hun iconische muziek zijn vol-

ledig gewist. Jack probeert al jaren 

tevergeefs door te breken als sin-

ger-songwriter. Nu hij als enige kan 

putten uit het rijke repertoire van 

The Beatles verandert alles. Door 

zijn succes dreigt hij wel Ellie - die 

hem al jarenlang trouw steunt - te 

verliezen.

VLAAMSE MEESTERS  
IN SITU 
Verlengd tot oktober 2020 

Het kunstproject Vlaamse Meesters in situ wordt wegens groot succes 

verlengd tot oktober 2020. 

Vlaamse Meesters in situ wijst je de weg naar unieke plekken, weg 

van de platgetreden drukke paden. Verborgen parels vind je in de 

kunststeden, kleinere stadjes en weggestoken dorpjes overal in 

Vlaanderen. 

Je krijgt de unieke kans om schilderijen van Vlaamse meesters uit 

de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw te bewonderen op hun 

oorspronkelijke plaats. Vlaamse Meesters in situ laat je kennismaken 

met die vaak onbekende werken en de plekken waar ze thuishoren. 

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort-Stad ontdek je in woord 

en beeld alle bijzonderheden over het meesterwerk Het oordeel van 

Cambyses van barokschilder Vigor Boucquet. 

Ontdek alle werken op www.vlaamsemeestersinsitu.be.

 

De kinderfilm speelt alleen om 14 u.

KINDERFILMNAMIDDAG  

MISSING LINK

Woensdag 26 februari 2020

Centrum Ysara 

De charismatische avonturier Sir 

Lionel Frost is stomverbaasd wanneer 

hij diep in de Amerikaanse bossen 

de ontbrekende schakel tussen aap 

en mens ontdekt. Deze toepasselijk 

genaamde Link is echter allesbehalve 

een monster. Hij is verrassend slim en 

charmant maar ook eenzaam omdat 

hij alleen leeft en niet weet waar hij 

vandaan komt. Bijgestaan door de 

temperamentvolle avonturier Adelina 

Fortnight, gaan Link en Sir Lionel op 

een avontuur op zoek naar Link’s lang 

verloren familie: de Yeti’s.

TICKETS KINDERFILM:  
Standaardtarief: € 3 

Met jeugdvoordeelpas: € 1,50 

Voor de kinderfilmnamiddag 

wordt aangeraden om je tickets 

op voorhand aan te kopen via  

www.cultuurnieuwpoort.be. 

Let op! Bij de kinderfilm is de 

filmpas niet geldig.

 Dienst Cultuur

Valkestraat 18

Tel. 058 79 50 00 

cultuur@nieuwpoort.be

www.cultuurnieuwpoort.be

 Cultuur beweegt in Nieuwpoort

 Centrum Ysara & City

 cultuurnieuwpoort

TICKETS:  

Standaardtarief: € 4  

Met jeugdvoordeelpas: € 2  

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

Tickets voor de voorstellingen zijn verkrijgbaar via  

www.cultuurnieuwpoort.be of aan de deur.
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Nieuwpoort-Bad / Staketsel 

ze weet van waar je bent 

door de manier waarop je haar naam uitspreekt 

liggen je wortels hier als een vergeten flipflop 

door krabben overspoeld 

arriveerde je pas later denkend dat je  

de enige hopeloze

niet hier - dit eindpunt trekt  

massastranding aan

ze zegt ze moeten je eerst aanvaarden 

blaast haar mist uit als een rokende madame

wanneer je in de nacht je longen zoekt

de kooien opengooit om haar je panters te  

laten zien

die bang zijn van de slaap  

het gezicht van een dood die in haar  

boezem woont 

ze zegt er zijn manieren van zwemmen  

langs de jaren die we willen bezitten 

alsof het keukentoestellen zijn 

je schroeft jouw opgebrande ledematen los  

gooit ze één voor één over de reling van  

dit staketsel 

hoor je ze plonzen als boodschappentassen 

ze zegt ze zal alles slikken 

jij nooit meer en eindelijk terug nog 

een laatste keer beginnen  

zegt ze zo zacht

opnieuw opnieuw opnieuw 

B I B L I O T H E E K  -  V R I J E  T I J D
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OPROEP: Week van de 
Amateurkunsten 2020 
Met twee miljoen zijn ze: acteurs, fotografen, 

dichters, schilders, muzikanten, tekenaars, per-

formers, schrijvers, zangers, filmmakers en 

dansers die uit passie kunst beoefenen in hun 

vrije tijd. Tijdens de jaarlijkse ‘Week van de 

Amateurkunsten’ (WAK) tonen ze hun werk aan 

het brede publiek.

Na de succesvolle ‘best of’ van vorig jaar focust 

editie 2020 op de ‘Wereld van de Amateurkunsten’. 

We willen de kunstenaars wat beter leren kennen. 

Wat drijft hen? Hoe zien zij de wereld? Wat leeft 

er in dat creatieve brein? 

In de Stadshalle wordt van zaterdag 25 april 

t.e.m. zondag 10 mei 2020 opnieuw een indruk-

wekkende WAK-tentoonstelling georganiseerd. 

Alle kunstenaars die een link hebben met Nieuw-

poort kunnen hieraan deelnemen. 

Inschrijven gebeurt vanaf dinsdag 4 februari 2020 

bij de Dienst Cultuur.

“De Westhoek ademt poëzie. Dan heb ik het niet 

alleen over het landschap, maar in de eerste plaats 

over de mensen. Meer dan honderdvijftig mannen, 

vrouwen en kinderen heb ik gesproken. Hun 

verhalen, hun geheimen en hun verlangens hebben 

me aangegrepen en lieten me niet meer los. Zo stil 

het er van buitenaf soms lijkt, zo levendig borrelt 

het er binnenin. Deze ontmoetingen heb ik in tekst 

en beeld proberen gieten, steeds meer gebeten 

door deze intense streek en haar inwoners.” 

Voor het project Iedereen Dichter trok auteur Astrid 

Haerens afgelopen lente rond in de Westhoek. Aan 

de hand van ontmoetingen, workshops en publieke 

interventies ging ze op zoek naar de hartslag van 

de streek. Het resultaat van deze poëtische queeste 

zijn acht gedichten over evenveel gemeenten 

(Alveringem, De Panne, Diksmuide, Lo-Reninge, 

Koksijde, Houthulst, Veurne en Nieuwpoort), een 

multimediale website en uniek beeldmateriaal. 

De making-of van Iedereen Dichter is te zien op  

www.iedereendichter.be. 

Een boekje met alle gedichten of het stadsgedicht op 

affiche kun je gratis verkrijgen bij de Dienst Cultuur 

(zolang de voorraad strekt).  

Donderdag 30 januari 2020

Poëzie verrast en verwondert, een gedicht raakt het 

hart en geeft kleur aan de dag. Verras op donderdag 

30 januari 2020 collega’s, familie of vrienden met een 

gedicht: aan de ontbijttafel, op de koffieautomaat, 

onder je e-mailhandtekening, op een kaartje etc.

 

Op Facebook, Twitter en Instagram deel je jouw 

gedicht met de hashtag #Gedichtendag. 

IEDEREEN DICHTER

GEDICHTENDAG
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SPORTKAMP KROKUSVAKANTIE 2020

Maandag 24 februari t.e.m. 

vrijdag 28 februari 2020 

In de krokusvakantie organiseert de 

Sportdienst een combatkamp voor 

leerlingen uit het eerste tot en met 

het zesde leerjaar. De lessenreeks 

vindt plaats in de stedelijke sportzaal 

(Leopold II park) en het chirolokaal 

(Dudenhofenlaan 2A), telkens van  

9 u. tot 16 u. 

EERSTE/TWEEDE/DERDE LEERJAAR

voormiddag: omnisport

namiddag: initiatie 

zelfverdedigingssport 

VIERDE/VIJFDE/ZESDE LEERJAAR

voormiddag: initiatie 

zelfverdedigingssport

namiddag: omnisport

Inwoners van Nieuwpoort betalen 80 

euro. Voor niet-inwoners bedraagt de 

prijs van het sportkamp 90 euro. De 

verzekering is inbegrepen in de prijs. 

Inschrijven kan vanaf maandag 20 

januari 2020 bij de Sportdienst. 

 Sportdienst

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 75 40 

sport@nieuwpoort.be

 Sportdienst Nieuwpoort
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JEUGD

Een groep jongeren neemt het initiatief om het 

jeugdhuis van Nieuwpoort terug op te starten. Zij 

steken zelf de handen uit de mouwen om onze stad  

bruisender te maken voor hun leeftijdsgroep.

  

Het jeugdhuis zorgt voor een warme thuis met een 

ferm aanbod van activiteiten voor én door jongeren. 

Via dit platform wil de Jeugddienst voorstellen krijgen 

om het beleid bij te sturen voor deze doelgroep.

 

Kijk voor meer nieuws over de heropstart van het 

jeugdhuis regelmatig op de Facebookpagina van de 

Jeugddienst!

Jeugdhuis terug  
van start

 Jeugddienst

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 91 26

jeugd@nieuwpoort.be

www.jeugddienstnieuwpoort.be

 Jeugddienst Nieuwpoort

 jeugdnieuwpoort

ELFDE DUIN – STRAND – POLDERTOCHT

Zondag 2 februari 2020

Op zaterdag 2 februari 2020 gaat de jaarlijkse Duin – 

Strand – Poldertocht voor mountainbike én handbike van 

start. 

Het parcours werd voor deze elfde editie van het 

populaire sportevenement lichtjes gewijzigd. Deelnemers 

kunnen kiezen tussen een parcours van 30 km (enkel 

voor handbikers), 35 km, 47 km of 58 km. Er is één 

bevoorrading voor de 30 km (handbikers) en de 35 

km. Voor de tocht van 47 km en 58 km worden twee 

bevoorradingen voorzien. 

Na afloop van de tocht kunnen deelnemers zich douchen 

en hun fietsen reinigen (behoudens de weersomstandig-

heden). 

START? 

De start- en aankomstzone van de tocht is voorzien in 

het stedelijk sportpark, Dudenhofenlaan 2B. Mountain-

bikers kunnen starten tussen 8 u. en 12 u. Handbikers 

vertrekken tussen 9.30 u. en 12 u.  

INSCHRIJVEN? 

Het startgeld bedraagt 4 euro (met startvergunning) of 

5 euro (zonder startvergunning). Voor jongeren tot en 

met 12 jaar is deelname gratis. Inschrijven gebeurt bij 

de Sportdienst. 

Meer info bij de stedelijke Sportdienst of de Jeanne Panne 

Bikers via tel. 0477 98 21 75.

Nieuwpoort kreeg dit jaar het label van ‘Warme 

Stad’ toegekend. Deze campagne zet jongeren en 

hun omgeving aan om kwetsbaarheid te delen en 

empathisch te luisteren naar elkaar zonder te oor-

delen. 

Mascotte van het project ‘Warme Steden en 

Gemeenten’ is Warme William. Deze grote blauwe 

beer is de verpersoonlijking van iemand die écht 

luistert, iemand die jou niet in de kou laat staan. 

Warme William nodigt je uit om te vertellen hoe 

het écht met je gaat. De campagne wil zoveel 

mogelijk Vlamingen overtuigen om zelf een Warme 

William te zijn. Iedereen kan een luisterend oor 

zijn en klaarstaan voor wie zich wat minder in zijn 

vel voelt. 

Warme William zal vanaf januari 2020 in het 

Nieuwpoortse straatbeeld te zien zijn. Zit je met 

iets? Praat erover! Warme William luistert.

ZIT JE MET IETS?  
Praat erover!  
Warme William luistert
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Sinds enige tijd organiseert de Sportdienst samen met 

sportvereniging Jeanne Panne Bikers de populaire toer-

tocht voor mountainbike. Fietsliefhebber Wim Verhegge 

maakt deel uit van deze club en verplaatst zich dagelijks 

met zijn stalen ros. Ook als stadsbode legt hij heel wat 

kilometers af. Dat de fiets een belangrijke rol speelt in 

zijn leven is dus zeker geen understatement.

Je maakt deel uit van de fietsvereniging Jeanne Panne 

Bikers Nieuwpoort. Kun je ons wat meer vertellen 

over de club? 

Na het stopzetten van een mountainbike vereniging in  

Lombardsijde brachten voormalig voorzitter Stefaan Adam 

en de huidige Stijn Deschilder de club in 2011 naar Nieuw-

poort. Nu tellen we ongeveer 25 leden van verschillende 

leeftijden. 

Onze vereniging staat gekend voor zijn familiale sfeer en 

de solidariteit tussen de leden. Als iemand pech op de weg 

heeft, zullen wij nooit zomaar iemand achterlaten. Samen 

uit, samen thuis! 

Welke functie vervul jij binnen de vereniging? 

Ik ben verantwoordelijk voor het sportieve gebeuren. 

Wekelijks breng ik onze leden op de hoogte waar en 

wanneer toertochten georganiseerd worden. Deze vinden 

vooral plaats in West-en Oost-Vlaanderen en in de streek 

rond Nord-Pas-de-Calais. We starten ook regelmatig aan 

het Nieuwpoortse sportpark om dan richting Oostende, De 

Panne of de Polders te rijden. 

Daarnaast stippel ik de daguitstappen uit. Elke maand 

trekken we eens verder van huis. Dan gaan we naar het 

Zoniënwoud of de Vlaamse Ardennen om er te genieten 

van het landschap en de aangename sfeer. Ook vertrekken 

we een tweetal keer per jaar op fietsweekend. We waren 

al te gast in Vielsalm (Belgische Ardennen), Udenhout 

(Nederland) en in de Eifel (Duitsland).

Vroeger was je gekend als postbode. Nu werk je als 

bode bij Stad Nieuwpoort. De fiets lijkt een rode draad 

doorheen je leven. Vanwaar die passie voor de fiets? 

Ik mag wel stellen dat de liefde voor de fiets in mijn genen 

zit. Mijn grootouders waren namelijk fervente fietsers. Zo 

reden mijn opa en oma op hoge leeftijd nog samen op hun 

sportieve tandem rond. 

Ik ben als kind ook opgegroeid met de Ronde van Frankrijk. 

Samen met mijn broers en zussen ging ik tijdens de Tour 

de France elke dag op stap om de extra editie van de krant 

Het Volk aan de man te brengen. In dit krantje stonden de 

dagverslagen, het klassement en de dagelijkse striptekening 

van Thomas Pips, waarbij je een verborgen muis moest 

vinden. Toen al leek ik voorbestemd om bode te worden.

Van thuis uit was er geen mogelijkheid om wielrenner 

te worden, maar toch rolde ik in de wielerwereld toen 

mijn zoon Jari renner werd. Deze periode was een echt 

familiegebeuren. Ook mijn dochter Delphine ging telkens 

mee naar zijn wedstrijden om foto’s te nemen. Jammer 

genoeg moest Jari door een langdurige blessure afscheid 

nemen van zijn carrière. 

De passie voor de fiets is nooit verdwenen. Op recreatief 

vlak ben ik zeer actief als fietser. Ik ben vooral trots op 

mijn deelnames aan de LCMT, een vierdaagse marathon 

voor mountainbike. Daarbij kreeg ik dagelijks een rit van 

ongeveer 100 km voorgeschoteld. Zeer pittig! Een andere 

unieke ervaring die me bijblijft, is het beklimmen van de 

Mont Ventoux, langs de wandelpaden vanuit Bédoin. Dit 

deed ik samen met een goede vriend. Tot slot ga ik ook 

graag fietsen met mijn vrouw met wie ik dezelfde passie 

voor de fiets deel.

Wat is er zo leuk aan fietsen? 

Wat ik zo leuk vind aan het fietsen en mountainbiken, is dat 

je al fietsend mooie afstanden kunt afleggen. Je belandt 

op plaatsen waar je anders niet komt. Niets is mooier en 

rustgevender om ergens te stoppen middenin de natuur. 

Echt genieten is dat! Daarnaast is mountainbike de perfecte 

combinatie van techniek, plezier, uitdaging en contact met 

de buitenlucht en natuur. 

VIVE LE VÉLO:  
op gesprek bij 

fietsfanaat 
Wim Verhegge

Heb je een bepaald sport- of fietsidool? 

Een sportidool heb ik niet echt. Wel ben ik een enorme fan 

van Parijs – Roubaix. Voor deze wielerwedstrijd blijf ik met 

gemak thuis. De ‘kinderkopjes’ en de kracht die je moet 

hebben om ze te bedwingen, vind ik fascinerend. Zelf heb ik 

al meerdere malen deze Helleklassieker gereden.

Elk jaar vindt de Mountainbike Toertocht plaats in 

Nieuwpoort? Hoe kwamen jullie in aanraking met de 

Sportdienst?

De Duin-Strand-Polder Toertocht was oorspronkelijk een 

organisatie van de Sportdienst en de Koninklijke Vrolijke 

Wielrijders uit Nieuwpoort. Door omstandigheden konden 

zij dit echter niet meer verder organiseren. Daarna werden 

wij gevraagd om het evenement van hen over te nemen. 

Iets waarvoor wij heel dankbaar zijn. 

Waarom zou iemand moeten deelnemen aan de toer-

tocht? 

Vroeger werd het mountainbiken vaak geassocieerd met af-

zien en in de modder ploegen. Deze vergelijkingen zijn lang 

verleden tijd. Tegenwoordig zijn er veel mountainbikepaden 

die goed berijdbaar zijn. Zo ook in onze toertocht. Tijdens 

het gebeuren kunnen de deelnemers kiezen tussen verschil-

lende afstanden: 35, 47 en 58 km. De kortste afstand is 

zeker geschikt voor beginners. De langere afstanden zijn 

eerder op maat van de meer ervaren mountainbiker.

 

Ook de ondergrond werd afgestemd op het type fietser. Op 

het kortste parcours zijn behoorlijk wat asfaltwegen terug 

te vinden. Bij de grotere afstanden kunnen de geoefende 

rijders genieten van de prachtige duinen die tamelijk 

technisch zijn. 

Tot slot pakken we dit jaar terug uit met een tocht voor 

handbikers (30 km). Deze maken we ook toegankelijk voor 

personen die niet over een mountainbike beschikken. Met 

dit traject richten we ons op gezinnen. De beleving van de 

tocht blijft wel hetzelfde. 

Het parcours van de toertocht uitstippelen. Hoe gaat 

dat in zijn werk? 

Eerst en vooral moet je je houden aan strikte regels en heb 

je de toelating nodig van diverse overheden. We kijken welke 

routes geschikt zijn en proberen zo een aaneenschakeling 

te maken met de leukste locaties. Daarbij spelen we de 

mooiste troeven van Nieuwpoort uit. Dit jaar speelt het 

bezoekerscentrum Westfront bijvoorbeeld een centrale rol.

 

Verder houden we rekening met de veiligheid van de deel-

nemers en andere weggebruikers. We proberen daarom 

zoveel mogelijk knelpunten te vermijden en plaatsen ook 

voldoende signalisatie. 

Elke editie veranderen we wel iets aan het parcours. Of we 

dit jaar uitpakken met nieuwigheden, laat ik in het mid-

den. Kom het zelf ontdekken, zou ik zeggen. Wie weet?! 

 

Jaar na jaar stijgt het aantal deelnemers voor de 

toertocht. Hoe verklaar je het succes? 

Ik denk dat het mountainbiken gewoon in de lift zit, zeker 

met de opkomst van de elektrische exemplaren. Ook de 

goed aangelegde mountainbikepaden en het uitgewerkte 

mountainbikenetwerk spreken vele mensen aan. 

Heb je nog fietstips of tricks die je graag met onze 

lezers wilt delen?

Gewoon jezelf amuseren! Het is en blijft een toertocht, geen 

wedstrijd. Respect voor elke deelnemer staat uiteraard cen-

traal en sporters beleven nu eenmaal meer. 

“Mountainbike is de perfecte 
combinatie van techniek, plezier, 

uitdaging en contact met  
de buitenlucht en natuur.

”
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SPORTPASSEN 

ZWEMBAD

RAVOTNAMIDDAG 
Elke woensdag en zaterdag 

wordt in het zwembad een  

heuse ravotnamiddag in- 

gericht. Kinderen kunnen zich 

uitleven op de vele opblaas- 

bare obstakels. Kom je even-

wicht testen op de loopmat 

of glijden en springen op de 

Aquaglide!

De ravotnamiddag vindt plaats 

van 13.30 u. tot 16.30 u.  

 Stedelijk zwembad

Leopold II park (Stationslaan)

Tel. 058 23 38 88 

zwembad@nieuwpoort.be

 Stedelijk zwembad Nieuwpoort

B I B L I O T H E E K  -  V R I J E  T I J D
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Ook in 2020 kun je dankzij de sportpas proeven van het uitgebreid sportaanbod. Nog geen sportpas? Je kunt er een 

kopen aan de balie van het stedelijk zwembad. Voor 20 sportbeurten betaal je 25 euro (incl. verzekering). 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.

MAANDAG

Sport voor 50-plussers

  14 u. tot 15 u.  

  Centrum Ysara

Multimove kleuters 

  16.45 u. tot 17.30 u.  

(1e kleuter) 

  17.30 u. tot 18.15 u.  

(2e en 3e kleuter) 

  Stedelijke sportzaal

WANNEER? 

Van 6 januari t.e.m. 25 mei 

2020 (niet op 3 februari,  

9 maart, 4 mei en 18 mei).

DONDERDAG

Sport voor 50-plussers 

  14 u. tot 16 u.

  Stedelijke sportzaal 

WANNEER? 

Van 9 januari t.e.m. 28 mei 

2020 (niet op 12 maart  

en 7 mei).

DINSDAG

Sport voor 50-plussers

  9.30 u. tot 10.30 u.   

  Stedelijke sportzaal

Omnisport voor mensen 

met een beperking  

  10.30 u. tot 11.30 u. 

  Stedelijke sportzaal 

WANNEER? 

Van 7 januari t.e.m. 26 mei 

2020 (niet op 10 maart,  

5 mei en 19 mei).

Bootcamp  

  19 u. tot 20 u. 

  Stedelijke sportzaal

WANNEER? 

Van 7 januari t.e.m. 26 mei 

2020 (niet op 10 maart  

en 19 mei).

WOENSDAG

Aquagym senioren 

  9.30 u. tot 10.20 u. 

  Stedelijk zwembad 

WANNEER? 

Van 8 januari tot eind mei 

2020 

Multimove  

  13 u. tot 14.30 u.  

(1e t.e.m. 2e leerjaar) 

  14.30 u. tot 16 u.  

(3e t.e.m. 4e leerjaar) 

  16 u. tot 18 u.  

(5e t.e.m. 6e leerjaar  

én 12+)  

  Stedelijke sportzaal

WANNEER? 

Van 8 januari t.e.m. 27 mei 

2020 (niet op 11 maart,  

1 april, 6 mei en 20 mei).

SPORTLESSEN VOORJAAR 2020

AQUACYCLING

In januari 2020 gaan nieuwe lessen-

reeksen ‘Aquacycling’ van start:

• elke maandag van 6/1 t.e.m. 

17/2: van 18.10 u. tot 18.55 u. of 

van 19 u. tot 19.45 u. 

• elke dinsdag van 7/1 t.e.m. 18/2:  

van 10.50 u. tot 11.35 u. 

• elke donderdag van 8/1 t.e.m. 

20/2: van 18 u. tot 18.45 u.

• elke zaterdag van 11/1 t.e.m. 

22/2: van 10.30 u. tot 11.15 u.

Deelname aan de zevendelige lessen-

reeks kost 55 euro.

Let op! Het is nodig om aangepast 

schoeisel mee te brengen. 

LEREN ZWEMMEN VOOR 

VOLWASSENEN EN SENIOREN

Tussen 8 januari en 1 april 2020 

kunnen volwassenen en senioren 

een basiscursus zwemmen volgen. 

De lessen vinden plaats op woensdag 

(niet tijdens schoolvakanties), telkens 

van 10.30 u. tot 11.15 u. 

 

De kostprijs bedraagt 45 euro.

FLOATFIT®

Bij ‘Floatfit’ wordt lesgegeven op een 

drijvende mat, de aquabase. Op deze 

mat voer je oefeningen uit terwijl je 

in balans probeert te blijven. 

De lessen vinden plaats van 13/1 

t.e.m. 17/2, telkens op maandag. 

Elke sessie start om 20 u. en duurt 

ongeveer 40 minuten. Er kunnen 

maximum 11 personen meesporten. 

Deelname aan de zesdelige lessen-

reeks kost 30 euro.

AQUAPOLE

In maart wordt elke maandag een 

lessenreeks ‘Aquapole’ ingericht. Dit 

is een sportactiviteit waarbij deel- 

nemers paaldansen in het water. Er 

is één sessie van 19.50 u. tot 20.20 

u. en een tweede van 20.25 u. tot  

20.55 u. 

De prijs voor deze vijf lessen be-

draagt 50 euro. Per reeks is plaats 

voor zeven deelnemers. 

 

Inschrijven gebeurt aan de kassa 

van het zwembad, via tel. 058 

23 38 88 of  

zwembad@nieuwpoort.be.

De prijs voor elke sportles is 

inclusief verzekering en de 

toegang tot het zwembad.
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Zondag 26 januari 2020

Eigenaars van een appartement op de Zeedijk  

zetten op zondag 26 januari 2020 hun deuren 

open voor een boeiende, interactieve lezing over 

de Noordzee.

 

Zeewetenschappers van het Koninklijk Belgisch 

Instituut voor Natuurwetenschappen en de UGent 

vertellen over het effect van oceaanverzuring op 

onze mosselen en garnalen. Verder wordt gefocust 

op de mysterieuze zeereis van de paling, na diens 

aartsgevaarlijke tocht in onze rivieren en kanalen. 

De voordracht wordt afgesloten met een hapje 

en een drankje waarbij je de tijd krijgt om jouw 

vragen te stellen.

Inschrijven gebeurt via  

www.west-vlaanderen.be/zeeuitzicht.  

Je vindt er het programma per locatie en de 

exacte aanvangsuren. Deelnemen kost 5 euro  

per persoon. 

Let op! De plaatsen zijn beperkt, wees er dus 

snel bij. Kun je niet aanwezig zijn op zondag 26 

januari? Er worden nog vertelsessies ingericht op 

woensdag 22 januari in Blankenberge en op vrij-

dag 24 januari in Oostende. 

ZeeUitzicht is een initiatief van verschillende over- 

heden, natuurorganisaties en onderzoeksinstitut-

en die samen oproepen om de Noordzee beter te 

beschermen.

ZEEUITZICHT:  
voordrachten met  

zeezicht

B I B L I O T H E E K  -  V R I J E  T I J D
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Zaterdag 4 januari 2020

Stad Nieuwpoort verwelkomt het nieuwe jaar 

met een prachtig vuurwerk in Nieuwpoort-Bad. 

Op zaterdag 4 januari 2020 laten we om 18 u. de 

vuurpijlen knallen op het strand ter hoogte van het 

Hendrikaplein. 

Aansluitend is er om 18.30 u. aan de Winterhut de 

traditionele nieuwjaarsdrink met dj David B.

Op en na nieuwjaarsdag valt nog heel wat te beleven 

op Vrolijk Nieuwpoort. In Nieuwpoort-Stad kun je 

tot en met vrijdag 3 januari 2020 terecht op Winter 

Village op het Marktplein. De Winterhut in Nieuwpoort-

Bad staat er twee dagen langer: tot en met zondag 5 

januari 2020.

Het volledige programma (incl. openingsuren en 

tarieven) lees je in de programmafolder van Vrolijk 

Nieuwpoort en op www.visit-nieuwpoort.be. 

Nieuwe toerisme- 
en onthaalbalie in 
het Stadhuis

Vurig  
Nieuwpoort

Nog even genieten van 
Vrolijk Nieuwpoort

Vanaf maandag 6 januari 2020 starten renovatie- 

werken in de inkomhal van het Stadhuis. De infobalie 

van de Dienst Toerisme wordt volledig ontmanteld. Het 

bestaande meubel wordt vervangen door een modern 

en gebruiksvriendelijk exemplaar. Tegelijk wordt 

ook een multifunctionele flyerkast met geïntegreerd 

zitmeubel geïnstalleerd.

De werken zullen vermoedelijk een maand in beslag 

nemen. De Dienst Toerisme blijft de hele periode 

operationeel. Ook de loketten van de Dienst Burger- 

zaken zullen bereikbaar blijven.   

 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
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WESTFRONT

Het bezoekerscentrum Westfront ontving recent 

het label A+ na een toegankelijkheidsonderzoek 

uitgevoerd door Inter in opdracht van Toerisme 

Vlaanderen.

Het label A+ betekent dat het gebouw voldoet aan 

strenge toegankelijkheidsnormen en op een com-

fortabele en zelfstandige wijze toegankelijk is. 

Uit het onderzoek blijkt dat het bezoekerscentrum 

goed bereikbaar is via een lang, licht hellend vlak. 

De inkom is ruim en drempelloos. Daarnaast is 

de balie van het museum verlaagd en voorzien 

van een onberijdbaar gedeelte. Hierdoor is een 

goed en persoonlijk klantencontact mogelijk met 

elk type bezoeker. De medewerkers informeren 

iedereen graag over de ideale te nemen route en 

het gebruik van de lift.

Binnen volgt de bezoeker een uitgestippelde  

route langs het tentoongesteld materiaal dat 

goed zichtbaar is. Hoogteverschillen in het 

bezoekerscentrum worden overbrugd.

Bezoekerscentrum 
Westfront verdient 
kwaliteitslabel A+©
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NIEUWPOORT IN BEELD

ELF NOVEMBER 
SCHOLENWEDSTRIJD 

In Nieuwpoort gaat de herdenking van de 

Wapenstilstand telkens gepaard met de 

prijsuitreiking van de jaarlijkse scholen-

wedstrijd voor de Nieuwpoortse jeugd. 

Deze wedstrijd is bedoeld voor leerlingen 

van de derde graad lager onderwijs en de 

eerste graad middelbaar onderwijs van 

alle Nieuwpoortse scholen. 

Eén van de streefdoelen van deze succes-

rijke wedstrijd is het ideeëngoed van de 

vaderlandslievende verenigingen dichter 

bij de jeugd te brengen opdat ‘nooit meer 

oorlog’ geen holle slogan zou blijven. 

 

VIJFTIG JAAR GEHUWD

 

Pierre Venesoen en Marleen Pousset stapten op 22 november 1969 in het huwelijksbootje. Pierre 

was 35 jaar onderwijzer in het stedelijk onderwijs terwijl Marleen als bediende werkte bij de firma 

Rizla. Het paar bracht veel vakanties door in de Floréal samen met hun twee kinderen. De jubilarissen 

voelen zich hier thuis en gaan regelmatig op stap met Jefke, hun trouwe viervoeter.

DIAMANTEN JUBILEUM

Albert Goddefroy en Denise Bultinck huwden op 20 oktober 1959. Het diamanten paar baatte 

jarenlang bakkerij Albert in de Albert I laan uit. Deze zaak is nu in handen van hun zoon Geert en 

schoondochter Greet. Denise vind je nog dagelijks terug in de bakkerij en tijdens de feestdagen steekt 

ook Albert een handje toe. Bakkerij Albert heeft een uitstekende reputatie en is de enige warme bakker 

in Nieuwpoort-Bad. De jubilarissen hebben een hechte band met hun kleindochter Shauny.

31
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OPBOUW VROLIJK NIEUWPOORT 

Het organiseren van een evenement is 

geen gemakkelijke klus. Er komt heel wat 

bij kijken. Tijdens de opbouw van Vrolijk 

Nieuwpoort waren een 40-tal werknemers 

van diverse stadsdiensten actief. Om een 

magisch kerstgevoel te creëren werden 

in totaal 1.200 bomen over heel Nieuw-

poort geplaatst en 10 km kerstverlichting 

gebruikt. Daarnaast kon je meer dan 20 

lichtfiguren bezichtigen. De Winterhut 

was een nieuw gegeven dat zorgde voor 

de muzikale sfeer in Nieuwpoort-Bad. 

SINTERKLAAS OP BEZOEK

Op zondag 24 november 2019 deden de Sint en 

zijn Pieten hun intrede in Nieuwpoort. Zij werden 

verwelkomd door vele enthousiaste kinderen, ouders 

en grootouders. Tijdens de rondrit in het historische 

centrum trakteerden de Pieten de toeschouwers 

op een interactief spektakel boordevol animatie en 

acrobatie. 

I N  B E E L D
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GOUDEN JUBILEUM 

 

Godfried Godderis en Hilda Wydaeghe  

traden op 18 juli 1969 in het huwelijk. Godfrieds 

vader was schilder en Godfried zette de zaak 

verder onder de naam Godecor. Hun kinderen, 

Veerle en Wim, bouwden de succesvolle 

familiezaak verder uit. Hilde gaf les aan de 

burgerschool in Roeselare. De jubilarissen zijn 

bijzonder trots op hun drie kleinkinderen.

BRANDWEERMANNEN GEHULDIGD 

TIJDENS BARBARAFEEST 

Zaterdag 7 december 2019 herdachten 

de brandweerlui de Heilige Barbara, 

hun patroonheilige. Dit jaarlijks Sint-

Barbarafeest is voor het stadsbestuur 

een unieke gelegenheid om alle 

brandweermannen te danken voor hun 

tomeloze inzet voor de bevolking van 

stad en streek. De eerste en belangrijkste 

schakel in de hulpverleningsketen is 

immers de hulpverlener zelf. 

33
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ZWEMMERS SCHITTEREN IN 

JAARLIJKSE ZWEMESTAFETTE 

In het kader van de Zwembaddagen vond 

op zaterdag 23 november 2019 de jaarlijkse 

zwemestafette plaats. In totaal schreven 21 

ploegen zich in. De deelnemers zwommen 

in teamverband zoveel mogelijk baantjes. 

De rangschikking werd onderverdeeld in 

drie categorieën: open categorie, familie 

en jeugd. Flanders Coast Lifesaving Team 

behaalde de eerste plaats in de open 

categorie met 2.630 m. De Maresoeliesjes 

(2.220 m) haalden het hoogste podium 

in de familiecategorie. Tot slot waren de 

Flanders Coast Lifesaving Team Minions 

(1.885 m) de beste in de jeugdcategorie. 

37
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ZESTIG JAAR GEHUWD 

 

Leo Nobels en Diane D’heer  huwden op 10 oktober 1959 

in Zele. Leo werkte jarenlang in de bouwsector terwijl Diane 

de handen vol had met de zorg voor haar groot gezin. De 

jubilarissen hebben een hechte band met hun vier kinderen, 

hun vijf kleinkinderen en hun achterkleinkind. Het diamanten 

paar bracht veel vakanties door in Nieuwpoort en vestigde zich 

in 2010 permanent in onze stad.



UITREIKING DIPLOMA’S TECHNIEKACADEMIE 

Samen met Hogeschool VIVES richt de Jeugddienst 

jaarlijks de Techniekacademie in. Dit is een 

vrijetijdsinitiatief voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 

Hierbij krijgen kinderen de kans om te werken met 

hout, mechanica, elektriciteit, chemie, elektronica, 

bouw en informatica. Dankzij techniekmonitoren 

Els Roose en Robert Neirynck brachten alle 13 

deelnemers, dit waren kinderen uit het 3e en 4e 

leerjaar, de tiendelige lessenreeks tot een goed 

einde. Op woensdag 14 december 2019 mochten 

ze hun diploma mee naar huis nemen. 

WEEK VAN DE AFVALOPHALER

Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 

november 2019 organiseerde Interafval 

voor de vierde keer de ‘Week van de Af-

valophaler’. De campagne roept op om 

respect te tonen voor het werk van de 

afvalophalers en parkwachters. Bij Stad 

Nieuwpoort is een gemotiveerd team  

actief bezig met afval ophalen en sor- 

teren. Zij zorgen ervoor dat de stad er 

steeds netjes bij ligt. 

BEWONERS WZC DE ZATHE GENIETEN 

VAN SENIORENWEEK 

De medewerkers van het woonzorgcentrum De 

Zathe stelden voor de jaarlijkse Seniorenweek 

een divers activiteitenprogramma samen. 

De bewoners konden genieten van tal van 

leuke en diverse activiteiten: garnalen pellen, 

een barbierbezoek, een optreden van Paul 

Bruna, een ontbijtbuffet etc. Ook kwamen 

verschillende boerderijdieren, groot en minder 

groot, op bezoek.

I N  B E E L D
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NEIL GHYSEL WINT KUNSTPRIJS 2019

Kunstprijs ‘Marie-Josée Moortgat-Keukelinck’ 

is een tweejaarlijkse kunstwedstrijd, georga-

niseerd door de stad. Bij deze editie werden 

de kunstenaars uitgenodigd om uit ‘georgani-

seerde wanorde’ een eigen creatie te vormen. 

In totaal namen 21 getalenteerde kunstenaars 

deel aan deze wedstrijd. Neil Ghysel werd op 

zaterdag 9 november 2019 door de vakjury én 

het publiek uitgekozen als eindwinnaar. Zijn  

prachtig werk Thorwing & Ravenheart kreeg 

lovende kritieken. Als prijs ontving hij een  

cheque van 1.300 euro. 

SUCCESVOLLE EERSTE NIEUWPOORT 

TRAIL 

Op zondag 10 november 2019 namen 510 

sportievelingen deel aan de eerste Nieuwpoort 

Trail voor het goede doel. Stad Nieuwpoort 

zamelde maar liefst 1.000 euro in ten voordele 

van 11.11.11. Het parcours leidde de lopers 

van het bezoekerscentrum Westfront langs 

opmerkelijke gebouwen en  monumenten 

zoals het Bommevrij, de Stadshalle, het 

zwembad, het Sint-Bernarduscollege en Het 

Sociaal Huis. De deelnemers werden tijdens 

het lopen getrakteerd op muziek en animatie.

39

BURGEMEESTER RIDDER  
IN DE HEKSENORDE

Op zaterdag 9 november 2019 werd  

burgemeester Geert Vanden Broucke  

officieel benoemd tot Ridder in de Nieuw-

poortse Heksenorde. Elke rechtstreeks 

verkozen burgervader van onze stad 

sinds Floribert Gheeraert krijgt deze uit-

zonderlijke eretitel toegekend. Geert 

Vanden Broucke is de vierde Nieuwpoortse 

burgemeester die geridderd wordt. 
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ACTIVITEITEN 
JANUARI EN FEBRUARI

INPUT UITKALENDER MAART/APRIL 

Als organisator ken je je activiteiten het best. 

Daarom laten we je zelf je activiteiten invoeren in de 

UiTdatabank. De UiTdatabank is dé bron waarop de 

Dienst Communicatie zich baseert om deze kalender op 

te stellen. Gelieve alle activiteiten ten laatste tegen 

maandag 20 januari 2020 toe te voegen. 

3 EN 4 JANUARI

Nieuwjaarsconcerten 
Meer info zie p. 27

4 JANUARI 

Vurig Nieuwpoort 
Meer info zie p. 39

6 JANUARI 

De Mantelhaven: mantelzorgvoornemens 
In De Mantelhaven wordt het nieuwe jaar feestelijk ingezet 

met goeie mantelzorgvoornemens. Van 14 u. tot 16.30 u.  

Locatie: Sociaal Huis. Inschrijven via tel. 058 22 38 11 of  

hanne.hosten@nieuwpoort.be.

9 JANUARI  

Cinema City: All is true
Meer info zie p. 28 
 
Gezelschapsnamiddag
Leuke gezelschapspelletjes van 14 u. tot 17 u.  

Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein 16. 

10 JANUARI  

Open-klas-moment in De Pagaaier
Gemeenteschool De Pagaaier zet zijn deuren open voor 

peuters van 9 u. tot 10 u. Locatie: Sint-Jorisplein 31.  

Meer info: www.depagaaier.be of tel. 058 23 51 34.

17 JANUARI

Theatervoorstelling: Joost Van Hyfte – 
Keukengeheimen
Meer info zie p. 26

25 JANUARI 

Theater: HETGEVOLG – Madame Rosa
Meer info zie p. 26 

 

 
 

Plexi Ets – Droge naald op de plexi plaat
Een droge naald is een diepdruktechniek uit de prentkunst. 

Workshop vindt plaats van 13.30 u. tot 17 u. Locatie: Kunsthuis 

Mamézon, Louisweg 70. Kostprijs: € 45 (incl. drukpapier, 

inkt, materiaal en waardebon van € 5). Reservaties via 

kunsthuismamezon@gmail.com. 

Cursus Letterkappen
Workshop van 10 u. tot 17 u. Locatie: Kaartershuis-

je, Leopold II laan. Kostprijs: € 10. Reservaties via  

sonjalapeire@telenet.be of tel. 0477 81 12 75.

26 JANUARI 

Ontbijtactie De Pagaaier 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert gemeenteschool De 

Pagaaier een ontbijtactie ten voordele van het goede doel. 

Vooraf inschrijven is verplicht. Meer info: www.depagaaier.be 

of tel. 058 23 51 34.

29 JANUARI 

Cursus: Uit de pamper, op het potje
Meer info zie p. 17

2 FEBRUARI 

11e Duin – Strand – Poldertoertocht 
Mountainbike
Meer info zie p. 33

3 FEBRUARI 

De Mantelhaven: reanimatie 
Deze bijeenkomst van De Mantelhaven staat in het teken van 

het aanleren van de basisprincipes van reanimatie. Van 14 u. tot 

16.30 u. Locatie: Sociaal Huis. Inschrijven via tel. 058 22 38 11 of  

hanne.hosten@nieuwpoort.be.

6 FEBRUARI 

Sponsornamiddag Dormina – Gezond 
slapen
Sponsornamiddag met presentatie over gezond slapen. Gratis 

deelname aan tombola.  Tussen 13.30 u. en 17.15 u. Locatie: 

Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Organisatie: Vief 

Nieuwpoort - info.nieuwpoort@vief.be

11 FEBRUARI

Cursus: Je kind voelt zich niet goed in  
zijn vel, wat nu?
Meer info zie p. 17 
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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?
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13 FEBRUARI 

Computercursus voor beginnelingen 
Hoe werkt een computer, het internet? Hoe kun je foto’s down-

loaden en versturen? Hoe werken sociale media? Cursus vindt 

plaats van 14 u. tot 16.30 u. Locatie: ’t Schorrehof, Marktplein 

16. Organisatie: Okra Nieuwpoort. Reservaties via tel. 0478 

28 70 93 of marie-claire.desmae@telenet.be.

14 FEBRUARI 

Lezing: De Noordzee – Jan Seys
Lezing over visbestanden en visserij in de Noordzee om 14 u. 

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Organisatie: 

Neos Nieuwpoort - neosnieuwpoort@telenet.be. 

15 FEBRUARI

Workshop Kalligrafie – De Unicaal 
Tweedelige workshop (ook op 21 maart). De Unciaal is één van 

de populairste basisschriften voor de beginnende kalligraaf. Van 

13.30 u. tot 16.30 u. Locatie: Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. 

Kostprijs: € 35 (incl. papierset, inkt, materiaal en waardebon 

van € 3). Reservaties via kunsthuismamezon@gmail.com. 

18 FEBRUARI

ABC-Kaffee in de bibliotheek
Meer info zie p. 19

20 FEBRUARI

Donderdag Filmdag – Yesterday
Meer info zie p. 28 

Film: Sprakeloos
Een film met Stany Crets en Viviane De Muynck. Start: 14 u. 

Locatie: Centrum Ysara (vergaderzaal). Kostprijs: € 5. Info 

en organisatie: Vief Nieuwpoort – tel. 0495 55 79 09 –  

info.nieuwpoort@vief.be 

21 FEBRUARI 

Concert: Guy Swinnen & The Ladies –  
The Duet Sessions
Meer info zie p. 27 

26 FEBRUARI 

Kinderfilmnamiddag – Missing Link 
Meer info zie p. 29

29 FEBRUARI 

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

gewerkte zilveren juwelen met ‘de verloren was’-techniek. 

De workshop vindt plaats van 13.30 u. tot 16.30 u. Locatie: 

Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Kostprijs: € 50 (incl. les- 

materiaal, versnapering en waardebon van € 5). Reservaties via  

kunsthuismamezon@gmail.com. 

TERUGKERENDE 
ACTIVITEITEN
VANAF 7 JANUARI

Basiscursus Eerste hulp en Helper
Deze gratis cursus is een basisopleiding bestaande uit 8 

lesmomenten. Deelnemers zijn minimum 16 jaar oud of 

worden 16 jaar in 2020. Cursus vindt plaats in het lokaal 

Rode Kruis in de Vismijn, van 19 u. tot 22 u. Inschrijven via 

vorming@nieuwpoort.rodekruis.be. Dit kan tot 4 januari 2020.

ELKE WOENSDAG TOT 27 MEI  

Aquagym voor senioren
Lessen van 9.30 u. tot 10.20 u. Prijs: inkom zwembad +  

€ 1,75 of 1 stempel op sportpas. Inschrijven is niet nodig. 

Meer info: stedelijk zwembad - tel. 058 23 38 88 of  

zwembad@nieuwpoort.be.

ELKE 2E, 3E EN 4E VRIJDAG VAN JANUARI TOT EN 

MET MAART

Gezellig wandelen
Wandelen in en rond Nieuwpoort tussen 7 en 9 km. Afspraak 

op het Hendrik Geeraertplein om 14 u. Organisatie: Okra 

Nieuwpoort - www.okra.be/trefpunt/nieuwpoort

MEERDAAGSE 
ACTIVITEITEN 
TOT VRIJDAG 3 JANUARI 

Vrolijk Nieuwpoort - Winter Village
Meer info zie p. 39 

TOT ZONDAG 5 JANUARI 

Vrolijk Nieuwpoort - Winterhut 
Meer info zie p. 39

TOT MAANDAG 24 FEBRUARI 

Expo: One Man Show Arman Fernandez
Werken van 1968 tot 2005. Locatie: Orlentpromenade 25. 

Open op maandag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11 u.  

tot 18 u.

Albert I laan 281 - 8620 Nieuwpoort 

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

Ga in zee met Immo Maritiem 
                  uw makelaar aan de Westkust

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

info@portus.be    www.portus.be 

058 62 50 50

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

www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

UW (T)HUIS 
IN NIEUWPOORT 

KOPEN OF VERKOPEN?

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort

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

verkoop verhuur

GRATIS  
SCHATTING


