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VOORWOORD
Beste inwoners, 

De afgelopen maanden werkte het stadsbestuur hard aan het 

strategisch meerjarenplan 2020-2025. Het document zet een ambitieuze 

vijfjarenstrategie voor Nieuwpoort uiteen.

Ik nodig u van harte uit op een infomoment omtrent het meerjarenplan. 

Tijdens deze infosessie op woensdag 25 maart 2020 krijgt u meer uitleg 

over de uitgezette krijtlijnen. Hoe u zich dient in te schrijven, leest u in 

deze Nieuwpoort, Uw Stad. Alle hoofditems van het plan staan netjes 

opgesomd in dit magazine.

Met de meerjarennota stomen we onze stad klaar voor de toekomst. 

Daarbij wordt sterk gefocust op de jeugd. Alle Nieuwpoortse jongeren 

moeten zich hier thuis voelen en de nodige kansen krijgen om zich te 

ontwikkelen. 

In samenwerking met het Huis van het Kind, de stedelijke Jeugddienst 

en tal van andere partners investeren wij in voorzieningen die het 

kinderwelzijn ondersteunen. Zo maakt Stad Nieuwpoort werk van een 

degelijk aanbod inzake voor-, na- én buitenschoolse kinderopvang.  

Met de komst van een jeugdopbouwwerker haalt het bestuur een 

brugfiguur binnen die het contact met de jong(st)e inwoners moet 

uitdiepen en versterken. 

Op de site in de Dudenhofenlaan waar vandaag de Sport- en Jeugddienst 

gevestigd zijn, komt een gloednieuw jeugd- en sportcomplex. Erkende 

Nieuwpoortse sportverenigingen krijgen een extra duwtje in de rug. Het 

huren van zalen voor jeugdtrainingen wordt bijvoorbeeld met de helft 

goedkoper. 

Ook andere vrijetijdsdiensten zetten in op jongeren met een aangepast 

programma. Voor de stedelijke bibliotheek staat de maand maart volledig 

in het teken van de Jeugdboekenmaand. De cover van dit magazine 

is een duidelijke verwijzing naar dit literair evenement. Verder zetten 

ook de Dienst Cultuur, de Sport- en Jeugddienst, het bezoekerscentrum 

Westfront, het stedelijk zwembad en Kinderboerderij De Lens polder 

alles op alles om onze jongeren een leuk én uitdagend paasverlof  

te bezorgen. 

Meer info over deze en andere activiteiten leest u in deze Nieuwpoort, 

Uw 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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op de cover
 

De cover van Nieuwpoort, Uw Stad staat deze editie 

helemaal in het teken van de Jeugdboekenmaand. 

Modellen van dienst zijn Maja, Arne en Naomi. 

Fotograaf Michel Deveen legde hun liefde voor 

boeken en de bibliotheek haarscherp vast op beeld.   

Algemene informatie:

• Naam: Maja Van den Bergh-Teichmann 

• Leeftijd: 12 jaar 

• Studierichting: Latijn 

Algemene informatie:

• Naam: Arne Goossens 

• Leeftijd: 16 jaar

• Studierichting: Economie-Wetenschappen 

Algemene informatie:

• Naam: Naomi Salalila 

• Leeftijd: 16 jaar

• Studierichting: Humane Wetenschappen

 

WAAROM KOM JE GRAAG NAAR DE BIBLIOTHEEK?

Maja: Ik kom wekelijks naar de bib omdat ik heel erg van 

lezen houd en er worden ook leuke activiteiten  

georganiseerd.

Arne: Ik kom er vaak om boeken te ontlenen omdat ik 

het aangenaam en ontspannend vind om boeken door  

te nemen. 

Naomi: Ik kom graag naar de bibliotheek om er te  

studeren. 

IS ER EEN BEPAALD GENRE DAT JE VERKIEST? 

Maja: Vooral fantasy-boeken. Maar ik probeer ook graag 

andere genres uit.

Arne: Ik verkies sciencefiction en fantasy. Andere soorten 

natuurlijk ook.

Naomi: Engelse boeken spreken me aan. Ik lees vooral 

boeken rond psychologie en filosofie. 

KUN JE EEN TOP 3 VAN JE FAVORIETE BOEKEN 

GEVEN?

Maja: Harry Potter (J.K. Rowling), Lampje (Annet Schaap) 

en De Heksen (Roald Dahl).

Arne: Percy Jackson (Rick Riordan), Cyberbrein (James 

Dashner) en De Grijze Jager (John Flanagan). 

Naomi: The Courage to be disliked (Ichirō Kishimi en  

Fumitake Koga), The addictive personality (Craig Nakken) 

en Healing Trauma (Peter A. Levine). 

WAAROM VIND JE LEZEN ZO LEUK? 

Maja: Ik verplaats mij graag in de personages en  

wanneer ik lees, betreed ik een andere wereld. 

Arne: Ik leef me in in de personages en beeld me het 

hele verhaal in. Ik creëer als het ware een film in mijn 

hoofd. Door te lezen wordt mijn fantasie beter. Ik kan ook  

 sneller hoofd- van bijzaak onderscheiden.  

Naomi: Vroeger las ik echt niet graag. Maar omdat  

psychologie mij zo interesseert, ben ik vorige zomer- 

vakantie begonnen met boeken lezen. Een voordeel van 

lezen is dat ik zaken beter kan onthouden. 

WELK BOEK WIL JE ZEKER NOG EENS LEZEN? 

Maja: De Percy Jackson-reeks.

Arne: Ik geef Maja gelijk. Vooral Percy Jackson en  

De Bliksemdief vind ik een aanrader. 

Naomi: The Alchemist (Paulo Coelho). 

 

HOEVEEL BOEKEN LEES JE PER JAAR?

Maja: Veel te veel om bij te houden.

Arne: Een 10 à 12-tal per jaar.

Naomi: Ik kan er geen cijfer op plakken.   

 
 OPROEP 

Wil je ook model staan voor Stad Nieuwpoort?  

Surf naar www.nieuwpoort.be en meld je aan.
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Maja, Arne en Naomi 

the making of

geboor tes
LENN

Geboren op 1 oktober 2019

Zoon van Desimpel Jan en  

Casula Tatiana

RUNE 

Geboren op 14 november 2019

Zoon van Albers Mathieu en 

Desaever Lisa

JULIETTE

Geboren op 8 december 2019

Dochter van Vanloot Michiel en  

Bral Valérie

JELKE

Geboren op 22 december 2019

Dochter van Vyncke Dieter en  

Tancré Cindy 

ALIREZA 

Geboren op 27 december 2019

Zoon van Azizi Wahidullah en  

Amina Rohina

over l i jdens 
VANDAMME ARLETTE (81)

Veurne, 20 december 2019

DEVOS JULIAAN (89)

Westende, 3 januari 2020

VANHOVE SONJA (87)

Nieuwpoort, 5 januari 2020

AELVOET GEERTRUIDE (75)

Oostende, 15 januari 2020

HILLEBRANDT ARLETTE (80)

Nieuwpoort, 18 januari 2020

REYBROUCK RAYMONDE (93)

Nieuwpoort, 22 januari 2020

CAMERLYNCK WALTER (87)

Oostende, 9 februari 2020

DEWULF THOMAS (91)

Veurne, 9 februari 2020

PROVOOST GILBERT (75)

Nieuwpoort, 9 februari 2020

 Wijziging openingsuren 
Dienst Bevolking en  
Burgerli jke Stand

Vanaf woensdag 1 april 2020 worden de openingsuren van de 

Dienst Bevolking en Burgerlijke Stand gewijzigd én uitgebreid.

De loketten blijven zoals voorheen geopend op weekdagen van  

9 u. tot 12 u. Nieuw is dat ze vanaf 7 april 2020 voortaan ook 

open zullen zijn op dinsdagnamiddag van 14 u. tot 18.30 u. 

De wekelijkse zaterdagopening wordt afgeschaft en vervangen 

door een maandelijkse opening. Concreet betekent dit dat je 

voortaan elke tweede zaterdag van de maand bij de Dienst 

Bevolking en Burgerlijke Stand terechtkunt, telkens van  

9 u. tot 12 u. 

Nieuwe openingsuren vanaf 1 april 2020:

Maandag t.e.m. vrijdag   9 u. – 12 u.

Dinsdag    9 u. – 12 u.

     14 u. – 18.30 u.

Tweede zaterdag van de maand  9 u. – 12 u. 

Let op! In juli valt de tweede zaterdag op 11 juli (Feest van 

de Vlaamse Gemeenschap). De loketten zijn dan uitzonderlijk 

gesloten. De Dienst Bevolking en Burgerlijke Stand is dan open 

op zaterdag 18 juli 2020.

ONTRUIMING GRAVEN

Binnenkort vinden op de begraafplaats Nieuwpoort-Centrum  

aan de Brugse Steenweg de voorziene ontruimingswerkzaam-

heden plaats. Tijdens deze werken zal de begraafplaats niet 

toegankelijk zijn. 

Eens exacte data gekend zijn, wordt dit vermeld op  

www.nieuwpoort.be en aangeplakt aan de ingang van de 

begraafplaats.



FLITSEN UIT DE RAADZAAL

19 DECEMBER 2019

Zitmeubilair en speeltoestellen Nieuwpoortse 

parken 

In het Prins Mauritspark en het Maritiem Park komt nieuw 

zitmeubilair. De kostprijs wordt op 133.000 euro (incl. 

btw) geraamd. Ook worden speeltoestellen geplaatst.  

De geraamde kost bedraagt 90.000 euro (incl. btw).

 

Voordeelpas + voor pleegkinderen

Iedere inwoner van Nieuwpoort vanaf 2,5 jaar tot en met  

25 jaar heeft recht op een voordeelpas jeugd - cultuur -  

sport. Vanaf nu krijgen pleegkinderen zonder verdere 

voorwaarden een VDP+. Daarvoor hebben ze een attest 

nodig van de dienst voor pleegzorg Vlaanderen.

Audio-opnames van de raadzittingen kun je 

opnieuw beluisteren via www.nieuwpoort.be  

(Inwoner > Bestuur > Gemeenteraad >  

Bekendmakingen). 

30 JANUARI 2020 

Stop financiële tussenkomst rookdetector 

De raad heeft besloten om de financiële ondersteuning van 

rookmelders stop te zetten. Bij aankoop van een toestel krijg 

je als inwoner niet langer een tegemoetkoming. 

Geboortepremie stijgt

Gezinnen krijgen vanaf zondag 1 maart 2020 een premie van 

150 euro bij de geboorte van een kind of de adoptie van een 

kind jonger dan 3 jaar. In het verleden was dit 75 euro. Om 

deze verhoging mogelijk te maken, werd het reglement op 

voorhuwelijkssparen en de huwelijkspremie afgeschaft. 

Vlaamse Waterweg NV en Stad Nieuwpoort

maken samen werk van vernieuwing Pieter 

Deswartelaan (fase 2) 

Voor de tweede fase van de werken in de Pieter Deswartelaan 

werkt de Vlaamse Waterweg NV opnieuw samen met Stad 

Nieuwpoort. Volgend gedeelte dat aangepakt wordt, bevindt 

zich tussen de Langestraat en de André De Zaeyerstraat. 

De werken worden geraamd op 457.555,54 euro (excl. btw). 

Hiervan betaalt Stad Nieuwpoort 17.943,75 euro (excl. btw).
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Verbroederingsband 
tussen Nieuwpoort en 
Nieuwpoort aan de Lek 
vernieuwd 

Op donderdag 12 december 2019 is de verbroederingsband 

tussen Nieuwpoort in Molenlanden en Nieuwpoort in België op 

feestelijke wijze vernieuwd in het Stadhuis van Nieuwpoort 

aan de Lek. Burgemeester Van der Borg uit Nederland 

ondertekende samen met burgemeester Vanden Broucke 

een officieel document.

Onze stad is sinds 1985 verbroederd met Nieuwpoort aan 

de Lek, en daarmee gemeente Molenlanden. De aanleiding 

hiervoor was de viering van 700 jaar stadsrechten van 

Nieuwpoort aan de Lek in 1983.

 

Met het vernieuwen van de verbroederingsband spreken 

beide steden het voornemen uit om contact te houden. 

Vernieuwing van de band was ook nodig vanwege het 

ontstaan van de nieuwe gemeente Molenlanden. 

 
ZITDAGEN PERSONENBELASTING

Dit jaar is er opnieuw een samenwerkings-

overeenkomst tussen de FOD Financiën en Stad 

Nieuwpoort.

Deze zitdagen vinden plaats op woensdag 13 mei, 

donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2020. Je kunt 

terecht in de Stadshalle, in de voormiddag van 9 u. 

tot 12 u. en in de namiddag van 13 u. tot 16 u. Neem 

steeds je eID en nodige documenten mee.

Let op! Deze zitdagen zijn enkel op afspraak. Als 

je voor meerdere leden van je gezin een aangifte 

moet doen, dien je een aparte afspraak te maken 

voor elke persoon. Eén afspraak geldt per aangifte! 

Hiervoor kun je enkel telefonisch inschrijven. Dit 

is mogelijk vanaf woensdag 15 april 2020, tussen  

9 u. en 12 u., via tel. 058 22 44 02. 

Passen deze data niet? Dan kun je ook terecht in 

de kantoren van de FOD Financiën in Veurne of 

Oostende. Dit is enkel zonder afspraak. In mei kun 

je langskomen van 9 u. tot 12 u. In juni is dit van  

9 u. tot 15 u. 
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Gemeente- en Stadsmonitor
Het agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid organiseert, in samenwerking met Statistiek 

Vlaanderen, de grootschalige bevraging Gemeente- & Stadsmonitor. Van woensdag 25 maart tot midden juni 

2020 worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is van groot belang. Deze unieke survey wordt op 

wetenschappelijke wijze georganiseerd. De waarde van de resultaten hangt dan ook af van het aantal personen 

die de vragenlijst invult.

Als je de vragenlijst volledig invult, maak je kans op een geschenkbon van 12 euro. 

Voor meer uitleg kun je vanaf eind maart terecht op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be.



Strategisch meerjarenplan  
2020-2025
Het meerjarenplan 2020-2025 vertolkt de visie voor de komende jaren. Daarin formuleert het stadsbestuur  

6 kernprincipes, 6 concrete doelstellingen en 63 acties. Het bestuur bouwt hiermee aan een harmonieuze 

samenleving en anticipeert op maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, verarming, migratie, digitalisering en 

klimaatsverandering. 

Nieuwpoort als leefbare en levendige stad

De stad wil leefbaar, levendig en aantrekkelijk voor jonge 

gezinnen zijn. Daarom wordt op vlak van ruimtelijke 

ordening ingezet op eengezinswoningen. Dankzij een 

aankooppremie worden gezinnen gestimuleerd om een 

woning te verwerven.

 

Om de maatschappelijke en economische dynamiek te 

garanderen, wordt streng opgetreden tegen leegstand en 

verkrotting. In het historisch stadscentrum wordt de bouw 

van meergezinswoningen ook niet meer toegelaten. 

In een stad zijn voorzieningen voor kinderen essentieel. Het 

bestuur focust zich op voor- en naschoolse kinderopvang 

en goedkopere sport- en vrijetijdsfaciliteiten. Naast de 

bouw van een nieuw jeugd- en sportcomplex en overdekte 

tennishal komt in het Maritiem Park een groot speelplein. 

Tot slot wordt een jeugdopbouwwerker aangeworven als 

brugfiguur voor de Nieuwpoortse jongeren.

Op vlak van senioren wordt de werking uitgediept. Be-

staande initiatieven zoals Zilverpunt en De Mantelhaven 

worden versterkt, er komen meer ontmoetingsplaatsen en 

het seniorenaanbod wordt verder aangevuld. Bovendien 

komt een manager seniorenbeleid in dienst.

Maximale toegankelijkheid van lokale   

sociale hulp- en dienstverlening

Stad Nieuwpoort streeft naar maximale toegankelijkheid 

van de sociale hulp- en dienstverlening. Hulp is hierbij per 

definitie tijdelijk en omvat een traject zelfredzaamheid.

De sociale dienstverlening krijgt een centrale plaats in Het 

Sociaal Huis. Daarnaast wordt ingezet op een uitgebreide 

vrijwilligerswerking en georganiseerd verenigingsleven. 

Het stadsbestuur wil kinderen alle kansen geven om 

zich te ontwikkelen. Zo is er aandacht voor (kans)

armoede en streeft het beleid naar goede prenatale 

zorg, opvoedingsondersteuning, de oprichting van een 

kinderopvangloket en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. 

Het bestuur wil de algemene gezondheid van inwoners én 

personeel verbeteren. Informeren, sensibiliseren en sti-

muleren staat hierbij centraal. Ons lokaal bestuur moet 

een voorbeeld zijn op vlak van gezondheidsbevordering en 

ziektepreventie.

Referentie voor kwalitatieve dienstverlening en 

duurzaam HR-beleid

Het bestuur zoekt naar bekwaam personeel en spant zich 

in voor de huidige medewerkers. Zij worden ondersteund 

en opgevolgd waar nodig. 

Verder krijgt de stadsorganisatie vorm dankzij de 

principes van het ‘Nieuwe Werken’. Het beleid creëert een 

activiteitsgebonden werkomgeving gericht op kennisdeling 

en resultaatgericht werken. Digitalisering mag hierbij niet 

ontbreken. 

Dit ‘Nieuwe Werken’ is mogelijk in het administratief cen-

trum. In deze nieuwbouw ligt de focus op  laagdrempelige 

dienstverlening. Het eerstelijnscontact verloopt via de 

Dienst Onthaal, andere zaken op afspraak. 

Tot slot wordt nadruk gelegd op burgerparticipatie. Deze 

gaat hand in hand met de oprichting van het meldpunt 

‘Vandaag gemeld – morgen hersteld’. Om sneller én beter 

aan de noden van inwoners en bezoekers te voldoen, 

wordt de Technische Dienst Uitvoering ondergebracht in 

een nieuw en goed uitgerust technisch centrum.

Duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid

Nieuwpoort stelt een mobiliteitsambtenaar aan voor 

de opmaak van een allesomvattend mobiliteitsplan. 

Mobiliteitsgeluk, duurzaamheid en verkeersveiligheid 

staan voorop. Er wordt rekening gehouden met inwoners, 

tweedeverblijvers en bezoekers. 

Voetgangers en fietsers primeren en mogen niet langer de 

zwakke weggebruikers zijn. In Nieuwpoort blijft de wagen 

welkom, maar enkel als ‘gast’. Randparkings moeten 

verkeer in de kern ontmoedigen. Ook zal de toegelaten 

snelheid dalen.

Om sociaal contact te bevorderen worden één of meerdere 

Mobipunten ontwikkeld. Een overdekte fietsenstalling (met 

oplaadpunten) zal een drukbezocht knooppunt worden. 

Ook kunnen fietsen en wagens onderling gedeeld worden.

Het beleid promoot het fietsgebruik dankzij diverse 

fietsprogramma’s. Zo komen er fietsbruggen en worden 

ruimtes ingericht om fietsen veilig te stallen. 

1 2
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INVULSTROOKJE:

Ik wens aanwezig te zijn op het infomoment over het strategisch meerjarenplan op woensdag 25 maart 2020 om:

  14 u. in de City 

  19 u. in Centrum Ysara 

Naam + voornaam  ____________________________________________________________________________

Aantal personen  ____________________________________________________________________________

Contactgegevens

   E-mail  ____________________________________________________________________________

   Telefoonnummer ____________________________________________________________________________

Infomomenten meerjarenplanning
 

Stad Nieuwpoort hecht veel belang aan goede communi- 

catie en burgerparticipatie. Daarom worden twee info- 

momenten georganiseerd.

Op woensdag 25 maart 2020 krijg je meer tekst en uitleg 

bij het meerjarenplan 2020-2025. Om zoveel mogelijk 

inwoners te bereiken, vinden de participatiemomenten 

plaats in Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad:

• 14 u.: City (Valkestraat 18)

• 19 u.: Centrum Ysara (Dienstweg Havengeul 14)

 

Wil je aanwezig zijn? 

 

Bevestig jouw aanwezigheid via   

communicatie@nieuwpoort.be (met vermelding van 

contactgegevens, aantal personen en keuze infomoment). 

OF

Vul onderstaand strookje in en breng het naar de  

Dienst Toerisme (Infobalie Stadhuis of Infokantoor 

Hendrikaplein). De uiterste inschrijvingsdatum is 

woensdag 18 maart 2020.

IN HET KORT

60 miljoen euro: 

investeringen

6 doelstellingen

63 acties

6 domeinen

(bestuur, burgerschap, 

economie, mobiliteit,  

wonen en duurzaamheid)

6 principes 

(duurzaamheid, innoveren, 

integreren, participeren, 

samenwerken en 

vereenvoudigen)

260 miljoen euro:  

uitgaven exploitatie 

285 miljoen euro: 

ontvangsten exploitatie 

   

5 6
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Respect voor milieu en energiebronnen

In de toekomst staat duurzaamheid centraal. Het bestuur 

springt zuinig om met natuurlijke rijkdommen en stimuleert 

inwoners en bezoekers om dit ook te doen.

Er wordt ingezet op duurzame initiatieven zoals de 

herwerking van het afvalbeleid en de asbestverwijdering. 

Ook op vlak van infrastructuur probeert de Stad zo 

ecologisch mogelijk te handelen. Zo komen er meer 

laadpalen voor elektrische vervoermiddelen en wordt 

gekozen voor ledverlichting. 

De strijd tegen de CO2-uitstoot en plasticvervuiling 

wordt opgedreven. Met 4.000 nieuwe bomen breidt het 

groenareaal van onze stad gevoelig uit.

Stad wordt regisseur en facilitator van de lokale  

economie

Het bestuur geeft de nodige stimulansen om het handels-

klimaat te versterken en verder uit te bouwen. Zo moet de 

identiteit van elke handelskern versterkt worden om zich 

te kunnen onderscheiden. 

Nieuwpoort-Bad zal zich verder profileren als dé badplaats 

met betere boetieks en exclusieve shoppingadressen. 

In Nieuwpoort-Stad moet de detailhandel opnieuw centraal 

staan. Dit in wisselwerking met de aanwezige horecazaken. 

Om de historische binnenstad nieuwe impulsen te geven, 

komt er een stop op vakantiewoningen. 

In Sint-Joris wordt het huidige bedrijventerrein verder 

uitgebreid. Bedrijven uit de ambachtelijke zone Kattesas 

vinden er een nieuw onderkomen. Door deze herlokalisering 

krijgt het Kattesas een andere invulling met aandacht voor 

groen en maritieme beleving. 

Commerciële initiatieven die geen meerwaarde bieden en 

zelfs voor overlast zorgen, worden geweerd. Daarnaast 

neemt het stadsbestuur maatregelen tegen leegstaande 

woon-, winkel- en bedrijfspanden.

De Stad wil verbindend werken tussen de verschillende 

economische actoren. Initiatieven van ondernemers 

verdienen de nodige ondersteuning. Ook worden eigen 

stadsactiviteiten georganiseerd. Belangrijk is dat 

Nieuwpoort als sterk merk in de markt gezet wordt. 

Goede marketing, kwalitatieve evenementen en all-

weatherinfrastructuur zijn essentieel. 

De Vismijn vormt een belangrijk component in het 

economisch weefsel van onze stad. De Noordzeegarnaal 

moet hét product van de Nieuwpoortse visserij worden. 

Ook het educatief aspect van de Vismijn wordt verder 

uitgediept. De inrichting van een bezoekerscentrum over 

de visserij en het updaten van de educatieve pakketten 

zullen hieraan bijdragen.

Meer weten? Het strategische meerjarenplan kun je terug-

vinden op www.nieuwpoort.be !
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100 JAAR GELEDEN:  
KUNSTSCHILDER ALFRED BASTIEN 
VEREEUWIGT DE IJZERSLAG OP DOEK 
 

Het oeuvre van de frontkunstenaars brengt het 

oorlogsgeweld haarscherp in beeld. Eén werk springt er 

bovenuit: het gigantische 'Panorama van de IJzerslag' 

van Alfred Bastien. 

Het doek is maar liefst 115 meter lang, 14 meter hoog 

en schetst verschillende taferelen uit de IJzerslag, van 

Nieuwpoort tot Ieper, in oktober 1914. 

Dit jaar is het exact een eeuw geleden dat Bastien de 

eerste verftoetsen van zijn magnum opus zette. Het 

schilderij heeft sindsdien een bijzonder tumultueuze 

levensloop gekend. 

EEN KONINKLIJK VOORSTEL 

Het verhaal wil dat Alfred Bastien het idee voor het 

IJzerpanorama in 1914 door koning Albert I kreeg 

ingefluisterd. 

In 1920 vatte hij samen met drie andere schilders – Charly 

Leonard, Charles Swyncop en Jef Bonheur – het titanenwerk 

aan. Het immense doek werd in situ beschilderd, in de 

grote rotonde van het Brusselse Jubelpark. 

Het schilderij werd voltooid in maart 1921. Na enkele 

maanden verhuisde het IJzerpanorama naar de rotonde in 

de Maurice Lemonnierlaan in Brussel. Op deze locatie werd 

alles in het werk gesteld om het publiek een totaalbeleving 

te bezorgen. Bij het schilderij werden onder andere valse 

loopgraven en ruïnes gecreëerd. 

DE VERHUIS NAAR OOSTENDE

Het IJzerpanorama verkaste in 1923 naar Oostende. Een 

uitstekende marketingstunt aangezien Oostende veel 

 Britse oorlogstoeristen mocht ontvangen die op doorreis 

waren naar In Flanders Fields. 

Bastiens oorlogstafereel werd ondergebracht in een 

gloednieuwe rotonde, gebouwd op de plaats waar nu het 

Stadhuis van Oostende staat. 

In 1940 werd de rotonde tijdens een geallieerd bombarde-

ment verkeerdelijk aanzien voor een gasketel. Het  gebouw 

werd zwaar getroffen en ook het IJzerpanorama liep  

schade op.

VAN VERWAARLOZING NAAR (DIGITALE) REDDING

De jaren ’50 van de vorige eeuw luidden alweer een 

nieuwe verhuis in. Het Panorama van de IJzerslag keerde 

terug naar de hoofdstad, waar het onder de hoede kwam 

van het Legermuseum. Bastien voerde er de nodige 

restauratiewerken uit. 

In 1982 werd het IJzerpanorama naar beneden gehaald, 

in grote repen gesneden en opgerold. Pas dertig jaar later, 

tussen 2008 en 2009, werden de stukken terug open-

gelegd en uitgebreid gefotografeerd. Na decennia van 

verwaarlozing was het schilderij nagenoeg onherstelbaar 

en onrestaureerbaar. 

Een digitale kopie kun je sinds 2014 bewonderen in het 

bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort. Ruim een 

eeuw na de feitelijke Slag om de IJzer kwam het schilderij 

écht thuis, zij het dus in een digitale versie. Met dank aan 

het Legermuseum.

Momenteel ligt wat overblijft van Bastiens meesterwerk 

opgeslagen op een militaire basis in Namen.

EEN AANTAL WEETJES: 

• Met het Panorama van de IJzerslag was Bastien 

zeker niet aan zijn proefstuk toe. In 1911 

startte hij aan zijn Panorama van Congo. Het 

indrukwekkende doek werd twee jaar later een 

echte trekpleister op de Wereldtentoonstelling 

van Gent. In 1937 schilderde hij het Panorama 

van de Slag aan de Maas, een visuele weergave 

van de gevechten aan de Maas in 1914. Samen 

met het IJzerpanorama vormt dit doek het 

enige panoramaschilderij ooit met de Eerste 

Wereldoorlog als hoofdthema. 

• Voor Nieuwpoort kan het kunsthistorisch 

belang van de figuur Alfred Bastien niet 

ontkend worden. Uit erkentelijkheid voor zijn 

grote artistieke bijdrage kreeg de kunstenaar 

een straat naar zich vernoemd: de Alfred 

Bastienweg in de Simliwijk. Als teken van 

dankbaarheid schonk de echtgenote van 

Bastien na zijn dood aan de stad Nieuwpoort 

een raak geschilderd zelfportret. 

  

 

Wil je meer weten over Alfred Bastien en 

het IJzerpanorama? In de regiocollectie 

van de bibliotheek vind je twee boeiende 

naslagwerken:

De Groote Oorlog op doek, frontschilders 

in Nieuwpoort van Luc Filliaert en Alfred 

Bastien en het IJzerpanorama van Aleks 

Deseyne.

LEESTIP
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Ophaling grofvuil
 

Voor alle zones staat op woensdag 11 maart 2020 

een ophaalmoment voor grofvuil gepland. 

Deze ophaling gebeurt pas na afgifte van een in-

gevuld én ondertekend formulier aan het loket 

van het stadsmagazijn, J. Van Clichthovenstraat 

42 (minstens twee weken op voorhand). Het loket 

kun je contacteren via tel. 058 22 44 88. 

De kostprijs van een ophalingsronde bedraagt  

35 euro. Dit bedrag wordt cash betaald aan het 

loket wanneer je het formulier indient. Voor 

elektrische apparaten betaal je geen surplus. 

Voor meer informatie over de afvalophaling  

consulteer je de afvalkalender. Alle kalenders zijn 

te vinden op www.ivvo.be. 

Nieuwe tarieven in 2020
Sinds dit jaar gelden nieuwe tarieven voor de huis-aan-

huis ophaling en op het recyclagepark.

Met het nieuwe belastingreglement hanteren alle IVVO- 

gemeentes het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Voor 

wie nog onvoldoende sorteert is dit een aansporing om 

restafval beter te sorteren.

Wat verandert? 

1. Restafval en grofvuil op het recyclagepark zijn betalend 

vanaf de eerste kilogram, zoals opgelegd door de OVAM. 

Hiervoor kun je de stadsprovisie niet gebruiken.

2. Harde plastics worden betalend door de fors gestegen 

verwerkingskosten in Vlaanderen. Ook de kwaliteit van 

deze ingezamelde afvalstroom verbetert, onder andere 

door middel van de nieuwe blauwe pmd-zak. De invoering 

hiervan is in handen van Fost Plus en wordt pas voorzien 

tegen 1 april 2021.

3. Het afbouwen van asbestafval wordt gestimuleerd door 

een tariefverlaging. Meer informatie hierover lees je op  

p. 13. 

4. De tarieven van de ondergrondse afvalstraten stijgen 

om te voldoen aan de Vlaamse wetgeving. Voor de 

ondergrondse containers met kleine schuif betaal je 0,50 

euro. Bij deze met grote schuif is de retributie vastgelegd 

op 1 euro. 

5. De tarieven van de huisvuilzak zullen in verhouding met 

de ondergrondse afvalstraten verhoogd worden naar 0,75 

euro (30 l) en 1,50 euro (50 l) per stuk. 

Alle gewijzigde tarieven zijn terug te vinden op  

www.nieuwpoort.be (Inwoner > Bestuur > 

Belasting- en retributiereglementen).

BETALEN OP HET 
RECYCLAGEPARK
Op het stedelijk recyclagepark krijg je 

steeds een ticket voor het betalend ge-

deelte. Daarop kun je de tegemoetkoming 

van Stad Nieuwpoort zien. Deze bedraagt  

5 euro per gezinslid. De tegemoetkoming kan 

niet gebruikt worden voor brandbaar afval.

Het ticket vermeldt ook het provisiebedrag. 

Indien je provisierekening te laag komt, 

ontvang je een factuur van de IVVO om deze 

terug aan te vullen.

IVVO pakt asbestprobleem aan
Vanaf 2020 neemt de afvalintercommunale IVVO 

extra preventieve maatregelen om de verspreiding 

van asbestvezels bij afbraak en transport van 

asbesthoudende materialen door particulieren te 

voorkomen.

Asbesthoudend afval zal je vanaf woensdag 1 april 

2020 enkel nog in afsluitbare asbestzakken of in-

gepakt in doorzichtige wikkelfolie mogen aanleveren 

op het recyclagepark.

Burgers worden voorzien van persoonlijke 

beschermingsmiddelen: een wegwerpoverall,  

een paar handschoenen, een mondmasker en een 

gebruikershandleiding. 

Na het verwijderen van het asbest worden deze 

weggeborgen in afgesloten asbestzakken.

Op die manier kunnen de asbestvezels tijdens het 

transport en bij afgifte op het park niet meer vrijko-

men in de leefomgeving. 

De persoonlijke beschermingsmiddelen en asbest-

zakken zijn mits registratie gratis te verkrijgen op 

het recyclagepark vanaf 1 april 2020.

De hoeveelheid asbest die één gezin per jaar gratis 

op het recyclagepark mag binnenbrengen, gaat 

omhoog van 200 kg naar 1.000 kg. Daarenboven 

is het tarief voor hoeveelheden boven de 1000 kg 

verlaagd.

In 2021 wordt dankzij subsidies van OVAM een project 

bronverpakking opgestart. Hierbij zullen – tegen 

een sterk gereduceerd tarief – grote hoeveelheden 

asbest in platenzakken of afzetcontainers aan huis 

worden opgehaald.

Meer info kun je terugvinden op ivvo.be/asbest-0.

OVERLAST DOOR BROEDENDE MEEUWEN
Aan onze Belgische kust vormen meeuwen een vertrouwd zicht. Door een toegenomen 

menselijke activiteit aan zee en de groei van het kusttoerisme raken hun natuurlijke 

leefgebieden steeds meer in verdrukking. De dieren zijn daardoor genoodzaakt nesten 

te  bouwen op daken en terrassen van appartementsgebouwen.

Stad Nieuwpoort kreeg een vergunning om meeuwennesten te verwijderen en eieren 

te prikken van vrijdag 1 mei tot woensdag 15 juli 2020. Deze vergunning stelt duidelijk 

dat alleen de brandweer of mensen aangesteld door de Stad actie mogen ondernemen 

tijdens deze periode. De meeuw is namelijk een beschermde diersoort.

Tijdens deze periode kun je overlast door broedende meeuwen rapporteren bij  

de Dienst Milieu. 

Gelieve bij een melding volgende zaken te vermelden: 

• concreet onderwerp: meeuwenoverlast;

• naam en (domicilie)adres van de melder;

• het adres waar de broedplaats zich bevindt;

• het aantal meeuwennesten; 

• jouw contactgegevens (vermeld zeker je telefoon- of  

gsm-nummer).

 Dienst Milieu

Willem De Roolaan 90

Tel. 058 22 44 51 

milieu@nieuwpoort.be

M I L I E U
1312

M I L I E U
12



Groene school in de kijker: 
Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort

De stedelijke milieuraad overhandigt jaarlijks De Groene Pluim aan een persoon, bedrijf of vereniging die zich 

verdienstelijk heeft gemaakt voor het leefmilieu in Nieuwpoort. Dit jaar werd de award toegekend aan het Sint-

Bernarduscollege. Tijd voor een gesprek met Jens Goudeseune, leerkracht en lid van het MOS-team van de school 

(Milieuzorg op school)! 

Allereerst gefeliciteerd! Wat betekent het winnen 

van De Groene Pluim voor jullie? 

Voor ons is de prijs een teken van waardering voor de 

vele tijd en energie die wij in onze projecten investeren. 

Alle activiteiten organiseren wij immers in onze vrije tijd. 

Milieu is ook een nieuw gegeven bij ons op school. Het 

uitwerken van dit thema vraagt hierdoor zeer veel werk 

en inspanning. 

Hoe probeert het Sint-Bernarduscollege zich in te 

zetten voor het leefmilieu? 

De school is actief bezig met het leefmilieu en streeft ernaar 

om al zijn leerlingen en personeel erbij te betrekken. 

Sensibilisering speelt daar een belangrijke rol in. Zo 

sporen we leerlingen aan om te sorteren op de speelplaats, 

hebben we aandacht voor groene thema’s in de lessen en 

promoten we bepaalde projecten via affiches en banners.

We profileren ons ook op een actieve manier als duurzame 

school. Zo maakten we werk van een wilde bloemenweide, 

insectenhotels en bomen op de speelplaats. Bovendien 

meten we het weer, delen we kamerplanten uit en koken 

we met restjes. 

Er kwam ook een verbod op drankblikjes. Deze werden 

ingeruild voor gratis herbruikbare dopperflessen.

Met deze acties willen we een signaal geven aan de 

leerlingen dat iedere actie, hoe klein die soms is, een effect 

kan hebben. We hopen ook een inspiratiebron te zijn voor 

andere scholen. 

Het college heeft een heus MOS-team. Wat doen 

jullie precies? 

Momenteel bestaat het MOS-team uit twee leerkrachten 

wetenschap. Wij engageren ons om verschillende acties 

op poten te zetten. Leerlingen, familie, vrienden en sociale 

media zijn onze grootste inspiratiebronnen. Zo was het 

idee van bomen op de speelplaats van onze leerlingen.

Volgend jaar willen we uitbreiden naar een werkgroep met 

leerlingen. Ook zijn we van plan om vanaf dit jaar elke 

maand acties te ondernemen om het milieubeleid op onze 

school naar een hoger niveau te tillen.

 

De school hecht veel belang aan jongerenparticipatie. 

Hoe krijgen jullie scholieren gemotiveerd? 

Leerlingen zijn de meest enthousiaste wezens op de 

planeet als je ze op de juiste manier kunt triggeren. Ook 

de thema’s ‘milieu’ en ‘klimaat’ leven bij jongeren zoals 

de bosbranden in Australië en de bomenkap in Zuidoost-

Azië. Ze zijn er meer dan ooit mee bezig. Via kleine acties 

proberen we hen te motiveren om te volharden in hun 

overtuigingen. 

Jaarlijks neemt ook een enthousiaste schooldelegatie deel 

aan de Grote Zwerfvuilopruimdag. We vinden altijd een 

groepje leerlingen dat wil deelnemen. Dit is niet altijd even 

gemakkelijk want jongeren hebben tegenwoordig ook heel 

veel buitenschoolse activiteiten gepland. 

Jullie hechten ook veel waarde aan sensibilisering? 

In 2019 namen jullie bijvoorbeeld nog deel aan onze 

communicatie-actie tijdens de Handhavingsweek. 

Een wedstrijd die jullie bovendien ook wonnen. 

In geen tijd vonden we enkele gemotiveerde leerlingen die 

een handje wilden toesteken. Volgens mij komt dit doordat 

jongeren ook anderen willen inspireren. Door hun handelen 

willen ze hun eigen stempel drukken op de wereld. 

Wij hebben nog veel ideeën die we willen uitvoeren. 

Uiteraard hopen we dat we onze leerlingen kunnen blijven 

inspireren en dat we ze allemaal op dezelfde lijn krijgen. 

Het is mooi om te zien wanneer iedereen aan dezelfde kar 

trekt en dat ideeën werkelijkheid worden. 

Krijgen jullie voor het uitvoeren van acties nog steun 

van andere actoren?

Via Mooimakers bestellen wij gratis opruimmaterialen 

zoals handschoenen of grijpstokken. Dat maakt ons 

werk een stuk gemakkelijker. We krijgen ook steun van 

allerlei organisaties. Van diverse zelfstandigen in Koksijde 

mogen wij bijvoorbeeld panelen gebruiken voor onze 

Dikketruiendag. 

We zijn ook verheugd dat de schooldirectie ons steunt 

en ons de nodige vrijheid geeft om diverse projecten te 

organiseren. 

Hebben jullie nog projecten in het vooruitzicht?

Zeker en vast! We willen de wilde bloemenweide verder 

uitbreiden en er komt ook een eigen kruidentuin. Het 

pimpen van de vuilnisbakken staat ook op de planning. 

Daarmee willen we onze leerlingen nog meer doen sorteren.

 

 

“Met deze acties willen we een signaal geven 
aan de leerlingen dat iedere actie, hoe klein die 

soms is, een effect kan hebben.

”

OOK EEN DIKKE PLUIM 
VOOR VVW WESTHOEK!

VVW Westhoek eindigde op een verdienstelijke 

tweede plaats. 

In samenwerking met Natuurpunt transformeerden 

zij een braakliggend stuk grond om tot een tuin 

met fruitbomen en struiken vol bessen. Doel was 

de mens dichter bij de natuur te brengen. Tegelijk 

is dit project positief voor vogels en andere dieren 

die een extra voedselbron aangereikt krijgen.

M I L I E U M I L I E U
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LANDSCHAPSFONDS 
WESTHOEK:  
DIEN JOUW IDEE IN! 
Een buurttuin uitbreiden, een groen speelelement 

om de hoek, een vlindertuin aanleggen, een boom-

gaard of klein bosje aanplanten? Heb jij een voorstel 

of zit je op een idee te broeden? Het Landschaps-

fonds Westhoek draagt tot 5.000 euro bij aan jouw 

crowdfundingcampagne voor een groen initiatief 

in en nabij je dorp of buurt! Meld je vóór zondag  

19 april 2020 aan via www.rlwesthoek.be.

Lees alle info via  

www.rlwesthoek.be/landschapsfonds of 

contacteer het Regionaal Landschap Westhoek via 

nele.saint-germain@rlwesthoek.be of 

tel. 0495 35 13 77.

Het Landschapsfonds Westhoek is een initiatief van 

het Regionaal Landschap Westhoek, de Provincie 

 West-Vlaanderen, het Streekfonds West-Vlaanderen 

en wordt gesteund door het agentschap voor 

Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.

Gebruik een thermos!
Je drinkt graag koffie of thee? Gebruik dan zeker 

een thermoskan of -fles! Op die manier maak je 

komaf met niet-herbruikbare drinkbekers.

 

Bovendien zorgt het bewaren van je warme drank 

in een isoleerkan ervoor dat je minder energie 

verspilt voor het warmhouden van je koffie of thee. 

In 2018 startte de afdeling Kust van de Vlaamse overheid 

met de bouw van de stormvloedkering in de Havengeul. 

Deze moet de stad en het hinterland beschermen tegen 

hoge waterstanden bij zware stormen.

In februari 2020 begon men op de oostelijke oever van de 

Havengeul met een volgende fase. Begin maart gebeuren 

werken die afhankelijk zijn van het getij. Hierdoor zal de 

aannemer ook een aantal nachten doorwerken. De hinder 

tracht men zoveel mogelijk te beperken. 

Door de werken wordt de zone vanaf de aanlegsteiger van 

de veerboot tot aan het Oosterstaketsel afgesloten. Het 

staketsel zal hierdoor tot het einde van de werken niet 

toegankelijk zijn. De veerboot De Nieuwe Visie blijft wel 

operationeel! 

OOSTERSTAKETSEL  
AFGESLOTEN DOOR WERKEN AAN STORMVLOEDKERING

Ook het natuurreservaat en de houten trap blijven bereik-

baar. Het agentschap Natuur en Bos zal een alternatieve 

voetgangerslus creëren om dit gebied te bereiken. Voet-

gangers en fietsers moeten wel steeds rekening houden 

met werkverkeer op het pad. 

De werken aan de stormvloedkering worden uitgevoerd 

door de Vlaamse overheid, agentschap Maritieme Dienst-

verlening en Kust. 

Heb je vragen over dit project? Dan kun je een e-mail 

sturen naar  kust@vlaanderen.be. 

Alle info over het project is te vinden op  

www.stormvloedkeringnieuwpoort.be.

Aangepaste tarieven 
bij De Lijn

Vanaf februari paste De Lijn de tarieven van een aan-

tal vervoerbewijzen aan. Wat moet je weten:

• Een ticket in voorverkoop voor een eenmalige rit 

wordt goedkoper.

• Een belangrijke wijziging is dat vanaf woensdag 

1 juli 2020 de chauffeur geen vervoerbewijzen 

meer zal verkopen. Tot die tijd is alleen nog een 

ticket aan 3 euro beschikbaar bij de chauffeur. 

• Vanaf dit voorjaar kun je contactloos betalen 

op het voertuig. Reizigers kunnen met hun 

contactloze bankkaart, bankapp of betaalapp 

betalen op de nieuwe betaalterminal op  

het voertuig. 

• De prijs van de goedkoopste tickets en 

maandabonnementen verhoogt niet.

• Aangezien Nieuwpoort een derde-betalers 

overeenkomst heeft, blijven inwoners  

goedkoper reizen.

Meer info over deze veranderingen vind je op  

www.delijn.be. 

Vredegerecht krijgt 
nieuwe verlichting 

Het voormalige Vredegerecht in de Langestraat wordt 

's avonds opnieuw verlicht. De projectoren werden 

geplaatst door Fluvius.

De verlichting legt het accent op de architecturale 

details van dit gebouw. Tot 1914 deed het 

bouwwerk dienst als Stadhuis. Daarna was het 

een vredegerecht en politiekantoor. Nu is de  

stedelijke Dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit er 

gehuisvest.

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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Haal jouw parkeerkaart bij het 
Parkeerbedrijf
Ben je gedomicilieerd in een deel van de stad waar betalend parkeren geldt? Dan kun je een bewonerskaart 

aanvragen bij het parkeerbedrijf, Dienstweg Havengeul 12a. Daarmee parkeer je gratis en zonder tijdslimiet 

in jouw bewonerszone. 

Op alle parkeerkaarten staat een datum tot wanneer je deze kunt gebruiken. Wanneer je kaart vervallen is, 

mag je dit papier weggooien. Je hoeft deze niet op te sturen of naar het Stadhuis te brengen. Het parkeerbedrijf 

bezorgt jou automatisch een nieuwe kaart. 

Indien je een nieuwe kaart nodig hebt (omdat je bijvoorbeeld een nieuwe nummerplaat hebt), moet je zelf 

naar het parkeerbedrijf gaan. Neem zeker de boorddocumenten van jouw voertuig en je identiteitskaart mee 

om een nieuwe bewonerskaart aan te vragen.

17
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DRIE JAAR 
DOMINO 

De tweedehandswinkel van Domino bestaat drie jaar. 

In die periode vond reeds een 70-tal gezinnen de weg 

naar Domino. 

Op vlak van aanbod blijft de winkel steeds afhankelijk 

van giften. Wekelijks wordt een nieuwe voorraad 

kledij, speelgoed en schoenen binnengebracht.

Heb je zelf geen kinderspullen liggen, maar wil je 

Domino graag steunen? In de winkel kunnen gezinnen 

die het nodig hebben ook pamperpakketten bekomen. 

Pampers zijn dus altijd welkom!

Je kunt deze afgeven in Het Sociaal Huis, van 

maandag tot vrijdag tussen 8.30 u. en 11.45 u. 

Anders op afspraak. 

Wil je graag het vrijwilligersteam versterken? Domino 

is nog op zoek naar enkele personen die zich wekelijks 

kunnen engageren op dinsdag en/of donderdag. 

Meer info via tel. 0498 92 92 55 of 

domino@nieuwpoort.be.

INFO EN ONTMOETING 
VOOR OUDERS

          GROENTE- EN FRUITPAP MAKEN

Woensdag 18 maart 2020 van 9.30 u. tot 11 u.

Workshop en infosessie rond vaste voeding. Je kunt vragen stellen, 

ervaringen uitwisselen en natuurlijk moet er geproefd worden. 

Ben je zwanger? Ook dan zeker welkom! 

In samenwerking met Kind en Gezin.

          HOE LEER IK MIJN KIND GOED MET GELD OMGAAN?

 

Dinsdag 7 april 2020 van 19 u. tot 20.30 u.

Geef ik beter geen of wel zakgeld? Welke afspraken kun je hierover 

maken? Hoe wapen ik mijn zoon/dochter tegen de valkuilen van 

reclame? Hoe zorg ik ervoor dat mijn tiener spaart? Het wordt 

een interactieve avond met veel tips en tricks en ruimte voor 

uitwisseling. 

In samenwerking met BudgetInZicht.

 

 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).

Vragen rond  
opvoeden?

Opvoeden is een belangrijke taak in 

het dagelijkse leven van gezinnen. 

Soms zit je hierover met twijfels en 

vragen. Je kunt hiervoor een afspraak 

maken met een pedagogisch mede-

werker van OSiO (Ouders steunen 

in opvoeden). Alle gesprekken zijn  

gratis en uiteraard vertrouwelijk.

Wie? Alle (groot-, pleeg-, plus-)

ouders die in Nieuwpoort wonen.

Wanneer? Enkel op afspraak.

Locatie: Het Sociaal Huis,  

Astridlaan 103

Interesse? Maak een afspraak of 

neem vrijblijvend contact met OSiO 

via tel. 057 22 62 89 of  

OSiO@votjeugdhulp.be.

Kunstexpo in  
woonzorgcentrum 
De Zathe
Vrijdag 3 april 2020

In wzc De Zathe opent vanaf vrijdag 3 april 2020 

een kleine kunstexpo. 

Er zijn werken te zien die bewoners zowel vóór 

als tijdens hun verblijf in het woonzorgcentrum 

hebben gemaakt. Met deze kunst wordt het 

dementiethema extra in de kijker geplaatst. 

Hiermee wordt aangetoond dat mensen met 

dementie meer zijn dan hun ziektebeeld zelf. 

Voor mensen van buitenshuis is de expo alleen toe-

gankelijk tijdens de openingsvernissage op vrijdag 

3 april om 15 u. 

OPROEP: 
Houten kratten 
voor De Zathe
Het woonzorgcentrum De Zathe is op zoek naar 

houten wijn- of fruitkisten. Hiermee wordt een 

gezellig paashoekje ingericht.

Heb jij dergelijke kratten liggen? Je kunt ze tot eind 

maart afgeven aan het onthaal van het woonzorg-

centrum, Onze Lieve Vrouwstraat 18. Dit telkens 

van maandag tot vrijdag van 8 u. tot 16 u. 

Meer info: claire.decloedt@nieuwpoort.be of 

tel. 058 22 21 84. 
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NIEUWPOORT GEEFT
Wist je dat er 70 % kans is dat iemand ooit een 

bloedproduct nodig heeft? Op dit moment geeft maar 3% 

van alle Vlamingen bloed-, plasma- of bloedplaatjes. En 

daar wil Rode Kruis-Vlaanderen verandering in brengen.

Vandaag telt Nieuwpoort 1,71 % donoren. Dat is mooi, 

maar het kan altijd beter. 

Kom dit jaar minstens één keer bloed, plasma of 

bloedplaatjes geven.

Op rodekruis.be/onsdorpgeeft vind je een interactieve 

kaart waarop je kunt zien hoeveel donoren er al zijn in 

Nieuwpoort. 

Waar doneren?

Waar je gaat doneren, is niet belangrijk voor de statistieken 

van je woonplaats. Kijk op rodekruis.be/bloed waar en 

wanneer je kunt gaan doneren.

AANVRAAG  
GRATIS ZORG-ID 
Met de steun van de FOD Volksgezondheid lanceerde De 

Koepel vorig jaar het project Sibe, wat staat voor ‘Samen 

is Beter’. Sibe wil de zorg en het welzijn van de patiënt 

verbeteren en de kosten beperken. 

Een eerste concrete actie is het uitrollen van de Zorg-ID 

(Sibe-pas). Dit kaartje bevat belangrijke informatie voor 

zorgverleners rond het bestaande zorgteam: gegevens 

van de huisarts, thuisverpleegkundige, huisapotheker, 

noodcontactpersoon, allergieën etc. Bij effectief gebruik 

kan het de communicatie tussen ziekenhuis en de 

zorgverleners aanzienlijk vergemakkelijken.

HOE VRAAG IK MIJN ZORG-ID AAN?

Jouw Zorg-ID kun je eenvoudig online aanvragen via  

www.samenisbeter.be. Dit is volledig gratis. Na 

aanvraag krijg je het zorgpaspoort binnen een tweetal 

weken per post thuisbezorgd. 

 Het Sociaal Huis

Astridlaan 103 

Tel. 058 22 38 10

sociaalhuis@nieuwpoort.be

Uitbreiding zorgaanbod KEI

Het revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth 

Instituut (KEI) in Oostduinkerke is gestart 

met een rug- en nekschool. Dit initiatief 

draagt de naam KEI-traject rug- en nek- 

revalidatie. Het betreft een centralisatie van 

revalidatiebehandelingen inzake rug- en 

neklijden door az West (Veurne) en de KEI 

(Oostduinkerke).

Consultaties bij artsen fysische geneeskunde 

en revalidatie blijven in beide ziekenhuizen 

plaatsvinden.

Een multidisciplinair team – bestaande uit 

een revalidatiearts, een kinesitherapeut, 

een ergotherapeut, een psychologe en een 

diëtiste – bekijkt samen met de patiënt hoe 

de revalidatiedoelstellingen gerealiseerd 

kunnen worden. 

Praktische info vind je op www.kei.be. 

Voor vragen en informatie kun je ook 

terecht op tel. 058 22 13 38 en  

consultatie.fysio@kei.be.

DIENST PREVENTIE LEERT JONGEREN OVER  
ONLINE EN OFFLINE VEILIGHEID 
De Dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit van de Stad 

maakt vanaf dit jaar het thema veiligheid bespreekbaar bij 

jongeren. De doelstelling van het actieplan S.O.S. Nieuw-

poort is het correct informeren van jongeren, het verhogen 

van de weerbaarheid en hen bewustmaken van de gevaren 

van de online wereld. 

Jongeren maken steeds vaker gebruik van sociale media 

en internet om met elkaar te communiceren en om hun 

identiteit kenbaar te maken. Ze experimenteren bijvoor-

beeld vaker online met relaties en seksualiteit.

Maar dat brengt ook heel wat problemen met zich mee. 

Vaak weten jongeren niet welke risico’s verbonden zijn aan 

het online delen van informatie. Daarom is het belangrijk 

dat ze op een veilige en verantwoorde manier met internet 

leren omgaan. De Dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit 

bespreekt dit thema in verschillende Nieuwpoortse 

scholen. Dialoog staat steeds centraal.

In samenspraak met de schoolbesturen wordt beslist 

over de concrete invulling van het lessenpakket. Dankzij 

verschillende educatieve momenten krijgen jongeren een 

betere beeld van de (online) wereld en leren ze hoe ze 

problemen kunnen aanpakken.

VOLGENDE THEMA’S KOMEN AAN BOD:

• veilig online (sexting, gedrag online etc.); 

• verslaving – drugs;

• (cyber)pesten;

• hulpdiensten.

PZ Westkust zet het jaar 2020 in met uitmuntende criminaliteitscijfers

PZ Westkust zet 2020 in met een criminaliteitsdaling van 49 %. Sinds de eeuwwissel is het de eerste keer dat het totaal 

aantal misdrijven per jaar onder de 3.000 daalt. De zone kende een daling op volgende vlakken:

• diefstallen van vervoermiddelen;  

• inbraken in gebouwen;

• aantal beschadigingen;

• zakkenrollerij. 

Er werd wel een forse stijging van winkeldiefstallen vastgesteld. Dit valt te verklaren door het florerende handelsklimaat 

en de hogere aangiftebereidheid van de winkeliers. 

 

 Dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit

Langestraat 89

Tel. 058 22 44 17

preventie@nieuwpoort.be
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NIEUWPOORTSE VISMĲN:  EEN TERUGBLIK

VAARTUIGEN
BELGEN
NEDERLANDERS
FRANSEN 

De Belgische vaartuigen zorgden voor 78% 
van de omzet, de Nederlandse voor 19% 

en de Franse voor 3%.

29
7

20
2

POPULAIRSTE VISSOORTEN

Garnalen
112 ton

Schol
53 ton

Zeekat
48 ton

Zeebaars
28 ton

Tong
45 ton

VAARTUIGEN Totale visvangst 

430 TON

Vissersvloot 

29 VAARTUIGEN
Garnalenvangst

112 TON

Totale omzet

€ 1.850.000

De Nieuwpoortse Vismĳn heeft een goed jaar achter de rug! 
In totaal werd in 2019 zo’n 430 ton vis aangevoerd. De omzet 
stabiliseerde. 

De Noordzeegarnaal is niet van zĳn troon te stoten. Met zo’n 
112 ton staat de dagverse garnaal op de eerste plaats.

NIEUWPOORTSE HANDELAARS 
GEZOCHT VOOR 
SINT-BERNARDUSFEESTEN
De volgende editie van de Sint-Bernardusfeesten vindt plaats 

op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2020. Het 

belooft opnieuw een topeditie te worden met animatie, leuke 

optredens en een uitgebreide braderiezone.

Handelaars die willen deelnemen aan deze braderie, moeten 

vóór maandag 1 juni 2020 een e-mail sturen naar  

events@nieuwpoort.be. Daarna krijg je een deelname-

formulier toegestuurd. 

Let op! Alleen ondernemers met een ondernemings nummer 

én vestiging in Nieuwpoort kunnen deelnemen.

Correcte gegevens in 
de Kruispuntbank van 

Ondernemingen 

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank 

van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van 

ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn.

De KBO centraliseert de basisgegevens van ondernemingen 

en vestigingseenheden en verspreidt deze naar verschillende 

bevoegde overheidsdiensten. Daarom is het van belang dat 

deze gegevens correct zijn en dat wijzigingen tijdig worden 

doorgegeven. 

Gegevens kun je nakijken via My Enterprise. Dit is een 

beveiligde toepassing die toegankelijk is via de computer, 

tablet of smartphone. Meer info via www.myenterprise.be.

 Dienst Lokale Economie

Marktplein 7 

economie@nieuwpoort.be

Week van de Markt 
zet marktkramers 
centraal 
 

Tijdens de Week van de Markt willen Stad Nieuwpoort en 

de Provincie West-Vlaanderen de markten extra aandacht  

geven. 

Op vrijdag 10 april 2020 krijgen marktbezoekers bij 

elke aankoop een lotje. Op de wekelijkse markt worden 

verschillende mooie prijspakketten verloot, waaronder twee 

weekendjes weg. 

De trekking en prijsuitreiking vinden plaats op andere dagen. 

Schoenen  
Verdievel wordt 
ambassadeur  

'Ik koop lokaal'
De Provincie West-Vlaanderen lanceerde 

eind 2019 de tweede editie van de 

campagne ‘Ik koop lokaal bij een  

winkelier van hier’. Tijdens de campagne 

ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen 

op zoek naar lokale ambassadeurs. 

Lokale handelaars staan altijd klaar voor 

hun klanten en geven zuurstof aan de 

handelskern. Deze campagne stimuleert 

mensen om bij lokale ondernemers te  

winkelen.

Meer dan 300 winkeliers schreven zich 

in voor de actie. Het grote publiek kon 

stemmen op zijn favoriete lokale winkelier.

Maar liefst 47 West-Vlaamse winkeliers 

zijn gekroond tot ambassadeur van ‘Ik 

koop lokaal bij een winkelier van hier’. In 

Nieuwpoort viel Schoenen Verdievel in de 

prijzen.

De winkel bestaat sinds 1971 en de zaak-

voerders bieden hun klanten persoonlijke 

service om de meest geschikte, best 

passende schoenen te vinden. 
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D E  N I E P O O R T E N O A R E

Karen Sien

1. WAAROM OMSCHRIJF JE JEZELF ALS EEN ECHTE 

BOEKENLIEFHEBBER? 

Momenteel staan er 292 boeken in mijn kast. Telkens als 

ik op reis ga of gebruikmaak van het openbaar vervoer, 

heb ik één of meerdere boeken mee op zak. Ook thuis 

ligt steeds een boek klaar.

Vorig jaar las ik maar liefst 62 boeken. Dit jaar heb ik 

mijn doel op 50 gezet. Aangezien ik leerkracht ben, kan 

ik het meest lezen tijdens de vakantieperiode. 

2. WELKE BOEKEN HEBBEN EEN INDRUK OP JE 

NAGELATEN EN WAAROM?

Een aantal fantasy boeken zijn mij bijgebleven zoals 

de boekenreeks van Harry Potter (J.K. Rowling) en 

van Throne of Glass (Sarah J. Maas). In deze boeken 

staan vriendschap, de inzet voor anderen en jezelf zijn 

centraal.

3. IN MAART WORDT DE JEUGDBOEKENMAAND 

GEORGANISEERD. WAT ZIJN DE MOOISTE BOEKEN 

DIE JE TIJDENS DE JEUGDJAREN GELEZEN HEBT?

In de Nieuwpoortse bibliotheek heb ik heel graag leren 

lezen. In mijn jeugdjaren las ik heel vaak de boeken 

van Harry Potter en die van de boekenreeks Heartland 

(Lauren Brooke). Als kleutertje was ik verknocht aan De 

mooiste vis van de zee (Marcus Pfister). 

4. HOE GA JE OP ZOEK NAAR EEN GOED BOEK? 

HEB JE BEPAALDE TIPS OM EEN GOED BOEK TE 

VINDEN? 

Ik volg enkele ‘booktubers’: andere boekenliefhebbers 

op YouTube. Via hun video’s leer ik nieuwe boeken 

kennen. Ik gebruik ook de app Goodreads. 

1. WAAROM OMSCHRIJF JE JEZELF ALS EEN ECHTE 

BOEKENLIEFHEBBER? 

Tijdens mijn jeugd heb ik heel wat boeken verslonden. 

Nu is dit door tijdsgebrek jammer genoeg verminderd. 

Toch kan ik in mijn vrije tijd nog steeds heel erg genieten 

van lezen. Romans, jeugdboeken en strips passeren de 

revue. Per jaar lees ik een 15-tal boeken per jaar en dit 

vooral tijdens de schoolvakanties. Tussendoor blader ik 

graag door stripverhalen. 

2. WELKE BOEKEN HEBBEN EEN INDRUK OP JE 

NAGELATEN EN WAAROM?

Er zijn verschillende boeken die me bijgebleven zijn. Zo 

inspireerde Een meisje van niks van Aster Berkhof mij 

om te gaan werken met mensen met een beperking. De 

boekenreeks Het kleine huis van Laura Ingalls Wilder 

doet me dan weer terugdenken aan mijn jeugd. Ik kreeg 

de boekenserie namelijk van mijn grootmoeder van wie 

ik de leesmicrobe heb gekregen. Dankzij het boek Een 

huis vol geheimen van Annemiek Van Heugten raakte ik 

tot slot geïnteresseerd in geschiedenis.

3. IN MAART WORDT DE JEUGDBOEKENMAAND 

GEORGANISEERD. WAT ZIJN DE MOOISTE BOEKEN 

DIE JE TIJDENS DE JEUGDJAREN GELEZEN HEBT?

Wij uit Bolderburen (Astrid Lindgren), Jip en Janneke 

(Annie M.G. Schmidt), De Dolle Tweeling (Enid Blyton), 

De olijke tweeling (Arja Peters), De Vijf (Enid Blyton), 

Floortje (Pieter Grashoff), Cindy (Erna Gianotten) en 

Marijke (Anneke Cornelissens). 

4. HOE GA JE OP ZOEK NAAR EEN GOED BOEK? 

HEB JE BEPAALDE TIPS OM EEN GOED BOEK TE 

VINDEN? 

Voor jeugdboeken ben ik fan van de website Boeken-

zoeker. Ook de Facebookgroep De Boekenjagers is een 

must voor boekenliefhebbers. 

DE NIEUWPOORTSE 
BOEKENWURM 

Naar aanleiding van de Jeugdboekenmaand zetten we in deze editie van Nieuwpoort, Uw Stad 

enkele boekenliefhebbers in de kijker.

Zoals elke boekenworm weet, heeft lezen tal van voordelen: het is ontspannend, zorgt voor 

focus en concentratie, je wordt er slimmer door en het is goed tegen stress. Kortom, de 

voordelen van lezen zijn oneindig.

Ook in Nieuwpoort zijn heel wat boekenliefhebbers terug te vinden. Maar waarom houden zij 

nu precies zo van lezen?
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BIBLIOTHEEK

Jeugdboekenmaand 2020

De Jeugdboekenmaand legt dit jaar de focus 

op ‘kunst’. Het bibteam besteedt daarom extra 

aandacht aan illustratoren. Kathleen Amant, auteur 

van onder andere Anna en Heksje Mimi, komt naar 

de bibliotheek voor enkele interactieve lezingen.

Voor oudere kinderen 

en hun (groot)ouders 

richt de bibliotheek 

een workshop 

‘collages maken’ in. 

Onder begeleiding 

kunnen zij zelf een 

meesterwerk creëren. 

Met behulp van papier, 

schaar, lijm en oude 

tijdschriften wordt een 

collage gemaakt.

Wanneer? De workshop vindt plaats op woensdag 

4, 11 en 18 maart van 14 u. tot 16 u.

Wie? Kinderen tussen 7 en 12 jaar (ouders en/of 

grootouders zijn ook welkom). Er kunnen telkens  

15 kunstenaars in spe aan de slag.

Prijs? Deelname aan de workshop is gratis. Vooraf 

inschrijven hoeft niet. 

DE BIB DOET  
DE BOEKEN TOE 
(VOOR EVEN!)

Maandag 23 maart t.e.m. zaterdag 28 maart 

2020

In maart stapt de bib over op een volledig nieuw 

bibliotheeksysteem. Het vroegere provinciale 

systeem wordt vervangen door een variant op 

Vlaams niveau. Tegelijk worden alle gegevens 

(titels, namen, data, bedragen etc.) overgezet.

Om alles in goede banen te leiden, sluit de 

bibliotheek van maandag 23 tot en met zaterdag 

28 maart 2020. De bib opent opnieuw de deuren op 

maandag 30 maart 2020 om 10 u.

Let op! Tijdens de sluitingsperiode zal je online 

niets kunnen verlengen via ‘Mijn bibliotheek’. Ook 

de elektronische brievenbus aan de ingang van de 

bib zal buiten werking zijn. Verleng dus tijdig je 

materialen! Er wordt een langere uitleentermijn 

voorzien om deze periode te overbruggen.

WAT VERANDERT ER VOOR JOU?

De bibliotheken van De Panne, Koksijde, 

Nieuwpoort en Veurne werken voortaan samen. 

Ben je lid in één van de vier bibliotheken, dan mag 

je ook gratis gebruik maken van de drie andere. 

De voorwaarden (tarieven, termijnen en aantallen) 

zijn overal dezelfde.

De manier van materialen lenen, binnenbrengen en 

reserveren blijft gelijk.

De samenwerking met de bibliotheken uit de regio 

brengt een nieuw reglement met zich mee. 

De details hierover verneem je in de bibliotheek.

ERFGOEDDAG 2020
Erfgoeddag legt jaarlijks de focus op cultureel erfgoed én erfgoedwerk. Het evenement wordt op zaterdag 25 en 

zondag 26 april 2020 reeds voor de twintigste maal ingericht. Centraal thema van deze jubileumeditie is ‘De Nacht’. 

 

In het kader van Erfgoeddag organiseert de stedelijke bibliotheek twee activiteiten met ‘De Nacht’ als vertrekbasis:

 FOTOTENSTOONSTELLING ‘NIEUWPOORT  

     BIJ NACHT’

Donderdag 9 april t.e.m. woensdag 29 april 2020

 

In de expo Nieuwpoort bij nacht verken je aan de hand van 

foto’s van amateurfotograaf Bernine Deramoudt onze stad 

tijdens de nachtelijke uren. 

In haar zoektocht naar het mooie rondom ons, trekt 

Bernine dagelijks door Nieuwpoort en de omliggende 

gemeenten. Haar sfeerbeelden vinden regelmatig de weg 

naar het weerbericht op televisie.

Nieuwpoort bij nacht loopt van donderdag 9 tot en met 

woensdag 29 april 2020. De tentoonstelling is gratis te 

bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

 NOCTURNE MET MIEKE DOBBELS

 

Vrijdag 24 april 2020

Tijdens deze nocturne duik je samen met Mieke Dobbels 

de nacht in. De Nieuwpoortse actrice en schrijfster brengt 

teksten rond het thema ‘De Nacht’. Een avond met Mieke 

Dobbels is een geschenk vol taalkundige verrassingen. Op 

geheel eigen wijze brengt ze je in de juiste sfeer terwijl de 

duisternis over de bibliotheek valt. 

Laat je verleiden tot dit vertelmoment tussen de slapende 

boeken!

Wanneer? Vrijdag 24 april 2020 van 20 u. tot 21.30 u. 

Prijs? Deelname aan de nocturne is gratis.

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, wordt gevraagd 

om vooraf in te schrijven. Dit kan in de bibliotheek en bij 

de Dienst Toerisme (Infobalie Stadhuis en Infokantoor 

Hendrikaplein).

 Stedelijke bibliotheek

Kokstraat 18A

Tel. 058 22 30 40 

bibliotheek@nieuwpoort.be

De Dienst Cultuur laat je op Erfgoeddag voor het 

eerst een blik achter de schermen werpen van het 

restauratieproject ‘Watson 2’:

 BACK TO THE SEA: WATSON 2 

 

Zondag 26 april 2020 

 

De Watson 2 werd in 1948 gebouwd op de scheepswerf 

Samuel White op het Britse eiland Wight. Het vaartuig 

deed de daaropvolgende 40 jaar dienst als reddingsboot 

voor de kust van Nieuwpoort. 

Sinds 28 maart 2011 wordt de Watson 2 als varend erfgoed 

beschermd.

Op Erfgoeddag krijg je tijdens een rondleiding in de loods 

alles te horen over de geschiedenis van de Watson 2 en zie 

je hoe het schip in zijn oude glorie hersteld wordt.

Wanneer? Zondag 26 april 2020 van 10 u. tot 18 u. 

Locatie: loods Houtboeistraat
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CULTUUR

DAVID GALLE  
KOMT

Vrijdag 6 maart 2020 

20 u.

In tijden waarin iedereen zich een 

virtuele identiteit kan aanmeten, 

gaat David Galle tegen de stroom in. 

Hij is niet op tv of online. Hij komt. 

In het echt. Analoog, echt en recht 

voor uw neus. Geen gemanipuleerd 

verhaal vol zelfvertrouwen met alleen 

maar gefilterde momenten waar zijn 

schoonste kant goed uit komt.

Locatie: City, Valkestraat 18 

Tickets: € 12 (VVK) – € 14,50 (ADD) 

TOM CLEMENT 
ALMOST HUMAN 
Leonard Cohen greatest hits

Zaterdag 14 maart 2020 

20 u.

Tom Clement was als zanger vooral 

actief bij The Clement Brothers, die 

countrymuziek naar zowat alle huis-

kamers in Vlaanderen bracht. Samen 

met drie vrouwelijke muzikanten 

brengt hij het eerste verzamelalbum 

van Leonard Cohen. Verwacht je aan 

een warme, intieme avond waarop de 

beginperiode van Cohens uitzonder-

lijke muziek tot leven komt.

Locatie: City, Valkestraat 18 

Tickets: € 12 (VVK) – € 14,50 (ADD) 

TANIA VAN DER SANDEN 
T.A.N.I.A!

Vrijdag 27 maart 2020 

20 u.

Actrice Tania Van der Sanden is 

bijzonder openhartig in haar eerste 

onewomanshow. Met het grootste 

gemak en de vakkundigheid, laat ze 

een waaier van personages op het 

publiek los en last but not least: Tania 

zelf! Naarmate Tania in de voorstelling 

dichter bij zichzelf komt, wordt ook 

de traan onder de lach voelbaar.

Locatie: City, Valkestraat 18 

Tickets: € 12 (VVK) – € 14,50 (ADD) 

Centrum Ysara & City 
RODE BOOM  

CEREBRO

Zaterdag 4 april 2020 

20 u.

Heb jij er ooit van gedroomd 

mentalist te worden? Om te weten 

wat de ander denkt? In een span-

nende en interactieve voorstelling 

opent mentalist Kurt Demey je de 

ogen. Waarop bouwen wij onze 

overtuigingen? Waarom schenken 

wij de ander vertrouwen? Wat als 

we dat nu eens allemaal onderuit 

halen in deze unieke belevenis?

Locatie: Centrum Ysara, 

Dienstweg Havengeul 14 

Tickets:  

€ 10 (VVK) – € 12,50 (ADD)

FELIX VERMEIRSCH & 
STEPHANIE PROOT  

DUO CELLO EN PIANO 

Zondag 5 april 2020  

11 u.

Felix Vermeirsch startte op acht- 

jarige leeftijd met cello en speelt 

als solist het grote repertoire met 

tal van professionele orkesten. 

Sinds 2019 studeert hij muziek 

aan de universiteit in Wenen. 

Samen met Stephanie Proot – 

halve finaliste op de Koningin 

Elisabethwedstrijd in 2013 – 

brengt hij een klassiek samenspel 

van cello en piano.

Locatie: City, Valkestraat 18 

Tickets:  

€ 13 (VVK) – € 15,50 (ADD)

€ 6 (-18 jaar) 

 

ELLA LEYERS,  
TINE REYMER,  
EVA DE ROOVERE & 
INGE PAULUSSEN 

TE GEK!? – NERVEUZE 
VROUWEN

Zaterdag 25 april 2020  

20 u.

Ze zingen, ze zuchten en maken 

zich zorgen. Over de wereld en 

zichzelf. Deze nerveuze vrouwen 

vertellen je wat het is om verloren 

te lopen in de donkere kamers 

van hun gedachten. Ze zingen het 

bloed van onder je nagels, krabben 

aan je ziel en plukken de eelt van 

je emoties.

Deze voorstelling wordt ge- 

organiseerd in samenwerking met 

Gezonde Gemeente.

Locatie: Centrum Ysara,  

Dienstweg Havengeul 14 

Tickets:  

€ 14 (VVK) – € 16,50 (ADD) 

TICKETS: € 2 korting voor -26 jaar en 60+ | 50% korting met jeugdvoordeelpas | ADD + € 2,50. 

 

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

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

©
 Sam

m
y Slabbinck

©
 Tom

 Clement

©
 Lien Robberechts

©
 K

im
 Schollaert

©
 Te Gek!?

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

THE PROFESSOR AND  

THE MADMAN  

Donderdag 5 maart 2020

City 

In 1857 begint professor James Murray 

(Mel Gibson) aan de samenstelling 

van de Oxford English Dictionary. Hij 

probeert zoveel mogelijk personen 

te bereiken die een bijdrage kunnen 

leveren aan het ambitieuze project. 

William Chester Minor (Sean Penn) 

is één van die mensen. Hij levert 

meer dan 10.000 bijdrages, waarna 

het comité de man wil eren voor zijn 

werk. Murray komt er echter achter 

dat William inmiddels opgesloten zit 

in een gesticht voor krankzinnigen, 

na het plegen van een moord.

RICHARD SAYS GOODBYE

Donderdag 19 maart 2020

Centrum Ysara

Richard (Johnny Depp) is een 

hoogleraar die het leven niet meer 

ziet zitten, nadat hij gediagnosticeerd 

wordt met iets dat zijn leven totaal 

ondersteboven zet. Hij besluit alles 

opzij te schuiven en zijn bestaan zo 

brutaal en onbezorgd mogelijk door 

te brengen. Met een aparte humor 

en een roekeloze manier van doen 

en laten, pakt hij alles aan wat hij 

eerder niet deed. 

DE PATRICK  

Donderdag 2 april 2020  

City 

Patrick (Kevin Janssens) woont  

samen met zijn ouders op een 

naturistencamping. Wanneer zijn 

vader sterft, krijgt hij de leiding 

over de camping. Maar Patrick heeft  

andere zorgen: zijn favoriete hamer 

is al een tijdje zoek. De vaste be- 

woners willen dat Patrick iets met 

zijn leven doet, maar hijzelf moet 

en zal zijn hamer terugvinden. Hoe 

langer hoe meer wordt zijn obsessie 

een zoektocht naar zichzelf.

 

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.

KINDERFILMNAMIDDAG  
MANOU OP DE MEEUWENSCHOOL  
Woensdag 8 april 2020 - 14 u.

De kleine vogel Manou groeit op in een meeuwennest. Wanneer hij leert vliegen, 

ontdekt hij dat hij geen meeuw is zoals zijn vader en moeder, maar een zwaluw. 

Als hij enkele andere zwaluwen ontmoet, leert Manou wie hij écht is. Lukt het 

hem om verschillende vogelfamilies samen te brengen en hen daarmee als ware 

held te beschermen tegen het gevaar? 
 
Locatie: City, Valkestraat 18  

Tickets: € 3 – € 1,50 met jeugdvoordeelpas

KINDERFILMNAMIDDAG  

WONDER PARK  
Woensdag 15 april 2020 - 14 u.

De fantasievolle June ontdekt een pretpark dat verborgen ligt in het bos. Het 

park beschikt over leuke glijbanen en pratende dieren. Ze ontdekt al snel dat 

het park aan haar eigen fantasie is ontsproten. Er is één groot probleem: de 

uurwerkslinger die het pretpark elke ochtend doet opstarten, werkt niet meer. 

June moet er alles aan doen om de slinger terug aan de praat te krijgen. 

 Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14  

Tickets: € 3 – € 1,50 met jeugdvoordeelpas

ENSEMBLE LEPORELLO  
MISS WIFI EN KOEBREV EXPERIMENTEREN   
Dinsdag 14 april 2020 - 14.30 u.

Miss Wifi is de directrice van een instituut waar wetenschappelijke experimenten 

worden uitgevoerd. Ze is druk bezig in het laboratorium, want ze wil graag 

de eerste vrouw zijn die naar de maan reist. Wanneer blijkt dat Miss Wifi 

kleurenblind is, komt haar maanproject in gevaar. Maar haar assistent Koebrev 

heeft misschien wel een oplossing bedacht.  

 Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.  

Locatie: City, Valkestraat 18  

Tickets: € 6 (VVK) – € 8,50 (ADD)  

€ 2 korting voor -26 jaar en 60+ 

50 % korting met jeugdvoordeelpas 

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD 

Donderdag 16 april 2020 

Centrum Ysara

Los Angeles, 1969. In een tijd waarin alles aan het veranderen is, proberen 

tv-ster Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff Booth 

(Brad Pitt) aan de bak te komen in een filmindustrie die ze bijna niet meer 

herkennen. Deze negende film van schrijver en regisseur Quentin Tarantino is 

met meerdere verhaallijnen en een imposante ensemblecast een eerbetoon 

aan het gouden Hollywood-tijdperk. 

TICKETS:  
Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme (Infobalie Stadhuis & Infokantoor Hendrikaplein), Dienst 
Cultuur (City, Valkestraat 18) of online via www.cultuurnieuwpoort.be.

Voor de kinderfilmnamiddag wordt aangeraden om je tickets op voorhand aan te kopen.
Let op! Bij de kinderfilm is de filmpas niet geldig. 

Cultuurtips voor de paasvakantie 
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Oproep: 
Kunstmarkt 2.0
Op zaterdag 8 augustus 2020 vormen het 

Marktplein en de Marktstraat opnieuw het 

decor voor de Kunstmarkt. Tijdens dit zomers 

cultuurevenement in Parijse Montmartre-stijl 

etaleren kunstenaars er hun mooiste werken en 

werken ze ter plekke aan nieuwe stukken.

Inschrijven voor de Kunstmarkt kan bij de 

Dienst Cultuur of gebeurt via het formulier op  

www.nieuwpoort.be. 

Voor editie 2020 krijgt de Kunstmarkt een licht 

aangepast jasje aangemeten. Nieuw dit jaar is de 

mogelijkheid om workshops te geven. Interesse? 

Contacteer dan de Dienst Cultuur. 

LENTECONCERT:  
LIEFDESLIEDEREN MET ISHTAR
Bij het grote publiek is Ishtar bekend door het nummer 

O Julissi waarmee de band in 2008 ons land vertegen- 

woordigde op het Eurosongfestival in Belgrado. 

Ishtar brengt een avondvullend programma met liefdes- 

liederen uit de schatkamers van de Europese volksmuziek. 

Parels die de tand des tijds doorstonden en alleen maar 

aan intensiteit en schoonheid hebben gewonnen: 

passionele ballades, bruiloftsdansen, ontroerende klaag-

zangen, poëtische odes, schalkse spotdichten etc. 

De met zorg geselecteerde liederen dateren van de 11e 

eeuw tot op vandaag. Ze overstijgen probleemloos taal- en 

cultuurbarrières. 

Soms zijn ze sereen en diep ontroerend, een andere keer 

feestelijk en vreugdevol. 

Wanneer? Vrijdag 17 april 2020 om 19.30 u. 

Locatie: Sint-Laurentiuskerk, Ramskapelle 

Tickets: € 8 (VVK) – € 10 (ADD) (inclusief receptie)

 

Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme 

(Infobalie Stadhuis & Infokantoor Hendrikaplein), 

Dienst Cultuur (City, Valkestraat 18) of online via 

www.cultuurnieuwpoort.be.

Expo: Wereld van Amateurkunsten

Zaterdag 25 april t.e.m. zondag 10 mei 2020

Met editie 2020 van deze jaarlijkse WAK-tentoonstelling gunnen 

Nieuwpoortse kunstenaars je een blik in de wereld van de amateur-

kunsten. Dé ideale gelegenheid om de artiesten wat beter te leren 

kennen.

De expo loopt van 25 april tot en met 10 mei 2020 in de Stadshalle, 

zaal Geeraert. Alle kunstwerken zijn dagelijks gratis te bezichtigen, 

telkens van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u.

Aanvraag projectsubsidies
VÓÓR WOENSDAG 1 APRIL 2020 INDIENEN 

Heb je een uitzonderlijk of 

vernieuwend project uitgewerkt met 

je vereniging? Dan kun je hiervoor 

een projectsubsidie krijgen.

Elke vereniging kan een projectsub-

sidie aanvragen. Het gaat hierbij om 

erkende, niet-erkende als tijdelijke 

verenigingen. Ook een samenwerking 

van verenigingen of verenigingen die 

worden gesubsidieerd via andere ka-

nalen komen in aanmerking.

De subsidie kan nooit meer bedragen 

dan 50 % van de totale kost van je 

project. 

Uiterste datum om je aanvraag in te 

dienen is woensdag 1 april 2020.

WAT MOET JE DOEN?

• een project hebben dat 

plaatsvindt tussen september 

2020 en augustus 2021;

• een vereniging hebben met een 

rekeningnummer;

• het aanvraagformulier opvragen 

en ingevuld terugbezorgen aan 

Dienst Cultuur;

• na afloop een inhoudelijk en 

financieel verslag uitbrengen. 

 

WAARMEE KOM JE IN 

AANMERKING? 

Met alles wat de dagdagelijkse 

werking van de vereniging overstijgt:

• een jubileum of speciale 

gelegenheid;

• een activiteit die vernieuwend is 

voor Nieuwpoort;

• een activiteit die je met 

meerdere verenigingen samen 

organiseert;

• een speciale activiteit die je 

organiseert voor of met een 

bijzondere doelgroep (jeugd, 

senioren, personen met een 

handicap etc.);

• een groot evenement met een 

grotere uitstraling;

• een educatief project.

AAN WELKE VOORWAARDEN 

MOET MIJN ACTIVITEIT 

VOLDOEN?

• toegankelijk voor een groot 

publiek;

• vindt hoofdzakelijk in Nieuwpoort 

plaats;

• gericht op de Nieuwpoortse 

bevolking;

• steun van Stad Nieuwpoort 

vermelden in alle communicatie. 

 

 Dienst Cultuur

Valkestraat 18

Tel. 058 79 50 00 

cultuur@nieuwpoort.be

www.cultuurnieuwpoort.be

 Cultuur beweegt in Nieuwpoort

 Centrum Ysara & City

 cultuurnieuwpoort
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BUITENSPEELDAG 2020 

Woensdag 22 april 2020 

Al voor de dertiende keer op rij wordt op 

woensdag 22 april 2020 een Buitenspeeldag voor 

kinderen ingericht. De Jeugd- en Sportdienst 

slaan opnieuw de handen in elkaar om alle 

Nieuwpoortse kinderen een leuke namiddag te 

bezorgen. 

Kinderen kunnen zich amuseren in het stedelijk 

sportpark tussen 13.30 u. en 16.30 u.

Deelname aan de Buitenspeeldag is gratis. Vooraf 

inschrijven is niet nodig. 

 Jeugddienst 

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 91 26

jeugd@nieuwpoort.be

www.jeugddienstnieuwpoort.be

 Jeugddienst Nieuwpoort

 jeugdnieuwpoort

Kinderopvang op  
pedagogische studiedagen 
en brugdagen

Vanaf maandag 2 maart 2020 wordt nu ook kinderopvang 

voorzien op de pedagogische studiedagen en brugdagen 

van de Nieuwpoortse lagere scholen. Je kunt dan in het 

jeugdcentrum terecht, telkens van 7 u. tot 19 u. 

Per begonnen halfuur betaal je 0,50 euro via de aankoop 

van een stempelkaart van 20 euro. Een code op de 

jeugdvoordeelpas geeft je nog 50 % korting. 

Voorzie wel steeds een middaglunchpakket, voldoende 

drank en enkele tussendoortjes. De Jeugddienst zorgt voor 

spel en avontuur.

Vooraf inschrijven is niet nodig.

 
 

 Gewijzigde uren kinderopvang

Vanaf maandag 2 maart 2020 wordt de naschoolse 

opvang in het jeugdcentrum op woensdag en vrijdag 

met één uur uitgebreid, naar 19 u. 

Dezelfde uren zullen ook gelden voor de opvang 

vóór en na de speelpleinwerking. Je kunt er vanaf de 

paasvakantie ook terecht van 7 u. tot 19 u. 

Speelpleinwerking  
paasvakantie  

Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen van 3 

tot 12 jaar terecht bij de speelpleinwerking. Voor 

13- en 14-jarigen is er de tienerwerking. Er wordt 

opvang voorzien van 7 u. tot 9 u. en van 16.30 u. 

tot 19 u. 

Kinderen krijgen een warme maaltijd en een 

vieruurtje aangeboden voor de prijs van 6 euro 

(in Nieuwpoort gedomicilieerd) of 8 euro (niet in 

Nieuwpoort gedomicilieerd).

Er kan ook voor een halve dag aan de 

speelpleinwerking worden deelgenomen. Dit 

telkens van 9 u. tot 12 u. of van 13.30 u. tot 

16.30 u. De prijs bedraagt 3 euro (in Nieuwpoort 

gedomicilieerd) of 4 euro (niet in Nieuwpoort 

gedomicilieerd). Voor wie een halve dag komt, 

wordt geen warme maaltijd voorzien. Opvang is 

wel mogelijk.

Let op! Er is geen speelpleinwerking tijdens het 

weekend en op wettelijke feestdagen. 

Indien drie of meer kinderen uit hetzelfde 

Nieuwpoortse gezin voor de speelpleinwerking 

worden ingeschreven, betaal je vanaf het derde 

kind de helft van de prijs. Een code op de 

voordeelpas geeft 50 % korting. 

MNM Summerlove 
Nieuwpoort
 

Zaterdag 25 juli 2020

MNM komt deze zomer naar Nieuwpoort-Bad met 

het nieuwe belevingsfestival MNM Summerlove 

Nieuwpoort. Op zaterdag 25 juli 2020 palmt de 

radiozender het Prins Mauritspark in met de hipste 

dancemuziek van het moment. 

 

Een standaardticket kost 25 euro. Maar er is goed 

nieuws voor de Nieuwpoortse jongeren! Speciaal 

voor hen start vanaf de krokusvakantie een 

voorverkoop. 

 

Ben je tussen de 15 (geboortejaar 2005) en de 

26 jaar (geboortejaar 1995)? Ben je in Nieuwpoort 

gedomicilieerd? Dan kun je vanaf maandag 24 

februari 2020 om 8 u. jouw ticket kopen bij de 

Jeugddienst aan het voordelige tarief van 10 euro. 

Dit zolang de voorraad van 500 voordeeltickets 

strekt. Vergeet je identiteitskaart niet!

Check alvast de line-up van artiesten op   

www.visit-nieuwpoort.be.

Feestelijke opening van 
Jeugdhuis De Sortie 

Zaterdag 4 april 2020

Een groep enthousiaste Nieuwpoortse jongeren 

heropent, met ondersteuning van de Jeugddienst, 

het jeugdhuis in de Dudenhofenlaan. Het nieuwe 

jeugdhuis krijgt de naam ‘De Sortie’. De naam 

verwijst naar het uitgaan. 

Op zaterdag 4 april 2020 wordt jeugdhuis De 

Sortie feestelijk ingehuldigd met een heuse 

openingsfuif. Vanaf 21 u. zorgen enkele straffe 

dj’s voor de nodige muziek en sfeer. Jongeren 

tussen 16 en 25 jaar zijn van harte welkom. De 

toegang is gratis. 

Na de opening zal het jeugdhuis iedere vrijdag 

open zijn vanaf 20 u. tot 1 u. 

Meer informatie over de openingsfuif vind je op 

de Facebookpagina van de Jeugddienst en het 

jeugdhuis.  
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SPORT


NIEUWPOORTSE 
SPORTDAG VOOR 
50-PLUSSERS 

Dinsdag  
19 mei 2020

Nieuwpoort is opnieuw 
#sportersbelevenmeer-stad

In 2019 daagde Sport Vlaanderen alle Vlaamse gemeenten en steden uit om 

deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer-award. Via zeven uitdagingen 

konden zij #’s verdienen. De steden en gemeenten die erin slaagden om vijf 

van de zeven uitdagingen tot een goed einde te brengen, mogen zich vanaf 

nu een jaar lang #sportersbelevenmeer-stad of gemeente noemen. 

Nieuwpoort slaagde erin om alle zeven uitdagingen te volbrengen en krijgt 

daardoor opnieuw 1 jaar lang de titel van #sportersbelevenmeer-stad! 

Er werd gescoord met G-sportinitiatieven en het stimuleren van inwoners 

om op een originele manier foto’s op sociale media te delen. Verder was er 

lof voor de inspanning van Stad Nieuwpoort om gezinnen aan het sporten te 

krijgen, de Maand van de Sportclub te coördineren, schoolsport te promoten, 

een belevingsactiviteit in de natuur op poten te zetten en te werken rond 

sporten op het werk. 

KIJK! IK FIETS!  

 

Woensdag 18 maart 2020

Het project Kijk! Ik fiets! leert 

kinderen van 4 tot 7 jaar fietsen op 

twee wielen. De enige voorwaarde is 

dat deelnemers al vlot kunnen rijden 

met steunwieltjes.

Eén van de ouders begeleidt zijn of 

haar kind. Een ervaren monitor staat 

in voor het goed verloop van de les

en geeft nuttige tips aan de kinderen 

en ouders.

 

 

Wanneer? Woensdag 18 maart 

2020 van 14 u. tot 17 u. 

Locatie: stedelijke Vismijn, zaal 

Iseland

Prijs? € 10 

Inschrijven voor Kijk! Ik fiets! gebeurt 

via de stedelijke Sportdienst.

 Sportdienst

Dudenhofenlaan 2B

Tel. 058 23 75 40 

sport@nieuwpoort.be

 Sportdienst Nieuwpoort

Long Course Weekend 
strijkt neer in Nieuwpoort 

Vrijdag 25 t.e.m. zondag 27 september 2020

Zwem met de golven, fiets met de wind, loop de geschiedenis in!

Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september wordt Nieuwpoort de uitvalbasis voor de allereerste Belgische editie van 

Long Course Weekend, een uniek sportfestival met een onevenaarbare sfeer.

Drie dagen lang kunnen atleten deelnemen aan drie disciplines: zwemmen in de Havengeul (vrijdag), fietsen door 

Flanders Fields (zaterdag) en lopen langs de kust en in de polders (zondag). De disciplines zijn er in verschillende 

afstanden en op maat van elke deelnemer. Je kiest dus zelf aan welke events en aan welke afstand je deelneemt. 

Voor de échte diehards is er de Long Course-optie: de langste afstand in elke discipline en goed voor de afstand 

van een volledige triathlon! 

Info en inschrijven via www.lcwbelgium.com.
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ZWEMBAD

CURSUS STIJLVERBETERING CRAWL

Vanaf maandag 2 maart 2020 gaat een nieuwe cursus 

‘Stijlverbetering crawl’ voor beginners van start. Tijdens 

deze elfdelige lessencyclus leer je hoe je jouw zwemstijl 

kunt verfijnen. 

De lessen vinden telkens plaats op maandag van 18.45 u. 

tot 20 u. Voorwaarde van deelname is dat je minimum 25 

meter crawl kunt zwemmen. 

De prijs voor deze cursus bedraagt 60 euro.

AQUAPOLE 

Vanaf 2 maart 2020 wordt elke maandag een lessenreeks 

‘Aquapole’ ingericht. Dit is een sportactiviteit waarbij 

deelnemers 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 bedraagt 50 euro. Per reeks 

kunnen zeven personen deelnemen.

Inschrijven voor beide activiteiten 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. 

SPORTLESSEN VOORJAAR 2020
BIJSCHOLING  

HOGER REDDER
 

Vrijdag 8 mei en zaterdag 9 mei 2020

In samenwerking met de Vlaamse Reddings- 

federatie (RedFed) wordt een bijscholing Hoger 

Redder georganiseerd. De cursus vindt plaats op 

volgende data:

• vrijdag 8 mei 2020 van 18 u. tot 22.30 u. 

• zaterdag 9 mei 2020 van 7.45 u. tot 12.15 u. 

De deelnameprijs bedraagt 42 euro voor wie 

in Nieuwpoort gedomicilieerd is. Niet-inwoners 

betalen 45 euro. 

Inschrijven voor de bijscholing gebeurt vóór 

woensdag 1 april 2020. Inschrijvingsformulieren 

zijn verkrijgbaar aan de kassa van het zwembad 

of op aanvraag via zwembad@nieuwpoort.be.  

Je kunt je ook online registreren via  

www.nieuwpoort.be (Inwoner > Sport > 

Stedelijk zwembad > Activiteiten). 

Let op! Omwille van deze bijscholing sluit het 

zwembad op vrijdag 8 mei 2020 uitzonderlijk om 

18 u.

 Stedelijk zwembad

Leopold II park (Stationslaan)

Tel. 058 23 38 88 

zwembad@nieuwpoort.be

 Stedelijk zwembad Nieuwpoort


OPENINGSUREN
Tijdens de paasvakantie 
geldt een aangepaste 
uurregeling. Meer info op 
www.nieuwpoort.be. 

DISCO IN HET ZWEMBAD
Op zondag 22 maart 2020 kun je tussen 9.30 u. en 

12 u. in het stedelijk zwembad deelnemen aan het 

discozwemmen. Het zwembad verandert in een heus 

discoparadijs met muziek van dj Rambo. 

Deelnemers betalen de gewone ingangsprijs van het 

zwembad.

 
DE PAASHAAS OP BEZOEK
Zondag 12 april 2020

Op zondag 12 april 2020 komt de paashaas vanaf 

10 u. op bezoek in het stedelijk zwembad. Voor 

kinderen worden leuke activiteiten en 

verrassingen georganiseerd.
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Nieuwe  
Westkustfietsroute

Vanaf maart 2020 schrapt Westtoer in onze 

contreien twee bestaande fietsroutes: Lange Lis 

en Veurne Ambacht. In de plaats komt er een 

gloednieuwe Westkustfietsroute waarbij De Panne, 

Koksijde-Oostduinkerke, Veurne en Nieuwpoort 

met elkaar in verbinding staan. 

De routekaart voor dit nieuwe parcours kost 3 

euro en is verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme. Bij 

de aankoop van de kaart krijg je een deelname- 

formulier voor de fietszoektocht. Deelnemen aan 

deze zoektocht kan tot woensdag 30 september 

2020. Hierbij zijn mooie prijzen te winnen.

De lancering van de nieuwe Westkustfietsroute is 

voorzien op zaterdag 4 april 2020.

Weekmenu
Aan de hand van een weekmenu krijg je 

in de paasvakantie dagelijks een leuke 

uitstap voorgeschoteld. Het aanbod 

gaat van gezonde natuurwandelingen 

tot interessante geleide bezoeken in 

Westfront. Deze laatste zijn er ook op 

kindermaat.

Verder zijn er ook de historische 

wandelingen in het stadscentrum en de 

badplaats. 

Ontdek het volledige aanbod op   

www.visit-nieuwpoort.be.

EERSTE  
‘BILLEKARREROUTE’  

IN NIEUWPOORT
 

Het beeld van de Nieuwpoortse Zeedijk is on-

losmakelijk verbonden met de ‘billekarren’: de 

traditionele gocarts in alle mogelijke formaten 

en kleuren. Bij een bezoek aan zee vormen ze 

hét perfecte tijdverdrijf voor kinderen, jongeren, 

families of vriendengroepen. 

Vanaf de paasvakantie lanceert Westtoer in alle 

badplaatsen aan onze Belgische Kust een lokale 

billekarreroute. De tocht in Nieuwpoort is 5,5 km 

lang en duurt ongeveer een uurtje. 

Onderweg kom je langs verschillende toeristische 

trekpleisters: het kleurrijke Le vent souffle où 

il veut op de Kromme Hoek, de uitkijktoren 

langs de Havengeul, het Beaufort-kunstwerk 

Searching for Utopia (de bekende schildpad van 

Jan Fabre) etc.

De route wordt feestelijk ingereden op maandag 

6 april 2020. Het exacte startuur krijg je later 

meegedeeld via www.visit-nieuwpoort.be.

Het plan van de billekarreroute zal verkrijgbaar 

zijn bij de toeristische infokantoren en de 

gocartverhuurbedrijven in Nieuwpoort.
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TOERISME

GA JE MEE OP ONDEKKING AAN ZEE?
Met een ruim aanbod wandelingen kunnen natuurliefhebbers en fervente wandelaars in Nieuwpoort hun hartje 

ophalen. Bij elke wandeling staat de beleving en het verruimen van je kennis centraal. 

WANDELINGEN IN NATUURRESERVAAT  

DE IJZERMONDING

Tijdens de vakantieperiodes kun je op woensdag met een 

gids het natuurreservaat De IJzermonding verkennen. In 

dit waardevol stukje natuur speelt de getijdenwerking 

een belangrijke rol. De specifieke planten en dieren die 

hier voorkomen, zijn aangepast aan zeer ongunstige 

levensomstandigheden. Met wat geluk spot je zelfs enkele 

zeehonden op de oever van de IJzer. 

De wandelingen starten om 10 u. op de parking aan het 

einde van de Halvemaanstraat. Er wordt aangeraden 

om stevige schoenen te dragen. Een verrekijker is een 

meerwaarde.

WANDELINGEN AAN ZEE EN IN DE DUINEN

In de paasvakantie neemt een gids je op donderdag mee 

doorheen de duinen en op het strand. 

Op 9 april 2020 kun je deelnemen aan de schelpen-

wandeling Speur mee naar geuren en kleuren aan het 

Noordzeestrand. Je krijgt uitleg over de aanspoelsels en 

schelpen die op het strand gevonden worden. 

De wandeling start om 10 u. Vertrekplaats is het Info-

kantoor op het Hendrikaplein. Vergeet zeker niet om een 

emmertje mee te brengen!

Donderdag 16 april 2020 staat Met de natuurgids op 

exploratie in de Simliduinen op het programma. Tijdens 

deze geanimeerde duinenwandeling wijst de gids je op alle 

dieren en planten die in dit natuurgebied voorkomen. De 

tocht is geschikt voor gezinnen met kinderen. Afspraak 

om 10 u. aan de ingang van de Sint-Bernarduskerk in  

Nieuwpoort-Bad.

 

Let op! De duinenwandeling op 16 april is niet toegankelijk 

voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. 

Dinsdag 7 april en dinsdag 14 april 2020

Breng tijdens de paasvakantie een begeleid bezoek 

aan de stedelijke Vismijn. Je leert er via een simulatie 

van de visveiling hoe de vishandelaars hun producten 

aankopen. Verder krijg je ook uitleg over de werking 

van de Vismijn zelf. 

Als afsluiter is er een degustatie van dagverse Nieuw-

poortse garnalen en een Rodenbach. 

Wanneer? 

Dinsdag 7 en 14 april 2020, telkens van 9.30 u. tot 

11.30 u. Het bezoek start telkens aan de klokkentoren 

van de Vismijn. 

Prijs?

Voor deelname aan Van Pittig Bruintje en Grijze Garnaal 

betaal je 6 euro per persoon. Er kunnen maximum 40 

personen deelnemen per bezoek. Niet geschikt voor 

kinderen jonger dan 12 jaar. 

Inschrijven? 

Reserveren via de Dienst Toerisme. Je kunt ook online 

tickets kopen via www.visit-nieuwpoort.be.

Van Pittig Bruintje  
en Grijze Garnaal

 Dienst Toerisme

Nieuwpoort-Stad

Marktplein 7

Tel. 058 22 44 44

info@nieuwpoort.be

www.visit-nieuwpoort.be

 Visit Nieuwpoort

 visitnieuwpoort

Nieuwpoort-Bad

Hendrikaplein 11

Tel. 058 23 39 23 

toerismebad@nieuwpoort.be
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WESTFRONT

Nieuwe tentoonstelling in Westfront:
Mijn oorlog – Juul Filliaert 1914 - 1918
In het bezoekerscentrum Westfront komen de oorlogsjaren 

van Juul Filliaert vanaf zaterdag 9 mei 2020 opnieuw tot 

leven.

Als redactie-secretaris van het frontblad De Belgische 

Standaard was hij betrokken bij alle initiatieven die 

genomen werden om de culturele en sociale noden van 

de frontsoldaat te behartigen. Zijn persoonlijk archief, 

met documenten en een unieke kunstverzameling van 

frontschilders, plaatst zijn engagement opnieuw in de 

belangstelling. 

Naar aanleiding van deze tentoonstelling verschijnt 

ook een rijk gedocumenteerd boek (24 euro) over de 

oorlogsjaren van Juul Filliaert. Deze zal verkrijgbaar zijn in 

het bezoekerscentrum en bij de Dienst Toerisme. 

Een bezoek brengen aan deze tentoonstelling kan tot 

zondag 10 januari 2021.

 

FILLIAERTS GEZOCHT! 

De opening van de expo Mijn Oorlog -  

Juul Filliaert vindt plaats op vrijdag 8 

mei 2020 in het bezoekerscentrum 

Westfront. 

Om deze gebeurtenis een extra 

dimensie te geven, nodigen 

curator Luc Filliaert en Stad 

Nieuwpoort alle mensen uit met 

de naam Filliaert of Filiaert. 

Ook mensen die in de Juul 

Filliaertweg wonen zijn van 

harte welkom.

Zin om erbij te zijn? 

Stuur dan tegen donderdag 

30 april 2020 een e-mail naar 

info@westfrontnieuwpoort.be. 

 
BEZOEK WESTFRONT MET GRATIS GIDS
Elke zondag kun je tijdens de paasvakantie een geleid bezoek brengen aan het bezoekerscentrum.  

Je betaalt enkel jouw toegangsticket. De gids krijg je er gratis bij. Inschrijven is niet nodig. 

Waar? Ingang bezoekerscentrum Westfront

Wanneer? Zondag 5, 12 en 19 april 2020 om 10 u.

FOLLOW THE ... FENIKS
Woensdag 29 juli t.e.m. zondag 2 augustus 

2020

Deze zomer pakt de Dienst Toerisme uit met 

Follow the ... Feniks: een beklijvend spektakel 

op het Marktplein van Nieuwpoort met projectie, 

theater en livemuziek. Regisseurs Mieke Dobbels 

en Frieda Vanslembrouck – muzikaal begeleid 

door Johan Bouttery – slaan de handen in elkaar 

om het Nieuwpoort van na de Eerste Wereloorlog 

terug op te roepen, als typevoorbeeld van een 

Wederopbouwstad. Follow the ... Feniks dient 

zich aan als een ontroerend verhaal over moeten 

loslaten en de wil om terug vast te nemen en 

verder te gaan. Om wederop te bouwen. 

WAT VALT ER TE BELEVEN?

Een originele nocturnewandeling in het stads-

centrum met verrassende anekdotes, gevolgd 

door een apotheose om nog lang over na te 

praten.

WANNEER?

Elke avond van woensdag 29 juli t.e.m. zondag 

2 augustus 2020. De nocturnewandeling start 

telkens om 18.30 u. of 19.30 u. De apotheose 

vangt aan om 22 u. 

TICKETS?

Voor de nocturnewandeling dien je op voorhand 

tickets te kopen via  

www.visit-nieuwpoort.be. De verkoop start 

vanaf zondag 15 maart 2020. Tickets kosten 

7,50 euro per persoon. De apotheose wordt 

gratis aangeboden aan het publiek. 

Follow the ... Feniks kadert in het regionaal 

project Feniks2020. Hierbij brengen twaalf 

partners uit de Westhoek elk op hun eigen 

manier – via evenementen, thema-expo’s 

etc. – het thema van wederopbouw na de 

Eerste Wereldoorlog onder de aandacht. 

Met de steun van Westtoer en Toerisme 

Vlaanderen.

Geleid bezoek  
op kindermaat 
Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen samen met een 

gids op speurtocht gaan in het bezoekerscentrum 

Westfront. Zij komen meer te weten over de 

onderwaterzetting, de sluizen en het IJzerpanorama 

(zie ook p. 10-11). 

Na afloop nemen ze de trappen naar de top van 

het monument. Daar kunnen ze genieten van het 

panoramisch uitzicht. Elke deelnemer krijgt lekkere 

paaseitjes meer naar huis.

Waar? Ingang bezoekerscentrum Westfront

Wanneer? Zaterdag 4, 11 en 18 april om 14 u.

Wie? Kinderen tussen 8 en 12 jaar.

Prijs? € 5. Inschrijven is niet nodig. 

 Westfront Nieuwpoort

Kustweg 2

Tel. 058 23 07 33

info@westfrontnieuwpoort.be

www.westfrontnieuwpoort.be

 Westfront

 westfrontnieuwpoort
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FAMILIEDAG  
‘Op handen en voeten’
Zondag 19 april 2020

Kinderboerderij De Lenspolder organiseert op zondag 19 

april 2020 vanaf 10 u. een heuse familiedag. Deze staat dit 

jaar in het teken van handen en voeten. 

Doe je schoenen uit voor het gekke doe- en voelparcours. 

Je wordt uitgedaagd om op handen en blote voeten in 

de modder te lopen, met zwemvliezen aan en zelfs op 

stelten. Heb je al eens geschilderd met je tenen? Het levert 

ongetwijfeld een creatief kunstwerk op. Laat je liever niet 

met je voeten spelen? Maak een mooie hand(stok)pop 

of luister naar het poppenspel. Er is een parcours voor 

kinderen tot 8 jaar en een ander voor 8-plussers. 

Tijdens de familiedag ontbreken ook vaste waarden zoals 

de imker en natuurwerkgroep De Kerkuil niet. Op de 

hobbymarkt ontdek je verschillende vormen handwerk. 

Het Nieuwpoortse zangkoor Opportus zorgt voor de nodige 

muzikale gezelligheid.

KINDERBOERDERIJ

GROTE 
SCHELPENTELDAG 
Zaterdag 14 maart 2020

De ‘Grote Schelpenteldag’ is een burgerweten-

schapsinitiatief van VLIZ, Natuurpunt, EOS, 

Kusterfgoed, Provincie West-Vlaanderen en de 

Strandwerkgroep en heel wat andere partners 

waaronder de tien kustgemeenten. 

Tijdens de eerste edities verzamelden en 

identificeerden 1.200 deelnemers samen 80.000 

schelpen. Aan de hand van de vergaarde gegevens 

leerden onderzoekers meer over het voorkomen 

van deze zeedieren. 

De derde ‘Grote Schelpenteldag’ vindt plaats 

op zaterdag 14 maart 2020, doorlopend van 

10 u. tot 17 u. Dit jaar wordt gekeken hoe het 

gesteld is met de verhouding tussen linker- en 

rechterschelphelften.

Wil jij ook je ‘schelpje’ bijdragen? Via een vast-

gelegd patroon ga je 100 schelpen rapen op het 

strand. Vervolgens sorteer je de schelpen op 

naam en tel je de aantallen per soort. Enkele 

schelpenkenners ter plaatse helpen je daarbij. 

Na het tellen worden de schelpen terug naar het 

strand gebracht. 

Ook gezinnen zijn welkom: kinderen krijgen 

een prachtig zeeverhaal te horen, met enkele 

schelpendieven in de hoofdrol. 

De schelpentelpost in Nieuwpoort bevindt zich 

tegenover De Barkentijn op de Zeedijk. De 

registratie van alle vondsten gebeurt in zaal Dolfijn 

van De Barkentijn (ingang via de Albert I laan of 

de Veurnestraat).

Meer informatie en inschrijven via 

www.groteschelpenteldag.be. 

 Kinderboerderij De Lenspolder

Elf-Juliwijk 6A

Tel. 058 23 69 86 

kinderboerderij@nieuwpoort.be

 Kinderboerderij De Lenspolder 

KINDERBOERDERIJ

NIEUW: KUNSTelen op 
de Kinderboerderij
Je bekijkt de dieren met kunstenaarsogen. Ze 

worden het onderwerp van jouw schilderij. Op 

de Kinderboerderij zijn er modellen genoeg voor 

je kunstwerk. Of ze zich gewillig laten portret- 

teren is een andere vraag. 

Schuilt er in jou een Pablo Picasso, Vincent van 

Gogh of Rembrandt van Rijn? Kom dan tijdens 

de paasvakantie op dinsdagvoormiddag naar de 

Kinderboerderij.

Wanneer? Dinsdag 7 en 14 april 2020, telkens 

van 10 u. tot 12 u. 

Wie? Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Prijs? € 2,50

Meer info en reserveren via 

www.visit-nieuwpoort.be.
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NIEUWPOORT IN BEELD

SINT-BERNARDUSCOLLEGE ONTVANGT DE GROENE PLUIM 2019

 

Dit jaar werd de award samen met een cheque van 100 euro toegekend aan het Sint-Bernarduscollege. VVW Westhoek 

eindigde op een verdienstelijke tweede plaats. Winnaar en runner-up reiken elkaar de hand en hebben de intentie om in 

de nabije toekomst nauw samen te werken aan een gemeenschappelijk groepsproject (zie ook p. 14-15).

ZESTIG JAAR GEHUWD 

 

Julien Vyvey en Marie-Thérèse Dehamers huwden op 12 december 1959. Julien heeft een mooie loopbaan in de 

banksector achter de rug. Hij was jarenlang succesvol kantoordirecteur in Westende. Marie-Thérèse zorgde met veel 

toewijding voor haar twee kinderen en haar man. Julien was tevens medeoprichter van de Koninklijke Postzegelclub van 

de Westhoek en van de Westendse Wijngilde.

De jubilarissen hebben een hechte band met hun twee kinderen, tien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Het paar werd in de bloemetjes gezet door het stadsbestuur en door het personeel van het wzc De Zathe waar  

Julien verblijft.

31

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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ACTIVITEITEN 
MAART EN APRIL

INPUT UITKALENDER MEI/JUNI

Als organisator ken je je activiteiten het best. 

Daarom laten we je zelf je activiteiten invoeren in de 

UiTdatabank. De UiTdatabank is dé bron waarop de 

Dienst Communicatie zich baseert om deze kalender 

op te stellen. Gelieve alle activiteiten ten laatste tegen 

maandag 30 maart 2020 toe te voegen. 

2 MAART 

De Mantelhaven: zorgvolmacht
Het mantelzorgcafé De Mantelhaven organiseert maandelijks 

activiteiten voor personen die zorgen voor een naaste. Telkens 

staat een ander thema centraal. De activiteit vindt plaats tussen 

14 u. en 16.30 u. Locatie: Het Sociaal Huis, Astridlaan 103. 

Deelname is gratis. Info en inschrijven: tel. 058 22 38 11 of 

hanne.hosten@nieuwpoort.be.

5 MAART

Cinema City: The Professor and  
the Madman
Meer info zie p. 31 

6 MAART 

Theatervoorstelling: David Galle – Komt
Meer info zie p. 28 

Bingo-avond
Van 20 u. tot 23 u. Kostprijs: € 10. Locatie: Gemeentelijke 

basisschool De Pagaaier, Sint-Jorisplein 31. Meer info:  

info@depagaaier.be of tel. 058 23 51 34.

7 MAART

Theater: Novecento
Paul Houwen brengt de prachtige monoloog Novecento van 

de hedendaagse Italiaanse auteur Alessandro Baricco. Een 

meeslepend verhaal vol humor en ontroering op volle zee. 

Kostprijs: € 10. Van 20 u. tot 21.30 u. Locatie: Centrum Ysara, 

Dienstweg Havengeul 14. Info en organisatie: PanTheater: 

tel. 0497 53 37 34 – info@pantheater.be. 

 

13 MAART

Openklasmoment voor nieuwe peuters
Infomoment voor school startende peuters. Met rondleiding 

in de school door de kleuterjuffen. Start vanaf 9 u. Locatie: 

Gemeentelijke basisschool De Pagaaier, Sint-Jorisplein 31. 

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

Quiz: De Slimste van Ramskapelle
Algemene quiz voor ploegen (3 deelnemers per ploeg). Minstens 

één deelnemer per ploeg heeft een link met Ramskapelle. 

Start: 20 u. Locatie: Dorpshuis d’Oude Schole. Inschrijven via 

els.degrande@telenet.be of tel. 058 24 26 44. Naam van de 

ploeg door te geven bij inschrijving. Kostprijs: € 12 per ploeg. 

14 MAART

Concert: Tom Clement – Almost Human 
Meer info zie p. 28

Derde Grote Schelpenteldag 
Meer info zie p. 44

Kaas- en boterkaarting
Kaarting waarbij je kaas en boter kunt winnen. Van 14 u. 

tot 18 u. Kostprijs: € 2 per spel. Inschrijven is niet nodig. 

Locatie: cafetaria wzc De Zathe. Info en organisatie: OCMW 

Vriendenkring – tel. 058 22 21 80. 

15 MAART 

Theater: Novecento
Meer UiTinfo op 7 maart.  

Let op! Voorstelling van 15 u. tot 16.30 u.

18 MAART

Kijk! Ik Fiets!
Meer info zie p. 36

Workshop groente- en fruitpap maken
Meer info zie p. 18

19 MAART 

Donderdag Filmdag: Richard says goodbye 
Meer info zie p. 31

20 MAART

Disney festival
Festival op maat van kinderen met animatie voor jong en oud. 

Locatie: chirolokaal, Dudenhofenlaan 2A.  

Meer info: info@depagaaier.be of tel. 058 23 51 34.
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21 MAART 

Workshop Kalligrafie – De Unicaal 
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. 

Lezing: De Bevrijding van de Belgische Kust
Auteur en oorlogskenner Kristof Jacobs gaat dieper in op de 

bevrijding met fotomateriaal en originele uitrusting. Start om 

19 u. Locatie: City, Valkestraat 18. Basistarief: € 3. 

Tweedehandsbeurs kinder- en babyartikelen 
Van 10 u. tot 15 u. Locatie: Vismijn (zaal Iseland). Gratis 

toegang voor bezoekers. Deelnemers betalen per tafel: € 8 

(leden Gezinsbond) en € 12 (niet-leden). Info en organisatie: 

Gezinsbond Nieuwpoort – gezinsbondnieuwpoort@gmail.com – 

tel. 0495 69 64 24 – nieuwpoort.gezinsbond.be/activiteiten 

22 MAART

Disco in het zwembad
Meer info zie p. 38

24 MAART

Lezing Onze-Lieve-Vrouwekerk 
In opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed  

voeren archeologen van BAAC Vlaanderen al sinds oktober 

opgravingen uit in de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 

in Nieuwpoort-Stad. 

Voor het westportaal van de kerk vonden ze overblijfselen van 

het oude kerkhof met honderden individuele begravingen én een 

groot massagraf. De graven dateren van de late middeleeuwen 

tot de 19e eeuw en schetsen een interessant beeld van de 

historische bevolking van Nieuwpoort.

Archeoloog Thomas Pieters doet op dinsdag 24 maart 2020 uit 

de doeken wat ze tijdens het veldwerk ontdekten over de oud-

Nieuwpoortenaars die hier begraven lagen.

De lezing vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk en begint 

om 19 u. Toegang is gratis.

26 MAART

Lezing: Brandpreventie
Lezing door Brandweer Westhoek. Van 14 u. tot 17 u.  

Kostprijs: € 5. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 

14. Organisatie: Vief Nieuwpoort - info.nieuwpoort@vief.be.

27 MAART

Theatervoorstelling:  
Tania Van Der Sanden – T.A.N.I.A.!
Meer info zie p. 28

Lezing: De Slag om Nieuwpoort
Lezing door doctor in de geschiedenis Edward De Maesschalck 

over de Slag om Nieuwpoort-Oranje tegen Spanje. Van 14 u. 

tot 18 u. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. 

Basistarief: € 10 (€ 15 voor niet-leden). Organisatie: Neos 

Nieuwpoort - neosnieuwpoort@telenet.be.

28 MAART

Monotype: basisintroductie tot  
de grafische technieken
Monotype is een grafische techniek waarmee je verrassende en 

kleurrijke resultaten kunt bereiken. Op een glasplaat of zinken 

plaat wordt drukinkt aangebracht die vervolgens op papier 

afgedrukt wordt. De workshop vindt plaats van 13.30 u. tot 17 

u. Locatie: Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Kostprijs: € 35 

(incl. drukpapier, inkt en waardebon van € 3). Reservaties via 

kunsthuismamezon.wixsite.com/mamezon.

29 MAART

Concert: Carmen Deslee
Carmen brengt nostalgische en romantische liedjesmozaïek. 

Gratis. Van 14 u. tot 16.30 u. Locatie: ’t Schorrehof,  

Marktplein 16. 

2 APRIL

Cinema City: De Patrick
Meer info zie p. 31

4 APRIL

Theatervoorstelling: Rode Boom – Cerebro
Meer info zie p. 29 

Rommelmarkt Vriendenkring Nieuwpoort
Rommelmarkt met meer dan 100 standen. Locatie: Vismijn 

(zaal Iseland). Kostprijs: bezoekers betalen € 2,5 (drankje 

inbegrepen). Wil je met een standje staan? Stuur dan een e-mail 

naar vriendenkring@nieuwpoort.be. Meer info: Vriendenkring 

Nieuwpoort – tel. 0498 92 92 75. 

Move at the coast 
Twee kankerlotgenoten stappen de volledige kustlijn af. Chris 

start in De Panne en Christine te Knokke. In elke kustgemeente 

zal een delegatie van burgemeester en sympathisanten 

hen opwachten en een stukje meewandelen. Iedereen kan 
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meestappen mits een kleine bijdrage van minstens 2 euro. De 

opbrengst gaat naar het goede doel. Start in De Panne om 11 

u. Meer info: moveatthecoast@gmail.com. 

5 APRIL

Concert: Felix Vermeirsch & Stephanie  
Proot – Duo cello & piano 
Meer info zie p. 29

7 APRIL

Workshop: Hoe leer ik mijn kinderen  
goed met geld omgaan?
Meer info zie p. 18

Workshop: KUNSTelen op de Kinderboerderij 
Meer info zie p. 45

Workshop: Brood bakken
Op authentieke wijze leer je op de Kinderboerderij een brood 

maken. Van 13.30 u. tot 16 u. Kostprijs: € 2,5. Inschrijven is 

verplicht via www.visit-nieuwpoort.be (max. 30 deelnemers). 

Info en organisatie: Kinderboerderij De Lenspolder.

8 APRIL

Kinderfilmnamiddag: Manou op de 
meeuwenschool
Meer info zie p. 30

Begeleid bezoek: Vlaams natuurreservaat  
De IJzermonding
Meer info zie p. 41

Met de boer op pad
De boer van de Kinderboerderij is weer niet te bespeuren. Dus 

moeten alle deelnemers een handje toesteken met het vele 

werk. De dieren worden bezocht, telkens met een leuk verhaal 

en een doe-element. Afsluiter is een proevertje. Van 10.30 u. 

tot 12 u. Kostprijs: € 2,5. Inschrijven is verplicht via  

www.visit-nieuwpoort.be. Info en organisatie:  

Kinderboerderij De Lenspolder.

9 APRIL

Schelpenwandeling: Speur mee naar  
geuren en kleuren aan het Noordzeestrand
Meer info zie p. 41

Workshop: Brood bakken
Meer UiTinfo op 7 april.  

10 APRIL

Lezing: Congo nu
Om 14.30 u. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 

14. Organisatie: Neos Nieuwpoort -  

neosnieuwpoort@telenet.be.

12 APRIL

Paasbrunch
Ontbijt-, voorgerechten-, hoofdgerechten- en dessertbuffet. 

Muzikale begeleiding en dansgelegenheid. Kostprijs: € 45. 

Reservatie verplicht via nieuwpoort@florealgroup.be of tel. 

058 22 46 00. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74.

14 APRIL

Familievoorstelling: Miss Wifi en Koebrev 
experimenteren 
Meer info zie p. 30

Workshop: KUNSTelen op de Kinderboerderij 
Meer info zie p. 45

Workshop: Brood bakken
Meer UiTinfo op 7 april. 

15 APRIL

Kinderfilmnamiddag: Wonder Park
Meer info zie p. 30

Begeleid bezoek: Vlaams natuurreservaat  
De IJzermonding
Meer info zie p. 41

Met de boer op pad
Meer UiTinfo op 8 april. 

16 APRIL

Donderdag Filmdag: Once Upon a Time  
in Hollywood
Meer info zie p. 31

Duinenwandeling: Met de natuurgids op 
exploratie in de Simliduinen 
Meer info zie p. 41

Workshop: Brood bakken
Meer UiTinfo op 7 april. 

17 APRIL

Concert: Liefdesliederen Ishtar 
Meer info zie p. 32
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18 APRIL

J’aime la vie
Kiwanis Nieuwpoort organiseert een Franse avond ten voordele 

van haar sociale doelen. Met live muziek, dj en dans. Apero 

en vijf gerechtjes inbegrepen. Van 19.30 u. tot 3 u. Locatie: 

Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Kostprijs: € 69.  

Meer info: www.kiwanisnieuwpoort.be

BBQ, Retro Dance & Swing Night met The 
Flashbacks
Swingende avond met muziek van The Flashbacks. Start om 

19 u. met barbecue en groentebuffet. Reservatie verplicht via 

nieuwpoort@florealgroup.be of tel. 058 22 46 00. Kostprijs:  

€ 30. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74.

19 APRIL

Familiedag Kinderboerderij
Meer info zie p. 44

21 APRIL 

ABC-Kaffee in de bibliotheek
Wie graag Nederlands wil leren, kan terecht in het gratis 

ABC-Kaffee. Telkens van 13.30 u. tot 15.30 u. Op dinsdag 21 

april vindt het Kaffee plaats in de bibliotheek, Kokstraat 18A.  

Meer info: tel. 0471 33 55 15. 

22 APRIL

Buitenspeeldag
Meer info zie p. 35

23 APRIL

Lentebijeenkomst senioren
Geniet van een optreden van een bekende zanger in Centrum 

Ysara, Dienstweg Havengeul 14. Meer info: Dienst Toerisme. 

25 APRIL

Theatervoorstelling: Ella Leyers,  
Tine Reymer, Eva De Roovere & Inge 
Paulussen – Nerveuze Vrouwen
Meer info zie p. 29

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

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

Je kunt zoveel experimenteren als je wilt tot er een uniek 

ontwerp ontstaat. Tijdens de workshop leer je bovendien 

technieken en krijg je begeleiding om geslaagde juwelen te 

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

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

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

kostprijs van het verwerkte zilver en de gietkost worden per 

stuk verrekend. Reservaties via kunsthuismamezon@gmail.com. 

25 EN 26 APRIL

Lentedegustatiedagen Winetime
Nieuwe aanwinsten proeven bij Winetime, Ambachtstraat 11. 

26 APRIL

Back to the sea: Watson 2
Meer info zie p. 27

28 APRIL

Lezing: Het gebruik van kruiden in  
de keuken
Rita Vandenberghe neemt je mee door de kruidentuin en leert je 

welke kruiden je kunt gebruiken in de keuken en hoe je ze zelf 

kunt kweken. Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 

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

info.nieuwpoort@vief.be

 

TERUGKERENDE 
ACTIVITEITEN
ELKE WOENSDAG EN ZATERDAG

Ravotnamiddag in het zwembad
Kinderen kunnen zich uitleven op de vele opblaasbare obstakels. 

Kom je evenwicht testen op de loopmat of glijden en springen 

op de Aquaglide! Telkens van 13.30 u. tot 16.30 u. Meer info: 

stedelijk zwembad. 

DONDERDAG 5 MAART EN 2 APRIL 

Elke eerste donderdag van de maand houden alle senioren een 

gezellig samenzijn in Centrum Ysara. Een ideale gelegenheid 

om bij een kopje koffie mensen te leren kennen. Iedereen van 

harte welkom van 14 u. tot 17 u. Meer info: Dienst Toerisme. 

ELKE ZATERDAG TOT 28 NOVEMBER 2020 

Dansavond met dj of live muziek
Elke zaterdagavond kun je in de Bistro van Floreal Nieuwpoort 

terecht voor een swingende dansavond met live muziek of dj. 

Gratis. Van 20.30 u. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74. 

ELKE ZONDAG TOT 23 MEI 2020 

Apero Dance
Elke zondag staat een live band op het podium van Bistro Floreal 

Nieuwpoort. Aperitiefconcert met dansgelegenheid. Gratis. 

Tussen 11 u. en 13 u. Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74.
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ZONDAG 2 MAART EN 6 APRIL 

Vergadering Koninklijke Postzegelclub van  
de Westhoek
Tijdens deze vergadering wordt nieuws uit de filateliewereld 

gebracht, worden postzegels uit buiten- en binnenland 

bestudeerd en worden spreekbeurten door vermaarde 

filatelisten georganiseerd. Ook is er een postveiling onder de 

aanwezigen. Gratis. Locatie: Hotel Cosmopolite, Albert I laan 

141. Info: em026@skynet.be of www.pzcwesthoek.be.

ELKE ZATERDAG VAN 4 TOT 18 APRIL 

Bezoek op kindermaat aan Westfront
Meer info zie p. 42

ELKE DINSDAG, DONDERDAG EN ZATERDAG VAN 

4 TOT 18 APRIL

Seastar Havenrondvaart
Ontdek Nieuwpoort vanop het water. Er zijn havenrondvaarten 

op dinsdag, donderdag en zaterdag van 15 u. tot 16 u. 

Kostprijs: € 9,5. Info en organisatie: Rederij Seastar, Robert 

Orlentpromenade 2 – www.seastar.be – info@seastar.be 

ELKE ZONDAG VAN 5 TOT 19 APRIL

Geleid bezoek met gratis gids
Meer info zie p. 43

ZATERDAG 28 MAART EN 25 APRIL

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

II laan. Kostprijs: € 10. Reservaties via  

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

ELKE 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. 

MEERDAAGSE 
ACTIVITEITEN
MAANDAG 2 TOT ZONDAG 15 MAART 

OpenAtelier2014 gaat met ‘Kunst op bezoek’
De leden van OpenAtelier2014 uit Nieuwpoort brengen hun kunst 

naar het woonzorgcentrum De Zathe. Ze willen de bewoners 

kennis laten maken met verschillende technieken. Bezoekers 

zijn welkom tijdens de openingsuren van de cafetaria. 

MAANDAG 6 TOT EN MET VRIJDAG 10 APRIL 

Sportkamp: De Knutselfabriek 
Tijdens de paasvakantie kun je deelnemen aan een 

omnisportkamp dat uit twee delen bestaat. Er is aandacht voor 

tal van sporten zoals voetbal, volleybal, netbal, basketbal etc. 

Ook wordt geknutseld, een toneelstukje in elkaar gestoken, 

elkaars gezicht wordt geschminkt etc. Sportlessen van 9 u. 

tot 16 u. Locatie: sportzaal en chirolokaal. Kostprijs: € 80 

(Nieuwpoortenaars) en € 90 (niet-Nieuwpoortenaars).   

Meer info: Sportdienst. 

MAANDAG 6 TOT VRIJDAG 10 APRIL

Zeilstage op zee
De Cool J (J80: kieljacht van 8 m) ligt klaar voor jongeren 

en volwassenen met of zonder zeilervaring. Daarmee kan de 

lesgever samen met 4 of 5 personen het zeezeilen intensief 

ervaren. Kostprijs: € 275. Locatie: Koninklijke Yachtclub 

Nieuwpoort, Kromme Hoek 1. Contact: info@kycn.be –  

tel. 058 23 44 13. 

DINSDAG 7 APRIL TOT ZONDAG 17 MEI 

Start to Tennis 
KTC Issera organiseert de cursus ‘Start to Tennis’. In totaal zijn er 

12 lessen die gespreid worden over twee jaar. In het eerste jaar 

leer je de basis (forehand, backhand, volley en opslag). Tijdens 

de tweede lessenreeks leer je de smash en verkrijg je tactisch 

inzicht. Beide lessenreeksen (1e en 2e jaar) starten in de week 

van 6 april en lopen gedurende 6 opeenvolgende weken. Er is les 

op dinsdag en vrijdag, telkens om 19 u., 20 u. of 21 u. Kostprijs: 

€ 80 (12 lessen). Locatie: KTC Issera Tennisclub, Astridpark 6.  

Contact: www.issera.be/start-to-tennis of s2t@issera.be. 

DONDERDAG 9 TOT WOENSDAG 29 APRIL

Fototentoonstelling: Nieuwpoort bij nacht 
Meer info zie p. 27

DINSDAG 14 APRIL TOT EN MET VRIJDAG  

17 APRIL 

Sportkamp: De Circusfabriek 
Tijdens het omnisportkamp kun je deelnemen aan diverse 

activiteiten: outdoor laser, hoogteparcours, voetbal, zwemmen, 

basebal, etc. Ook circustechnieken staan centraal. Jongeren 

leren stap voor stap circustechnieken aan zoals acrobatie, 

jongleren, clownerie etc. Sportlessen van 9 u. tot 16 u. Locatie: 

sportzaal en chirolokaal. Kostprijs: € 75 (Nieuwpoortenaars) en 

€ 85 (niet-Nieuwpoortenaars). Meer info: Sportdienst.

ZATERDAG 25 APRIL TOT ZONDAG 10 MEI

Expo: Wereld van Amateurkunsten
Meer info zie p. 33

DOORLOPEND 

Interactieve schattenjacht
Super Secret is een interactieve en kant-en-klare speurtocht 

voor kinderen. Een originele activiteit om te spelen in één van de 

Nieuwpoortse parken. Kostprijs: € 59,9. Info en organisatie: 

Das Box – info@dasbox.be – www.dasbox.be 

Albert I laan 281 - 8620 Nieuwpoort 

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

Ga in zee met Immo Maritiem 
                  uw makelaar aan de Westkust

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

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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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


