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VOORWOORD

Beste inwoners,

Het drukke zomerseizoen staat voor 
de deur en Nieuwpoort maakt zich 
op voor de komst van duizenden va-
kantiegangers. Deze zomer valt er 
niet alleen in onze bruisende bad-
plaats veel te beleven, maar ook in 
het stadscentrum en in het landelij-
ke Sint-Joris en Ramskapelle staan 
er heel wat activiteiten op stapel.

Onze prachtige Havengeul vormt 
het decor van een unieke tentoon- 
stelling van maritieme schilderijen 
van kunstschilder Kristou. Verder 
zullen diverse kunstwerken in onze 
historische stadskern en winkel-
straten te bewonderen zijn.

De Topsport Vlaanderen Europa-Nieuwpoortweek van 1 tot 7 juli en het wereld-
kampioenschap Laser voor jongeren op 17 juli zullen voor heel wat bedrijvig-
heid in onze Eurojachthaven zorgen. Daarnaast vindt er in de jachthaven op 19 
en 20 augustus het evenement ‘Open Klassieke schepen’ plaats, waarin talrijke 
prachtige klassieke schepen aan het grote publiek getoond worden.

Op zondag 6 augustus grijpt de Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I en 
de Helden van de IJzer plaats. Op de vooravond van deze plechtigheid brengt 
Johan Verminnen een vredesconcert in Centrum Ysara.

Verder kunt u in het bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort de expositie 
‘Paard en Koning’ bezichtigen. U beleeft er hoe een vorst met visie zijn paard 
voor een vliegende machine inruilde en hoe het modernisme daar gestalte aan 
gaf. Deze expositie bevat nog nooit eerder getoonde topstukken uit het atelier 
van de beeldhouwer van het ruiterstandbeeld van Albert I.

Op 12 augustus pakken we opnieuw uit met het zomers cultuurfestival  
Boulev’art waarin straattheater en animatie voor jong en oud centraal staan. 

Tijdens het weekend van 25-27 augustus sluiten de Sint-Bernardusfeesten het 
rijtje van zomerse activiteiten in onze bruisende badplaats af!

We wensen u alvast een deugddoende vakantie toe met veel zonneschijn en 
zomerse temperaturen!

Burgemeester Geert Vanden Broucke
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BURGERZAKEN

Wie de naam van zijn/haar pasgebo-
ren kind of dierbare alsnog wil laten 
publiceren, gelieve een e-mail naar 
communicatie@nieuwpoort te sturen.

Openingsuren dienst bevolking en burgerlijke stand

De loketten van de dienst bevolking en burgerlijke stad zijn tijdens de zomermaanden (juli en augustus) open van maandag tot 
en met zaterdag van 9 u. tot 12 u.

Een vervallen bewonersparkeerkaart! Wat nu?

Alle bewonersparkeerkaarten zullen vanaf heden automatisch voor 2 jaar verlengd worden en door het parkeerbedrijf Parking 
Partners naar de inwoners verstuurd worden. Bij wijzigingen op de kaart (nummerplaat of verhuis) moet je je tot de parkeerwin-
kel van Parking Partners, Dienstweg Havengeul 12a wenden.

Indien je een vervallen bewonersparkeerkaart hebt en reeds in het bezit bent van een nieuwe kaart, dan hoef je die niet meer in 
het stadhuis af te geven. Deze mag gewoon weggegooid worden. 

Geboortes en overlijdens

Overlijdens:
• Lawaese Philippe (75 jaar) - Veurne, 

25 april 2017
• Hansson Sven (74 jaar) - Nieuwpoort, 

19 mei 2017
• Vyvey Marcel (67 jaar) - Nieuwpoort, 

20 mei 2017
• Dekeyser Rita (69 jaar) - Nieuwpoort, 

23 mei 2017
• Vanlerberghe Simonne Marguerite 
 (89 jaar) - Nieuwpoort, 25 mei 2017
• Piano Bruno (67 jaar) - Nieuwpoort, 
 29 mei 2017

• Claeys Willy (78 jaar) - Veurne, 
 3 juni 2017
• Keirsebilck Sylveer (82 jaar) - 

Oostende, 4 juni 2017
• Verbrugge Augustyn (92 jaar) - 

Nieuwpoort, 7 juni 2017 

Procedure verwaarloosde graven Sint-Joris

Er werd op de begraafplaats van Sint-
Joris een procedure voor 40 verwaar-
loosde graven opgestart. De akte van 
verwaarlozing blijft tot 1 december 2018 
aan het graf en aan de ingang van de be-
graafplaats hangen. Het uittreksel mag 
niet verwijderd worden. Na herstelling 
en controle wordt dit bericht verwijderd.

Indien men het grafmonument wenst te 
herstellen, dienst men vooraf contact 
op te nemen met de dienst burgerlijke 
stand, Marktplein 7 - T 058 22 44 42 of 
burgerlijkestand@nieuwpoort.be. 

Veiligheid
op het strand

Nieuwpoort telt vijf reddingsposten 
die instaan voor de veiligheid van de 
badgasten. Alle reddersposten zijn 
geopend van zaterdag 1 juli 2017 tot 
en met zondag 3 september 2017, 
telkens van 10.30 u. tot 18.30 u.

Buiten de zomervakantie zal er ook 
telkens één redderspost beschikbaar 
zijn. Van maandag 4 september 2017 
tot en met 17 september 2017 zal 
post 2 (hoofdpost t.h.v. badinstallatie 
in Nieuwpoort-Bad) telkens van 10.30 
u. tot 18.30 u. opengesteld worden.

Meer info: Intercommunale Kust- 
reddingsdienst West-Vlaanderen - 
www.ikwv.be of E info@ikwv.be.

 Parking Partners, Dienstweg Havengeul 12a
T 058 24 04 79 - E parkeren.nieuwpoort@parkingpartners.be - www.parkingpartners.be



DE BURGER VRAAGT

MILIEU

 IVVO - Bedrijventerrein 
Ieperleekanaal zone F2
Bargeistraat 6, 8900 Ieper
T 057 23 08 83 - www.ivvo.be

Wij krijgen dagelijks vele interessante vragen van onze inwoners en bezoekers en we zijn van oordeel dat de antwoorden op deze 
vragen iedereen aangaan. In deze nieuwe rubriek zullen we daarom telkens enkele veel gestelde vragen voor jullie beantwoorden.

Mag ik barbecueën op het strand?
Het is niet toegelaten om zonder toe-
stemming te barbecueën op het strand. 
Je kan wel een aanvraag indienen 
bij dienst veiligheid en preventie via  
preventie@nieuwpoort.be. Deze aanvraag 
dien je best 2 weken op voorhand door te 
sturen

Aan welke kant van de zeedijk fiets 
ik het best?
De Nieuwpoortse zeedijk is door heel wat 
witte bloembakken opgesplitst in 2 grote 
delen. Er is ruimte voor fietsers en go-

carts voorzien aan de kant van de zee. 
Wandelaars kunnen steeds rustig kuieren 
aan de kant van de horecazaken.

Mag ik parkeren op de zeedijk?
Je mag je auto niet op de zeedijk parkeren 
omdat dit een voetgangerszone is. Tussen 
7 u. en 10 u. mag er wel op de dijk gereden 
worden voor het laden en lossen van ma-
teriaal. Daarvoor moet je wel in het bezit 
zijn van een doorgangskaart die je via pre-
ventie@nieuwpoort.be kan aanvragen.

Wat moet ik doen als ik een gewon-
de zeehond zie liggen?
Een gezonde zeehond kan je herkennen 
aan zijn grommen, banaanhouding en 
alertheid. Bovendien heeft het dier geen 
wondjes. Dan is het best om de zeehond 
te laten rusten en afstand te houden. Een 
ongezonde zeehond daarentegen heeft 
een platte houding, wondjes en kan be-
ginnen hoesten. Als je deze symptomen 
herkent dien je meteen te bellen naar M 
0498 92 92 92.

Ik kom met een autocar naar 
Nieuwpoort. Waar kan ik mijn 
voertuig parkeren?
Autocars kunnen steeds geparkeerd 
worden in de Dudenhofenlaan en dit ter 
hoogte van het Jeugdhuis. Ook op de car-
poolparking langs de E40 in Ramskapelle 
kunnen autocars geparkeerd worden.

Stop taxusinzameling 

Dit jaar organiseert IVVO geen inzamel-
actie ‘Vergroot de Hoop’ omwille van een 
verzadigde markt aan taxussnoeisel.

De voorbije jaren hebben inwoners van 
de IVVO-gemeenten een serieuze steen 
bijgedragen aan de strijd tegen kanker. 
Taxus bevat de stof baccatine dat als ba-
sisgrondstof dient voor het maken van 
geneesmiddelen waarmee men kanker 
bestrijdt. Maar liefst 1.127 chemothe-
rapieën werden de afgelopen 6 jaar in-
gezameld. Zo kon er in totaal een mooi 
bedrag van € 52.000 aan het Kinderkan-
kerfonds geschonken worden.

Alle enthousiaste inzamelingen van de 
voorbije jaren hebben ervoor gezorgd 
dat de nood aan grondstof bij de farma-

cie momenteel gedaald is. Daardoor za-
melen IVVO en heel wat andere Vlaamse 
afvalintercommunales dit jaar geen 
taxus in. Inwoners kunnen hun taxus-
snoeisel wel nog steeds als tuinafval op 
het recyclagepark aanbrengen. Daar zal 
het snoeisel tot compost verwerkt wor-
den.

Dit is goed nieuws, maar zorgt er ook 
voor dat IVVO, net zoals heel wat andere 
afvalintercommunales in Vlaanderen, dit 
jaar geen taxus selectief inzamelt. 

Een beslissing die IVVO met spijt in het 
hart diende te nemen. Inwoners kunnen 
hun taxussnoeisel als tuinafval aanbren-
gen op het recyclagepark voor verwer-
king tot compost. 

IVVO en Vergroot de Hoop danken ie-
dereen die de afgelopen jaren met veel 
inzet taxus voor het goede doel snoeide.

Heb je nog interessante vragen die 
meerdere mensen kunnen boeien, 
stuur dan een mail naar communica-
tie@nieuwpoort.be!



MILIEU

Duurzaam terug naar school

Het is nog even wachten op het nieuwe 
schooljaar, maar toch zal het er sneller 
zijn dan we denken. In de meeste scholen 
zal natuur- en milieueducatie weer hoog 
op de agenda staan. Kinderen worden na-
melijk steeds meer bewust gemaakt van 
de impact die hun handelingen en aanko-
pen op ons leefmilieu hebben.

Een goeie start is de aankoop van duur-
zaam schoolmateriaal. Op heel wat 
schriften, cursusblokken, mappen, eti-
ketten, (kleur)potloden, post-its en agen-
da’s prijkt het PEFC-logo. Dit logo geeft 
de garantie dat de hout- en papiervezels 
uit duurzaam beheerde bossen afkomstig 
zijn.

Dit zijn bossen waarbij men tijdens het 
beheer ervan rekening houdt met het 
evenwicht tussen de ecologische, econo-
mische en sociale bosfuncties. Geen il-
legale houtkap of schending van de men-
senrechten, maar wel oog voor de fauna 

en flora en een eerlijke loon voor de bos-
arbeiders.

Er bestaan intussen heel wat producten 
op de markt met het PEFC-label. In de 
meeste grootwarenhuizen, papierhandels 
en speelgoedwinkels ligt een uitgebreid 
gamma aan PEFC-producten in de win-

kelrekken. Wie eco-
cheques in de schuif 
heeft liggen, kan 
deze zeker bovenha-
len voor de aankoop 
van PEFC-gelabeld 
schoolmateriaal.

Enkele tips voor een aangenaam verblijf aan de kust

1. Laat je afval niet achter op het strand, maar deponeer het in 
de afvalkorven of vuilnisbakken op en rond het strand. Een 
nette omgeving is niet alleen aangenaam voor jou, maar 
ook voor de anderen.

2. Afvalkorven op de Zeedijk zijn bedoeld voor straatafval zo-
als bijvoorbeeld blikjes, papiertjes, picknickafval etc. Huis-
vuil uit de appartementen hoort hier niet in thuis.

3. Raap steeds de uitwerpselen van je hond(en) op en depo-
neer het hondenpoepzakje in de daartoe bestemde vuilbak-
ken.

4. Stop met het voederen van meeuwen. De vogels bevuilen 
immers onze straten, auto’s en daken. Bovendien zorgen zij 
door het openpikken van vuilniszakken voor een vuil straat-
beeld.



OPENBARE WERKEN

PREVENTIE

Nieuw tennisterrein voor KTC Issera

De tennisclub KTC Issera heeft er sinds kort een nieuw tennisterrein bij. De club telt op dit moment zes tennisvelden. 

De werken voor de aanleg van het tennis-
plein in het Koningin Astridpark begon-
nen in maart 2017. Het gloednieuwe ten-
nisterrein of Main Court is uitgerust met 
een automatische beregeningsinstalla-
tie en een speciale ondergrondse buffer 
voor hemelwater. Later zullen er nog 4 
verlichtingsmasten met Led-stralers ge-
plaatst worden. Zo is het ook mogelijk om 
’s avonds rustig te kunnen spelen.

Bovendien kan er door de inplantingswij-
ze van het veld een mobiele tribune tus-
sen de bestaande velden en het nieuwe 
veld geplaatst worden.

Tijdens de aanleg van het veld trof de 
aannemer ondergrondse constructies 
aan waar Erfgoed Vlaanderen het no-
dige onderzoek 
op verrichtte. Op 
de locatie stond 
er in het verleden 
immers een mili-
taire kazerne.

De kostprijs voor 
de aanleg van het 
veld bedraagt € 
112.000. De wer-
ken kaderen in de 
volledige herin-

richting van het Koningin Astridpark. De 
studie voor de vernieuwing van dit park 
zal in het najaar opgestart worden.

Omgaan met ongewenste telefonische oproepen 

Ongewenste oproepen zijn voor niemand 
leuk: frauduleuze betalende oproepen 
waarbij je veel geld kwijtraakt, intimide-
rende oproepen waarbij je uitgescholden 
wordt, de steeds terugkerende oproepen 
voor commerciële doeleinden etc.

De Politiezone Westkust geeft je daarom 
graag enkele efficiënte tips om dergelijke 
oproepen een halt toe te roepen. 
• Indien je oproepen van privénummers 

wil vermijden, activeer dan de ACR-
functie (Anonymous Call Rejection) op 
je gsm. Voor je vaste lijn kan je contact 
opnemen met je telecomaanbieder.

• Schrijf je in op www.bel-me-niet-
meer.be om geen ongewenste telefo-
nische oproepen of sms’en voor com- 

 merciële doeleinden te krijgen. De wet 
verplicht bedrijven en organisaties die 
je telefonisch contacteren voor hun 
producten of diensten, om je telefoon-
nummer uit hun belbestanden te halen 
indien je hierom vraagt.

• Zoek de eigenaar van het onbekende 
nummer via zoekmachines zoals goog-
le, 1207 of via apps zoals WhatsApp of 
Snapchat. Sla hiervoor het onbekende 
nummer op in je contactenlijst en geef 
voorgaande apps toegang tot deze lijst. 
Als blijkt dat de beller ook een account 
heeft bij deze apps, kan je zo zijn/haar 
publiek profiel opzoeken en de persoon 
identificeren.

• Verander je nummer via jouw aanbieder 
als er geen andere uitweg blijkt te zijn. 

Kunnen al deze zaken niet baten? 
Stuur dan een speciaal formulier dat 
je kan downloaden via de website  
www.ombudsmantelecom.be naar  
klachten@ombudsmantelecom.be. Ver-
volgens ontvang je een document met de 
identiteit van de eigenaar van het num-
mer - deze kan verschillen van de beller 
- en indien je dat wenst, kan je dan klacht 
indienen bij de politie Westkust.

Afwezigheidstoezicht 

Tijdens je afwezigheid/vakantie kan je 
genieten van gratis afwezigheidstoe-
zicht. Op ongeregelde tijdstippen con-
troleren politie en gemeenschapswach-
ten je woning. 

Het toezicht wordt voor een periode van 
maximum 2 maanden uitgevoerd.

Het formulier om dit afwezigheidstoe-
zicht aan te vragen kan je terugvinden 
op www.nieuwpoort.be: Inwoner > Be-

stuur > Stadsdiensten > Veiligheid en 
preventie! Vul dit papier in en breng dit 
ten laatste 1 week voor vertrek binnen 
op één van de politiecommissariaten 
van de politiezone Westkust. 



PREVENTIE

GEMEENTERAAD
FLITSEN UIT DE GEMEENTERAAD

18 mei 2017
Nieuwe en minder nieuwe gezichten op 
het stadhuis
Naar aanleiding van het overlijden van 
mevrouw Els Vanlandschoot vonden er 
enkele veranderingen plaats in de ge-
meenteraad en in het college van burge-
meester en schepenen.

In de gemeenteraad werd mevrouw  
Brigitte D’Hondt (CD&V), na het goed-
keuren van de geloofsbrieven, toegelaten 
als nieuw raadslid.

De raad nam tevens kennis van het ont-
slag van de heer Jos Decorte (CD&V) 
als voorzitter van de gemeenteraad. Hij 
neemt immers de portefeuille van me-
vrouw Els Vanlandschoot over: gezinsbe-
leid, informatica en financieel beleid.

Mevrouw Karin Debruyne-Vancoillie 
(CD&V) neemt de plaats van de heer Jos 

Decorte in en zal de functie van gemeen-
teraadsvoorzitter uitvoeren.

Fietsen graveren

Wij graveren je fiets steeds op afspraak 
in het politiecommissariaat te Nieuw-
poort. Een afspraak kan je per mail (pre-
ventie@nieuwpoort.be) of telefonisch 
(T 058 22 49 92) maken. In de zomer-
maanden staan wij op vaste plaatsen 
om te graveren. Ontdek de verschil-
lende locaties op onze website www.
nieuwpoort.be: Inwoner > Bestuur > 

Stadsdiensten > Veiligheid en preventie! 

Waarom je fiets graveren?
Eerst en vooral schrikt het potentiële 
dieven af. Daarnaast is het gratis en kan 
de eigenaar van de fiets steeds terug 
gevonden worden.

Hoe werkt het?
1. Je toont jouw identiteitskaart en wij 

graveren gratis je rijksregisternum-
mer op je fiets.

2. Wij hangen een stuk tape op de fiets 
waar het rijksregisternummer ge-
graveerd moet worden. Dit doen we 
om afspringende verf te voorkomen.

3. Na het graveren krijgen de cijfers een 
kleur om de zichtbaarheid van de 
gravering nog te verhogen en kleven 
wij een sticker over het gegraveerde 
nummer. 

Hallo baasje!

Elke dag bezoeken de postbodes meer 
dan 4,6 miljoen brievenbussen in het hele 
land. Ook jouw postbode komt elke dag 
bij je langs om brieven en pakjes uit te 
reiken. Soms wordt hun taak bemoeilijk 
door een hond die zijn baasje en zijn stek 
extra goed wil beschermen.

Jouw postbode wil uiteraard graag in alle 
veiligheid je post bij je afleveren. Heb jij 
zo’n overijverige viervoeter? Dan kan 
jouw postbode je vanaf nu hierover infor-
meren via een kaartje in de brievenbus.

Tips voor alle baasjes:

• Laat de hond niet loslopen wanneer 
de postbode langskomt. Hou je trouwe 
viervoeter het liefst binnen of in de af-
gesloten achtertuin.

• Zorg ervoor dat je hond in een andere 
kamer zit bij het opendoen van de voor-
deur.

• Zorg voor voldoende afleiding voor de 
hond wanneer jouw postbode langs-
komt.

Meer info: www.bpost.be



GEMEENTERAAD

Straatnaam voor de nieuwe straat ge-
legen in de nieuwe verkaveling aan de 
Pelikaanstraat
De raad gaf zijn goedkeuring voor de 
naam van de nieuwe straat die in de ver-
kaveling aan de Pelikaanstraat gelegen 
is. De naam ‘Zeltestraat’ verwijst naar 
het gebied waarin de verkaveling zich si-
tueert. 

Vernieuwen openbare verlichting J. 
Filliaertweg tussen Canadalaan en 
Stationslaan
De raad keurde de vernieuwing van de 
openbare verlichtingsinstallatie in de J. 
Filliaertweg tussen de Canadalaan en 
de Stationslaan goed. Deze installatie 
bestaat momenteel uit één verlichtings-
muur. Tijdens de werken zouden de bo-
vengrondse netten ondergronds worden 
gebracht. Geraamde kosten: € 17.920,75 
(BTW verlegd). De nodige kredieten zijn 
voorzien.

Aanleggen speelplein Stuiverwijk
De raad keurde het bestek ‘Aanleggen 
speelplein Stuiverwijk Nieuwpoort’ goed. 
Het speelplein in de Stuiverwijk werd een 
tweetal jaar geleden afgebroken omdat 
het verouderd en onveilig geworden was. 
Nu zou er een nieuw speelplein met na-
tuurhouten bewegingstoestellen voor 
alle leeftijden aangelegd worden. Bewe-
gen, sporten en avontuur staan hierbij 
centraal. De geraamde kost bedraagt € 
75.000. 

Vervanging aardgasketel in gemeente-
school De Pagaaier
De raad nam akte van de plaatsing van 
een nieuwe gasgestookte condensatie-
ketel in gemeenteschool De Pagaaier. 
De huidige verwarmingsinstallatie was 
namelijk defect. Om te vermijden dat de 
school zonder verwarming kwam te zit-
ten, heeft het college van burgemees-
ter en schepenen in hoogdringendheid 
beslist om de verwarmingsketel te ver-
vangen. De geraamde kost voor het ver-
vangen van de aardgasketel bedraagt € 
17.275,38 (BTW incl.).

Levering en plaatsing van vissorteer-
machine in de stedelijke vismijn
De raad gaf zijn goedkeuring voor de aan-
koop van een vissorteermachine voor de 
stedelijke vismijn. Momenteel wordt er 
nog handmatig gesorteerd, maar een au-
tomatisatie zou het sorteringsproces heel 
wat vergemakkelijken. Eerst en vooral 

zal de verwerkingstijd van het sorteren 
van de vis verminderen. Dit zorgt voor 
een betere kwaliteit van de producten en 
komt de werkdruk ook ten goede. Boven-
dien zullen er minder menselijke fouten 
gemaakt worden waardoor de tijdsbeste-
ding van het vismijnpersoneel efficiënter 
kan worden ingevuld. De kostprijs wordt 
geraamd op € 117.500 (BTW incl.). Voor 
deze aankoop zal een subsidieaanvraag 
ingediend worden voor investeringen in 
de verwerking van visserij- en aquacul-
tuurproducten.

Aankoop van een elektrische heftruck 
voor de stedelijke vismijn
De raad gaf zijn goedkeuring voor de aan-
koop van een elektrische heftruck voor de 
stedelijke vismijn. De heftruck die nu in-
gehuurd wordt, is niet altijd beschikbaar. 
Door de grotere hoeveelheid aanlandin-
gen is het gebruik van een eigen heftruck 
onontbeerlijk geworden. De aankoop zal 
heel wat voordelen opleveren: kleinere 
aanlandingen kunnen machinaal gebeu-
ren (ergonomisch voordeel), de vis kan 
vlugger in de koelruimtes gezet worden 
(betere kwaliteit), er zijn minder verplaat-
singen van een naar de vismijn en de hef-
truck is elektrisch (ecologisch voordeel). 
Geraamde kosten: € 42.500 (BTW incl.).

Uitvoeren van elektriciteitswerken in 
verschillende stadsgebouwen
De raad keurde de uitvoering van elek-
triciteitswerken in verschillende stads-
gebouwen goed. In keuringsverslagen 
van onafhankelijke keuringsorganismen 
zijn immers opmerking op de elektrische 
installaties genoteerd. De opdracht zal 
gegund worden bij middel van een onder-
handelingsprocedure zonder bekendma-
king. Geraamde kosten: € 75.000.

Ondergronds brengen bundelnet en 
vernieuwen openbare verlichting Peli-
kaanstraat en Oude Veurnevaartstraat
Distributienetbeheerder Eandis zal on-
dergrondse infrastructuurwerken uitvoe-
ren in de Pelikaanstraat en Oude Veur-
nevaart om de nieuwe verkaveling, die 
aansluit op de Pelikaanstraat ter hoogte 
van woning nr. 17, aan te koppelen op het 
elektriciteitsnet vanuit de verdeelkast in 
de Oude Veurnevaart. Op vraag van de 
stad is een verlichtingsstudie uitgevoerd 
door EANDIS om in de bestaande boven-
grondse netten in de Pelikaanstraat en 
Oude Veurnevaart ondergronds te bren-
gen. Geraamde kosten: € 47.048,77 (BTW 
verlegd). 

Leveren en plaatsen van een bijko-
mende frigo 
en schilferijs-
machine in 
de stedelijke 
vismijn
De raad gaf zijn 
g o e d k e u r i n g 
voor de levering 
en plaatsing van 
een extra frigo 
en schilferijs-
machine in de 
stedelijke vis-
mijn. Door het 
groter aantal 
aanlandingen 
en de strengere 

maatregelen van het Federaal Voedse-
lagentschap is de private sector niet zo 
snel geneigd om ijs aan de vismijn te le-
veren. Daarenboven heeft deze sector bij 
hoge temperaturen en in het toeristisch 
seizoen meestal onvoldoende ijs. Ge-
raamde kosten: € 60.000 (BTW incl.).



SOCIALE ZAKEN

HUIS VAN HET KIND - OONIE

OONIE’s tip: EHBO voor kinderen via app

Wil je je kind al wat basistechnieken 
Eerste Hulp bijbrengen? Dat kan vanaf 
nu ook via een leuke, nieuwe app: 'Een 
adembenemende picknick'. 

Deze app werd in Italië gemaakt in het 
kader van het project ‘Kids save lives’ 
van de Wereldgezondheidsorganisatie. 
De Nederlandse vertaling gebeurde door 
de Belgische Reanimatieraad (BRC), 
met de steun van de Vlaamse overheid.

Het verhaal van beer Boem-Boem en 

familie Eekhoorn legt op een speelse 
manier uit hoe we bij een hartstilstand 
en luchtwegobstructie kunnen helpen. 
Iedereen kan namelijk een mensenleven 
redden met enkele eenvoudige hande-
lingen. Het is belangrijk om kinderen 
enkele basishandelingen aan te leren, 
liefst zo snel mogelijk en spelenderwijs. 

In het gedeelte voor de ouders staat de 
basiskennis. Ontdek daarna samen met 
je kind het betoverde bos, luister naar 
het verhaal en tik op alles wat jullie zien! 

Deze app is beschikbaar voor je smart-
phone (Android), iPhone en iPad. De taal 
van je app kan je bovendien vrij kiezen.

Geef je boekentas een tweede leven

Is je boekentas nog in goede staat, maar 
koop je toch een nieuwe? Doe er iemand 
anders plezier mee en breng hem naar 
het Sociaal Huis voor de tweedehands-
winkel van Domino.

Andere schoolspullen in goede staat zijn 
ook zeker welkom. Ieder kind gaat im-
mers graag naar school met mooie spul-
len.

Het Sociaal Huis in de Astridlaan 103 is 
elke werkdag open van 8.30 u. tot 11.45 
u. en op maandag van 13.30 u. tot 17 u.

Wil je zelf graag je steentje bijdragen? 
Domino is nog steeds op zoek naar vrij-
willigers!

Ilona Evrard - G 0498 92 92 55
domino@nieuwpoort.be

(W)integratie

De intergemeen-
telijke integratie-
dienst (W)integra-
tie zet acties op 
die ervoor moeten 

zorgen dat nieuwkomers en anderstali-
gen zich vlotter in onze regio kunnen in-
tegreren.

Begin 2017 werd er gestart met het pro-
ject van de brugfiguren. Zij vormen de 
brug tussen de nieuwkomers of anders-
taligen en de diensten, scholen en rele-
vante partners in de buurt.

Brugfiguren Wendy en Els proberen an-

derstaligen zo goed mogelijk te helpen en 
te ondersteunen, bieden praktische hulp 
waar nodig en gaan na welke dienst hen 
kan helpen. Ook zoeken zij samen met de 
nieuwkomers en eventuele partners naar 
oplossingen voor probleemsituaties.

Dit project is bedoeld voor alle andersta-
ligen en nieuwkomers uit de gemeenten 
Koksijde, De Panne en Veurne.

De brugfiguren werken buiten het kan-
toor, behalve één vast zitmoment per ge-
meente, waar ze bereikbaar zijn voor zo-
wel cliënten als diensten. In Nieuwpoort 
wordt deze zitdag in het Sociaal Huis, As-

tridlaan 103 georganiseerd en dit op dins-
dag- en donderdagvoormiddag, telkens 
van 9 u. tot 12 u. 

Nieuwe dossiers worden aangemeld via 
wintegratie@koksijde.be. Bij een gekend 
dossier kan aangemeld worden bij de 
desbetreffende brugfiguur die altijd tele-
fonisch bereikbaar is.

 Integratieambtenaar 
Anke Inghelbrecht – T 0492 15 24 92
wintegratie@koksijde.be 



HUIS VAN HET KIND - OONIE

GEZONDHEID

Basisschool Stella Maris krijgt de titel van ‘Meest Verkeersveilige School van 
West-Vlaanderen’

De campagne ‘Meest Verkeersvei-
lige School van West-Vlaanderen’ laat  
leerlingen tussen 6 en 18 jaar stilstaan bij 
het belang van veiligheid in het verkeer. 

Tijdens de voorrondes werd er gewerkt 
rond verkeersveiligheid met een fotowed-
strijd, een verkeersquiz en het doorvoeren 

van fietscontroles. Basisschool Stella Ma-
ris werd genomineerd voor de finale van 
de ‘Meest Verkeersveilige School’. Deze 
finaledag vond plaats op vrijdag 12 mei 
2017 in Bellewaerde. 

Via tal van activiteiten (een verkeersquiz, 
een praktische proef op het verkeers-

parcours etc.) kwam het vijfde leerjaar 
A van juf Lore als winnaar uit de bus. De 
leerlingen wonnen niet alleen een award 
en werkingstoelage van € 500 dat in het 
kader van verkeersveiligheid besteed kan 
worden, maar ze kregen ook een school-
reis naar Bellewaerde cadeau.

Huisartsen wachtpost IJzerstreek en Westkust - Wijziging

Vanaf 1 juni 2017 start in onze regio het 
algemene nummer 1733 om een huisarts 
van wacht te bellen. Het centraal wacht-
nummer 070 24 65 55 zal niet langer in 
gebruik zijn!

Het nummer 1733 dien je te contacteren 
als je met gezondheidsproblemen kampt 
die niet tot de volgende werkdag van jouw 
huisarts kunnen wachten. De huisartsen-
wachtdienst loopt van 19 u. tot 8 u. de vol-
gende ochtend. Tussen 8 u. ’s ochtends en 
19 u. moet je opnieuw je eigen huisarts 
contacteren.

Hoe gaat het in zijn werk?
Nadat je het nummer 1733 gebeld hebt, 
wordt er na de taalkeuze gevraagd om de 
postcode van de regio waarin je je bevindt 
in te toetsen. Druk daarna op ‘#’.

Hieronder kan je een overzicht van de 
postcodes van onze stad en buurtge-
meentes vinden.

8430 Middelkerke

8600 Diksmuide

8620 Nieuwpoort

8630 Veurne

8647 Lo-Reninge (behalve Reninge 
en Noordschote)

8660 De Panne

8670 Koksijde

8690 Alveringem (behalve Stavele 
en Beveren a/d IJzer)

Daarna kom je terecht bij een operator 
die je een aantal vragen zal stellen. Daar-
mee wil hij/zij correct inschatten hoe ern-
stig jouw situatie is en hoe mobiel je bent. 
Daarna verwijst deze operator je door 

naar de hulpverlener die je op dat ogen-
blik het best kan helpen.

Apothekers
Raadpleeg www.geowacht.be of bel naar 
0903 922 48 (€ 1,50 per minuut).

Wachtdiensten tandartsen
Tijdens weekends of op wettelijke feest-
dagen kunt u voor noodgevallen een tand-
arts van wacht bereiken op het centraal 
nummer 0903 399 69 (betalend nummer 
aan € 1,50 per minuut).

Wachtdiensten kleine 
huisdieren
Bel naar het centraal telefoonnummer 
058 41 02 12 vanaf zaterdag 12 u. tot 
maandag 8 u.



Fotowedstrijd Nieuwpoort Uw Stad

Wij proberen voor elke editie van Nieuw-
poort Uw Stad een leuke en originele co-
ver te zoeken. Voor de zomereditie van 
ons informatieblad pakken we het altijd 
iets anders aan. We gaven amateurfoto-
grafen de kans om te tonen wat ze waard 
waren. We spoorden hen aan om met hun 
camera in Nieuwpoort op stap te gaan en 
de leukste zomerse kiekjes te nemen. De 
keuze was aan hen: zandkastelen, het 
strand, felgekleurde vliegers, het staket-
sel. Het maakte ons allemaal niet uit. 

Nieuwpoort is een prachtige plek om 
foto’s te nemen en dat bleek ook uit het 
aantal en de kwaliteit van de deelnames. 
Wij werden immers overspoeld door leuke 

zomerse foto’s. Bedankt aan iedereen die 
de moeite genomen heeft om foto’s naar 
de dienst communicatie door te sturen.

De redactieraad selecteerde de 5 beste 
foto’s en plaatste deze daarna op de Face-
bookpagina van stad Nieuwpoort. De foto 
met de meeste likes zou uiteindelijk op de 
cover van Nieuwpoort Uw Stad verschij-
nen.

De fotowedstrijd werd op 15 juni om 20 u. 
afgesloten. De cijfers liegen er niet om: 
het werd een klinkende overwinning voor 
Vicky Thieren die 424 likes kreeg voor 
haar foto. Via deze weg willen we haar van 
harte feliciteren met deze eerste plaats.

Ook de andere foto’s werden zeker ge-
smaakt:

• Steven Elebaut: 170 likes

• Bernine Deramoudt: 50 likes

• Leen Dehenin: 153 likes

• Dieter Vanheste: 41 likes

Wil je volgend jaar ook op de cover van 
Nieuwpoort Uw Stad prijken? Laat de fo-
tograaf in je los en begin dan alvast toffe 
en zonnige foto’s in Nieuwpoort te ne-
men! Wie weet schittert jouw foto wel op 
de cover van de zomereditie 2018!

DIETER VANHESTE

VICKY THIEREN

STEVEN ELEBAUT

BERNINE DERAMOUDT

LEEN DEHENIN

INTERACTIEF



VRIJE TIJD

BIBLIOTHEEK

Zomerexpo Thomas Deputter

Thomas Deputter (1896-1972) is afkom-
stig van Middelkerke. Hij genoot een op-
leiding aan de Nieuwpoortse Tekenschool 
en schilderde vaak in Nieuwpoort. Be-
roepshalve was Deputter aannemer van 
schilderwerken met als specialiteit let-
terschilder. Als kunstschilder beoefende 
hij meerdere genres en technieken. Hij 
schilderde portretten, landschappen en 
dorpsgezichten. De visserij en marktta-
ferelen konden hem in het bijzonder be-
koren.

Hij was goed bevriend met Alma De Be-
vere, die in Nieuwpoort-Bad een dagblad-
handel van Lecture Générale openhield in 
de Albert I-laan. Zij zorgde ervoor dat zijn 
werken in hotel/restaurant Leopold ten-
toongesteld werden.

Van 8 juli t.e.m. 26 augustus loopt er in de 
bibliotheek de tentoonstelling ‘Thomas 
Deputter’. Er zijn schilderijen en foto’s te 
zien.

Deze tentoonstelling is gratis te bezich-
tigen tijdens de openingsuren van de bi-
bliotheek.

Strandbibliotheek

Deze zomer gaat de strandbibliotheek opnieuw open. De blauwe strandcabine is ver-
dwenen, maar we nemen opnieuw onze intrek in een unit op de vertrouwde stek. Je 
vindt ons op de Zeedijk (ter hoogte van het Hendrikaplein). Uit de collectie boeken, 
strips, tijdschriften en dvd’s kan je gratis 3 stuks per persoon uitlenen.

De strandbibliotheek is elke dag open van 1 juli t.e.m. 31 augustus. Je kan er terecht 
van 10 u. tot 13 u. en van 14 u. tot 18 u.

Wie Wat Waar ?

Wie zijn die stoere mannen 
die Godelieve Vieren om-
ringen? Herken je jezelf? 
Of weet je meer te vertel-
len over de foto en wie er op 
staat? 

Laat het ons weten op 
chantal.bekaert@
nieuwpoort. 

In de bibliotheek vind je de 
foto in een A4-formaat.
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Leesvoer voor tijdens de vakantie

Lezen is echt een heerlijke dagbesteding! Even wegdromen in een mooi romantisch verhaal, naar een andere tijd reizen, een moord 
oplossen, heel hard lachen om ludieke situaties en ga zo maar door. Lezen is leuk, ontspannend en goed voor de gezondheid. Toch 
hebben velen in hun dagelijks leven te weinig tijd om te lezen. 

In de vakantieperiode is dit voor velen toch even anders. Het is voor menig persoon het moment om eens uitgebreid de tijd te nemen 
om wat boeken te lezen. 

Op zoek naar een boek? Laat je inspireren door onderstaand boekenlijstje. Speciaal voor jou selecteerden wij enkele boeken die over 
Nieuwpoort gaan. De ideale lectuur om je te ontspannen en meer te weten te komen over onze stad. Wie weet kom jij wel enkele 
dingen te weten die je nog nooit eerder gehoord hebt!

Deze boeken zijn te verkrijgen in de bibliotheek! 

Afspraak in Nieuwpoort - Ivan Petrus Adriaenssens

Een Belgische, Franse en En-
gelse soldaat leren elkaar ken-
nen aan het front van Nieuw-
poort. Ze hebben net de eerste 
aanvalsgolf van de Duitsers 
aan de IJzer afgeslagen. Op 1 
november 1914 brengen ze de 
dag samen door en spreken 
ze af om elkaar exact tien jaar 
later te ontmoeten. Tenminste, 
als ze de oorlog overleven...

Een dramatisch verhaal dat in 
stripvorm nog sterker tot ui-
ting komt.

Archiefbeelden Nieuwpoort -Walter Lelièvre

Meer dan 200 foto’s en ande-
re archiefdocumenten tonen 
Nieuwpoort vanuit historisch 
perspectief. Het Nieuwpoort 
van de 19de en begin 20ste eeuw 
komt op schitterende manier 
in beeld.

In het boek kom je allerlei 
weetjes over de markt, de ha-
ven, de twee wereldoorlogen, 
etc. te weten.

Archiefbeelden Nieuwpoort is 
een veelzijdig kijk- en lees-
boek waar elke Nieuwpoortenaar plezier aan beleeft. 

E-reader en e-boeken in de bibliotheek

Ik ga op reis en neem mee… een e-rea-
der uit de bibliotheek.

Vanaf nu kan je gratis een e-reader met 
e-boeken in de bibliotheek ontlenen. Je 
kan de e-reader en de e-boeken aanvra-
gen via een formulier aan de balie of via 
de website van Nieuwpoort. Surf naar 

www.nieuwpoort.be, klik op de rubriek 
van de bibliotheek, gaat dan naar do-
cumenten en zoek het formulier onder 
‘aanvraag e-boeken’. 

Benieuwd hoe dit werkt? Spring gerust 
binnen om meer info te vragen over de 
voorwaarden.

Draadloos surfen in de bibliotheek 

Op vakantie in 
Nieuwpoort? 
In de biblio-
theek zijn er 
4 internetpc’s 
ter beschik-
king. Je hoeft 
je enkel in 
te schrijven 

bij het eerste bezoek. Het lidgeld be-
draagt € 2,50 per jaar.

De bibliotheek doet tevens dienst als 
hotspot. Met je laptop of smartphone 
kan je in de bibliotheek vrij over inter-
net beschikken. Laptop te gebruiken 
met batterij en niet met stroomkabel.

Openingsuren 
bibliotheek

Maandag 10 u. tot 12 u.
Dinsdag 10 u. tot 12 u. en
 16 u. tot 19 u.
Woensdag 14 u. tot 19 u.
Donderdag 16 u. tot 19 u.
Vrijdag 10 u. tot 12 u. en
 15 u. tot 19 u.
Zaterdag 9 u. tot 12 u.
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  Stedelijke bibliotheek Nieuwpoort, Kokstraat 18A - T 058 22 30 40 - bibliotheek@nieuwpoort.be

De Groote Oorlog op doek : frontschilders in Nieuwpoort 1916-1918 - Luc 
Filliaert

Aan de boorden van de IJzer bepaalde de Groote Oorlog vier jaar lang het ritme van het 
leven. Tientallen kunstenaars brachten tijdens de oorlogsjaren een bezoek aan de fel 
geteisterde stad Nieuwpoort. 

Luc Filliaert schetst het beklijvende verhaal van deze beeldende kunstenaars. De vele 
afbeeldingen tonen de kracht en het engagement van de frontkunstenaars die een ant-
woord op de zinloosheid van een nietsontziende oorlogsmachine trachtten te formuleren

CULTUUR

Zomertentoonstellingen

Tijdens de zomermaanden vinden op verschillende plaatsen in Nieuwpoort boeiende tentoonstellingen plaats.

Expo Willem Vermandere
Gratis tentoonstelling met tekeningen, 
schilderijen, druksels en houten beelden 
van kunstenaar Willem Vermandere. 
Periode: tot en met 30 september 2017 
Locatie: Onze-Lieve-Vrouwekerk

Expo The Way I See the Sea, the 
Way You See the Sea
De fiets- en wandelpromenade wordt het 
decor van een uitzonderlijke tentoonstel-
ling van maritieme schilderijen op gere-
cycleerde scheepszeilen van kunstenaar 
Kristou. Op deze zeilen staan de verhalen 
van 12 personen uit Nieuwpoort en om-
geving afgebeeld. Zij hebben allen een 
betekenisvolle band met de zee. De kern 
van hun persoonlijk verhaal kan betrek-
king hebben op een avontuur, een dra-
matische gebeurtenis, een professioneel 
leven op zee, … Kortom, een verhaal dat 
tot de verbeelding spreekt.

Wat is jouw link met de zee?
De stad Nieuwpoort is net zoals Kristou 
zeer benieuwd naar wat jouw link met de 
zee is. Je kan jouw verhaal kwijt op de 
stedelijke website www.nieuwpoort.be > 
cultuur > In de kijker.
Periode: tot en met 17 september 2017
Locatie: Wandelpromenade Havengeul

Expo Pastorie 
Tentoonstellingen van de kunstenaars 
Francine Decaestecker (keramiek en 
sculpturen), Chris Catelein (fotografie) 
en Patrick Vermeersch (fotografie). Daar-
naast is er ook een expo van digitaal bij-
gewerkte foto’s uit WO I. Gratis toegang.
Periode: 1 juli t.e.m. 17 september 2017 
Locatie: Pastorie Ramskapelle - Hem-
mestraat 1
Openingsuren: Dagelijks van 10 u. tot 12 
u. en van 13 u. tot 18 u. [donderdag ge-
sloten]

Expo Herman Vantieghem
Gratis tentoonstelling met landschap-
pen van de hand van kunstenaar Herman 
Vanthieghem. Wie van rust en de natuur 
houdt, zal zeker van zijn werken houden.
Periode: 1 t.e.m. 30 juli 2017
Locatie: Stadshalle - Zaal Geeraert

Openingsuren: Dagelijks van 10 u. tot 17 
u.

Expo Liene Maes
Gratis tentoonstelling met collages van 
kunstenares Liene Maes. Zij bekleedt een 
unieke plaats in de hedendaagse beeld-
taal dankzij haar plastische gedreven-
heid, verbeeldingskracht, haar zin voor 
ordenen, haar constructieve geest en 
haar beheersing van pure poëzie. 
Periode: 21 t.e.m. 30 juli 2017
Locatie: Stadshalle - Zaal Berquin
Openingsuren: Dagelijks van 10 u. tot 12 
u. en van 14 u. tot 18 u. [maandag geslo-
ten]

Groepsexpo Frank Vanhooren
Geboeid door emoties en innerlijke ge-
moedstoestanden, probeert Frank Van-
hooren deze vast te leggen in antropo-
morfe vormen. Hij brengt voor het eerst 
een groepsexpo van werken van verschil-
lende keramisten naar Nieuwpoort. Gra-
tis toegang.
Periode: 19 t.e.m. 31 augustus 2017
Locatie: Stadshalle - Zaal Geeraert & 
Zaal Berquin
Openingsuren: Dagelijks van 10 u. tot 12 
u. en van 13 u. tot 18 u.
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Zomerse Kunstmarkt

Zaterdag 22 juli 2017

De Marktstraat en het Marktplein van 
Nieuwpoort veranderen opnieuw in een 
ware Kunstmarkt waar je kunstenaars 
uit verschillende disciplines aan het 
werk kan zien. Schilderijen, beeldhouw-
werken, juwelen, werken in keramiek en 
glas en nog veel meer kan je er vinden. 

De kunstenaars staan voor je klaar met 
de gewenste tekst en uitleg. Bovendien 
zorgen verschillende muzikale acts voor 
de juiste sfeer! 

Dit jaar kan iedereen zich een beetje 
kunstenaar op de Kunstmarkt voelen. 
Via een unieke workshop kan je in een 
mum van tijd een eigen schilderij ma-
ken. Kies en meng zelf je kleuren en kijk 
wat er op je schilderdoek verschijnt.
Doorlopend van 10 u. tot 18 u.

Locatie: Omgeving Marktplein Nieuw-
poort

Start ticketverkoop 
Centrum Ysara & City 
2017-2018

Fans van het eerste uur hebben in de 
scheurkalender ongetwijfeld al hun fa-
voriete voorstelling(en) aangekruist of de 
blaadjes uitgescheurd en een opvallende 
plaats gegeven. 

Vanaf maandag 3 juli 2017 kan je jouw 
plaats voor die gekozen voorstellingen 
verzilveren.

TIP: Wanneer je online je tickets bestelt, 
kan je ook zelf je plaats uitzoeken op het 
zaalplan.

• ONLINE via www.cultuurnieuwpoort.be
• CITY - Valkestraat 18 - T 058 79 50 00
• Infobalie stadhuis
 Marktplein 7 - T 058 22 44 44
• Toeristisch infokantoor
 Hendrikaplein 11 - T 058 23 39 23 Pakketkorting

Als je tickets voor 4 verschillende voorstellingen koopt, dan 
krijg je een korting van € 5 op de totale prijs van je pakket. 

Zomer vol kunst

Vrijdag 30 juni tot en met zondag 10 september 
2017

Nieuwpoort ademt deze zomer kunst! In het straatbeeld 
zullen vele kunstwerken pronken: beelden tussen de 
fonteinen, schilderijen bij de bakker, kunst in de schoe-
nenwinkel, keramiek bij de traiteur en een paard op de Markt?!

Een kunstroute in Nieuwpoort-Stad brengt je (via de logo’s op de grond) naar onbe-
kende pleintjes en hoekjes, en langs etalages en terrasjes waar je je ogen de kost 
kan geven. Een brochure met de verschillende kunstwerken zal verkrijgbaar zijn 
bij de toeristische dienst.

Locatie: Stadscentrum Nieuwpoort 

 Dienst Cultuur Nieuwpoort - Valkestraat 18
T 058 79 50 00 - E cultuur@nieuwpoort.be



VRIJE TIJD

Boulev’art straattheaterfestival 

Zaterdag 12 augustus 2017 
Deze driejaarlijkse kunsthappening be-
wandelt de weg van het straattheater en 
de muziek. Lokale, nationale en interna-

tionale artiesten, theatermakers en mu-
zikanten staan met een fantastische act 
op het programma. Zowel kinderen als 
volwassenen zullen ogen te kort hebben 

op dit zomers cultuurfestival van Nieuw-
poort. Gratis toegang.
Wanneer? 10 u. tot 18 u.
Locatie: Omgeving Marktplein Nieuwpoort
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Music Maestro

Marktconcert met de balletschool, 
Nieuwpoort Concert Band & 
mobiele beiaard

Zondag 9 juli 2017 - 15 u.
De samenwerking tussen de Nieuwpoort-
se Beiaardvereniging, de balletschool Al-
lanah Weranga en de Nieuwpoort Concert 
Band zorgt ook dit jaar weer voor een 
heus muziek- en dansevenement op het 
Nieuwpoortse Marktplein. Zij zullen zo-
wel samen als afzonderlijk te zien zijn. 
Stadsbeiaardier Els Debevere zorgt voor 
de begeleiding op de mobiele beiaard van 
Praag. Gratis toegang.
Locatie: Marktplein

Vredesconcert Johan Verminnen - ‘Tussen
een glimlach en een traan’

Zaterdag 5 augustus 2017 - 20 u.
Door de combinatie van talent, gedre-
venheid en de kameraadschappelijke 
samenwerking met andere artiesten is 
Johan Verminnen uitgegroeid tot een 
onmiskenbaar boegbeeld in de Ne-
derlandstalige muziek. Chanson, jazz, 
musette, latino: deze man is van alle 
markten thuis en verrijkt zijn muziek 
met alle mogelijke invloeden. Sfeer, 
gedrevenheid, emotie,… Dat is Johan 
Verminnen!

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Ha-
vengeul 14 
Tickets: € 14 (VVK) - € 16,50 (ADD)
Korting: 50% korting met jeugdvoor-

deelpas | €2 korting voor -26j en 60+
VVK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor 
Hendrikaplein - City Valkestraat - www.
cultuurnieuwpoort.be

Westfrontspektakel 

Zaterdag 19 augustus 2017 - 20 u.
Vanaf het Kaaiplein wandelen de West Coast Pipe Band uit Middelkerke en de 
Vaandeldansers Alkuone al spelend en al vaandelzwaaiend naar het koning Albert 
I-monument om daar samen met stadsbeiaardier Els Debevere een uniek en gra-
tis concert te brengen. Het wordt een spektakel van klank, licht, muziek en dans. 
Locatie: Koning Albert I-monument, Kustweg 2

Front(t)aal
Vrijdag 25 augustus 2017 - 20 u.

Beleef Nieuwpoort anno 1917 in een (vervolg)verhaal in muziek, woord en beeld door de Koninklijke Katholieke Fanfare.
Locatie: Centrum Ysara - Dienstweg Havengeul 14 Nieuwpoort
Tickets: € 5
VVK: Infobalie Stadhuis - Infokantoor Hendrikaplein - City Valkestraat - www.cultuurnieuwpoort.be

Musicalstage

PLANKTOM organiseert al sinds 2003 
musicalstages voor kinderen van 7 tot 
15 jaar. In kleine groepen (ongeveer 15 
kinderen per groep) maak je er voor het 
eerst kennis met musical en leer je op 
een leuke manier acteren, zingen en dan-
sen. Deze lessen worden begeleid door 2 
professionele musicalacteurs. Op de laat-
ste dag neem je deel aan een toonmo-
ment waarin je jouw musicalkunsten kan 
demonstreren! 
Periode: maandag 14 t.e.m. vrijdag 18 
augustus 2017 van 10 u. tot 16 u.
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Ha-
vengeul 14

Kostprijs: € 130 (verzekering + 2 drank-
jes per dag + toonmoment incl.) of € 65 
met jeugdvoordeelpas

Inschrijven: www.musicalstage.be 
M 0488 98 1 77 of
musicalstage@planktom.be
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Speelpleinwerking

Tijdens de vakantie vliegen we er op-
nieuw in! Onze gebrevetteerde anima-
toren zorgen voor een uitgebreid spel-
programma. Alles wat kinderen leuk 
vinden komt aan bod: knutselen, kam-
pen bouwen, themaspelen, strand- en 
waterspelletjes, etc.

Kinderen tussen 3 en 12 jaar zijn wel-
kom op speelplein Barsjok van 9 u. tot 
16.30 u. Er is opvang voorzien van 7.30 
u. tot 9 u. en van 16.30 u. tot 17.30 u. 
Alle kinderen krijgen een warme maal-
tijd (soep, hoofdgerecht en dessert) en 

een vieruurtje. Kostprijs: € 6 (gedomici-
lieerd in Nieuwpoort) of € 8 (niet-gedo-
micilieerd in Nieuwpoort).

Kinderen kunnen ook een halve dag aan 
de speelpleinwerking deelnemen, tel-
kens van 9 u. tot 12 u. of van 13 u. tot 
16.30 u. Er is opnieuw opvang mogelijk, 
maar er wordt wel geen warme maaltijd 
voorzien. Kostprijs: € 3 (gedomicilieerd 
in Nieuwpoort) en € 4 (niet-gedomicili-
eerd in Nieuwpoort).

Voor de maand juli is inschrijven moge-

lijk vanaf 15 juni en voor de maand au-
gustus is dit vanaf 15 juli.

Inschrijven gebeurt online via volgende 
link: inschrijvingen.nieuwpoort.be.

Tienerwerking

Vanaf deze zomer wordt er een nieuwe 
tienerwerking ingericht voor alle jonge-
ren van 12 tot en met 14 jaar! Deze gaat 
elke weekdag door van 9 u. tot 16.30 u. In-
dien nodig is er opvang voorzien van 7.30 
u. tot 9 u. en van 16.30 u. tot 17.30 u.

De tieners bepalen zelf hoe hun week-
planning er zal uitzien (sporten, work-
shops, koken, ravotten,…) en verzamelen 
elke ochtend in het jeugdhuis waar ze 
door twee ervaren animatoren worden 
begeleid.

De kostprijs voor een volledige dag (war-
me maaltijd inbegrepen) bedraagt € 6 
(gedomicilieerd in Nieuwpoort) en € 8 
(niet-gedomicilieerd in Nieuwpoort). De 
kostprijs voor een halve dag (9 u. tot 12 u. 
of 13 u. tot 16.30 u.) is € 3 (gedomicilieerd 
in Nieuwpoort) en € 4 (niet-gedomicili-
eerd in Nieuwpoort).

Vooraf inschrijven gebeurt via
inschrijvingen.nieuwpoort.be.

Picknick in het park 

Op zondag 28 mei 2017 werd het Leo-
pold II-park tot een heus familiedorp 
omgetoverd. Vele gezinnen brachten 
hun vrienden en familie mee om te ge-
nieten van een ontspannende namid-
dag in het stadspark.

De kinderen konden zich laten schmin-
ken, hun schilderkunsten tonen op een 
groot doek, hun haar laten knippen, 
zich op het springkasteel uitleven of 
gewoon gezellig samen muziek maken. 
Ondertussen konden de ouders languit 
genieten op het gras met een drankje, 
een hapje en een vleugje muziek.

Gekke Nieponamiddag

Vrijdag 7 juli 2017
De jeugddienst organiseert in de zo-
mervakantie terug de Gekke Niepona-
middag. Dit betekent een dag vol fun en 
avontuur voor kinderen van 3 tot en met 
12 jaar. Kom tussen 14 u. en 16.30 u. 
naar het sportpark dat opnieuw tot een 
heus springkasteeldorp met spannen-
de attracties wordt getransformeerd. 
Wij denken ook aan de kleintjes met 
speel- en springmateriaal. 

De deelnameprijs bedraagt € 2. De 
Gekke Nieponamiddag gaat door in het 

sportpark en in het jeugdcentrum van 
Nieuwpoort. Vooraf inschrijven is niet 
nodig.
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Mobiel speelplein

Tijdens de maand mei ging de jeugddienst voor de eerste keer 
op stap met hun mobiel speelplein. De kleurrijke caravan kwam 
langs met een springkasteel, go-carts en heel wat sport- en spel-
materiaal op het Jan Turpinplein, Theo Goedhuysplein, Guido Ge-
zelleplein, Sint-Jorisplein en in de Leistraat.

 Jeugddienst, Dudenhofenlaan 2B - T 058 23 91 26 
E jeugd@nieuwpoort.be - www.jeugddienstnieuwpoort.be

Sportpark: voetbal

Zaterdag 5 augustus 2017 - 9 u.: Voetbaltornooi
SK Trianon

Atletiekmeetings 2017: M.A.C.W. 
Nieuwpoort

Zondag 2 juli: Paul Van Walleghems Coastal Jump Event
Zondag 9 juli: Jeugdmeeting

Nieuwpoortse petanqueclub in de schijnwerpers 

Op donderdag 4 mei 2017 nam de 
Nieuwpoortse petanqueclub deel aan 
de Provinciale Interclub Beker voor Ve-
teranen. Dit provinciaal kampioenschap 
werd georganiseerd op de terreinen van 
P.C. Den Akker in Oedelem.

Twaalf clubs namen deel aan dit tornooi, 
elk met 3 ploegen van 3 spelers. Elke 
ploeg moest 5 rondes van 13 punten 
voltooien. Per club moesten er in totaal 
dus 15 wedstrijden gespeeld worden.

De Nieuwpoortse petanqueclub be-
haalde de 1° plaats met 12 overwinnin-
gen en 79 pluspunten. Het is de eerste 
keer in het bestaan van de club dat ze 
provinciaal kampioen worden. Ook de 
damesploegen van de club behaalden 
een mooi resultaat. Zij behaalden de 3de 
plaats.

Door deze prachtige prestatie mogen 
zowel de heren als de dames van de 
Nieuwpoortse petanqueclub aan het 
Vlaams kampioenschap in P.C. Reynaert 
te Lokeren deelnemen.

Sportstrand

1 juli tot 31 augustus 2017
De stedelijke sportdienst heeft opnieuw 
een boeiend en gevarieerd zomerpro-
gramma voor je klaar staan. Op het sport-
strand zal er deze zomer weer heel wat te 
beleven zijn.

Weet je niet waar je moet zijn? Wel, het 
sportstrand is gelegen tussen het Wes-
terstaketsel en de 1ste golfbreker. Kom 
dus zeker eens langs en geniet van de 
vele gratis activiteiten. Gediplomeerde 
lesgevers staan elke dag voor je klaar van 
10 u. tot 18 u. Het sportstrand is gesloten 
op zon- en feestdagen!

Dagprogramma:
Je kan elke dag komen joggen vanaf 10.15 
u. Voor beginnelingen worden er sessies 
georganiseerd op maandag, woensdag 
en vrijdag. Voor de gevorderden is dit op 
dinsdag, donderdag en zaterdag.

Weekprogramma:
Maandag: sport van de dag
Dinsdag: volleybal
Woensdag:  beach-ball 1 - 1
Donderdag: netbal
Vrijdag: beach-ball 2 - 2
Zaterdag:  volleybal
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Wil je er volgend jaar ook bij zijn? 
Houd ons infoblad dan zeker in de 
gaten en schrijf tijdig in.

 stedelijke sportdienst - Dudenhofenlaan 2B - T 058 23 75 40

Sportkampen juli en augustus 2017: volzet

Tijdens de zomervakantie organiseert 
de sportdienst opnieuw heel wat leuke 
sportkampen in Nieuwpoort:
• Roefelsportkamp: van 3 juli tot 7 juli 

2017 en van 31 juli tot 4 augustus 2017
• Avonturensportkamp: van 10 juli tot 14 

juli 2017
• Zomerfunkamp: van 17 juli tot 21 juli 

2017 en van 7 augustus tot 11 augustus 
2017

Deze zomerkampen in juli en augustus 
zijn enorm populair en ondertussen wel 
al allemaal VOLZET!

Strandloop 
2017: Delhaize 
Loopcriterium van de 
Kust

Maandag 17 juli 2017
Doe je loopschoenen aan en begin 
alvast te trainen want het Delhaize 
Loopcriterium van de Kust staat voor 
de deur.

Je kan deelnemen aan de wedstrijd 
(10 km) of je kan ook puur recreatief 
lopen (5 km).

Om 19.30 u. wordt het startschot ge-
geven op het strand t.h.v. het sport-
strand. Na het lopen krijgt iedereen 
een aandenken en een (sport)drankje 
aangeboden.

Inschrijven kan ter plaatse vanaf 18 
u. bij de garage aan het sportstrand.

Kids-Run en recreatieve strandloop 2017

Maandag 7 augustus 2017

Om 19.30 u. wordt het startschot gege-
ven op het strand t.h.v. sportstrand in 
Nieuwpoort-Bad. Elke deelnemer mag 
gratis deelnemen en krijgt na afloop 
een aandenken en sportdrankje. In-
schrijven ter plaatse vanaf 18 u.

Afstanden: 
• 6-7 jaar: 400 m
• 8-10 jaar: 600 m
• 11-14 jaar: 1200 m
• Vanaf 15 jaar: 5 km 
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Halve Marathon van Nieuwpoort

Zondag 10 september 2017
Inschrijvingen
Je kan je enkel vooraf online inschrijven 
t.e.m. 3 september 2017 via www.macw.
be of via www.macwnieuwpoort.be. Er is 
een speciale korting voor leden van de 
Vlaamse Atletiekliga. De opbrengst gaat 
naar de werking van de MS-Liga en het 
wetenschappelijk onderzoek naar Mul-
tiple Sclerose!

De dag voor en de dag van de wedstrijd 
zelf kan er nog ingeschreven worden 
tussen 14 u. en 17 u. in of nabij de zaal 
Yseland, in de Stedelijke Vismijn. In-
schrijvingen stoppen 45 min. voor het 
begin van de wedstrijd. Startnummers 

worden niet opgestuurd, maar kan je de 
dag voor en de dag van de wedstrijd op-
halen. Inschrijvingsformulier verplicht 
mee te nemen.

De loopwedstrijden verlopen op een 
gevarieerd parcours, op overwegend 
verharde wegen met 3 bevoorradings-
posten. Er zijn kleedkamers en douches 
voor en na de wedstrijd beschikbaar.

Start en aankomst
De wedstrijden beginnen en eindigen op 
de kaai naast de vismijn!
• 10.10 u.: Jeugdloop (1 km) met 3 leef-

tijdscategorieën 
• 10.45 u.: Halve marathon 

• 10.55 u.: 7 km 
• 14 u: Prijsuitreiking - Er zijn verschil-

lende prijzen te winnen, afhankelijk 
van de reeks waarvoor je bent inge-
schreven, nl. geld-, tombola- en na-
tuurprijzen.

Info en organisatie:
Sportdienst Nieuwpoort - T 058 23 75 40 
E sport@nieuwpoort.be
Hans Vanwalleghem -T 0475 44 93 54
E hansvanwalleghem@msn.com

West-Vlaamse seniorensportdag

Op donderdag 18 mei 2017 ging er in Mar-
kegem een West-Vlaamse seniorensport-
dag door: ‘West-Vlaanderen blijft bewe-
gen’. De organisatie van dit evenement 
lag in handen van de Provincie West-
Vlaanderen, de gemeente Markegem en 
het RSO. 

Deze sportdag voor senioren was een uit-
gelezen kans om te sporten met leeftijds-
genoten in een recreatieve en/of gezonde 
competitiesfeer. 

Dit jaar bestond het aanbod uit 3 soorten 
fietsroutes, 4 soorten wandelroutes, een 
sportcarrousel, djembé, dans en een pe-
tanquetornooi. 
De stad Nieuwpoort laste op donderdag 
18 mei een bus in voor de trip naar Mar-
kegem. 

Twintig vijftigplussers van Nieuwpoort 
schreven zich in voor dit sportgebeuren. 
Het was een leuke dag met veel sportple-
zier en ambiance.

13de Nieuwpoortse Gordel

10 augustus 2017
Op donderdag 10 augustus 2017 orga-
niseert Okra Nieuwpoort samen met de 
Nieuwpoortse sportdienst voor de 13de 
keer de Nieuwpoortse gordel. 

Je kan deelnemen aan 3 recreatieve 
fietstochten met keuze tussen 30 km 
- 45 km - en 65 km. Ben je geen fiets-

liefhebber? Dan kan je meedoen met de 
wandeltocht van 8 km die ook voor rol-
stoelgebruikers toegankelijk is.

Deelnemen kan individueel, in groeps-
verband of familieverband. Vooraf in-
schrijven is niet mogelijk.

De kostprijs bedraagt € 7. Hierin zijn 

begrepen: verzekering, beschrijving van 
de te volgen route, drankje bij de voor-
ziene rustpost, gratis versnapering etc. 
Vertrek en aankomst: ’t Schorrehof, 
Marktplein vanaf 12.30 u.

Organisatie: Okra Nieuwpoort i.s.m. 
stadsbestuur en sportdienst Nieuw-
poort.

Kleiduifschieting in Nieuwpoort

Donderdag 20 juli tot vrijdag 21 juli: 
jachtparcours (1 trap en 1 oefentrap) 
Wanneer? Van 13.30 u. tot 18 u.

Zaterdag 22 juli tot zondag 23 juli: 
2 oefenstanden en 2 trapstanden

Wanneer? Van 10 u. tot 12 u. en van 13 
u. tot 18 u.
Kostprijs: € 5 per reeks van 10 clays - 
jachtparcours: € 10 voor 18 clays

De opbrengst van deze schieting gaat 
integraal naar het Rode Kruis - afdeling 
Nieuwpoort.
Locatie: Hemmestraat 42, Ramskapelle
Contact: Geryl Redgy - M 0495 76 03 95 
of Verhofstadt Dominique - M 0475 42 65 69
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ZWEMBAD

Openingsuren tijdens 
zomervakantie:

Vanaf zaterdag 1 juli t.e.m. donder-
dag 31 augustus 2017 gelden de vol-
gende openingsuren:

Maandag: 9 u. - 20 u.
Dinsdag: 9 u. - 20 u.
Woensdag: 7 u. - 20 u.
Donderdag: 9 u. - 20 u.
Vrijdag: 9 u. - 20 u.
Zaterdag: 9 u. - 18 u.
Zondag: 9 u. - 13 u.

Openingsuren feestdagen

Vrijdag 21 juli - Nationale feestdag: 9 u. tot 17 u. 
Dinsdag 15 augustus - O.L.V. Hemelvaart: 9 u. tot 17 u.

Aquagym voor senioren tijdens zomervakantie 

Tijdens de zomervakantie zijn er aqua-
gymlessen voor senioren voorzien en 
dit telkens van 9 u. tot 9.50 u.

Wanneer?
• 12 en 26 juli 2017
• 9 en 23 augustus 2017

Kostprijs? Inkom zwembad + 1 stempel 
sportpas of € 1,75.

Het nieuwe sportpassenseizoen - na-
jaar 2017 start op maandag 19 septem-
ber 2017! 

Ligweide en nieuw buitenpeuterbad

Deze zomer kunnen we genieten van een 
gloednieuwe ligweide. Het terrein werd 
egaal gemaakt en er werden nieuwe 
grasmatten aangelegd.

De allerkleinsten kunnen zich buiten uit-
leven in het plonsbadje met kleurrijke 
glijbaan en vele sproeiers.

In het binnenzwembad werden er ook en-
kele vernieuwingen uitgevoerd. De oude 
glijbaan werd vervangen door een gloed-
nieuwe boot met een grotere glijbaan. 
Fun verzekerd voor de allerkleinsten.

Cursus Hoger Redder

Op zaterdag 9 september 2017 start een 
nieuwe cursus ‘Hoger Redder’ in het 
stedelijk zwembad van Nieuwpoort.

Deze lessen gaan door van 9 september 
2017 tot 13 januari 2018, telkens van 8 
u. tot 13 u.

De kostprijs van de officiële cursus be-
draagt € 230 (inclusief cursustekst = 
5 moduleboekjes). Voor Nieuwpoortse 
jongeren geldt er een subsidieregeling 
voor het inschrijvingsgeld. 

Inschrijven kan via Sport Vlaanderen - 
Vlaamse Trainersschool via T 02 209 47 
16 of info@sport.vlaanderen.

Inschrijvingsvoorwaarden: 
• 17 jaar zijn/worden in 2017
• Sterk adviserend: behalen van ‘Voor-

bereidend Reddersbrevet’. Meer info 
via de website van de Vlaamse Red-
dingsfederatie: www.redfed.be. 

Meer info: Journée Sofie - T 02 209 47 
53 - sofie.journee@sport.vlaanderen.
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Watergewenning

Op zaterdag 23 september 2017 gaat een 
nieuwe reeks ‘Watergewenning’ van start. 

Deze lessenreeks is bedoeld voor 3,5 tot 
5-jarigen. Zij leren daarin zich op een 
speelse manier, vrij en zonder angst, in 
het water bewegen.

Waarom inschrijven?
Watergewenning is een plezierige activi-
teit die ook nog eens nuttig is voor de ont-
wikkeling van je kind. In een aangename 
en rustige omgeving ontdekt het nieuwe 
vaardigheden en verlegt het zijn grenzen. 

Praktische info: 
• 12 lessen;
• Max. 12 kleutertjes per groep;
• De lesgever bepaalt in welke groep je 

kind terecht komt.

Info en inschrijven aan de kassa van het 
Stedelijk - T 058 23 38 88 of via zwem-
bad@nieuwpoort.be

Aqua-Niepo

Donderdag 3 en vrijdag 4 augus-
tus 2017
Deze zomer duurt ons groot waterspek-
takel niet één, maar twee dagen. Op 
donderdag 3 en vrijdag 4 augustus ver-
anderen het zwembad en de ligweide in 
een reuzegroot waterspeelplein.

Een hele namiddag kan je je er volop 
uitleven: springen, klimmen en glijden 
op supertoffe waterattracties. Deze leu-
ke activiteiten kan je zowel binnen als 
buiten uitproberen. 

De Aqua-Niepo-dag start telkens om 
13.30 u. 

Kostprijs: € 4 (VVK). De kaarten kan 
je in voorverkoop bij dienst toerisme of 
aan de kassa van het zwembad verkrij-
gen. Op de dag zelf betaal je aan de kas-
sa € 5. Beurtenkaarten, abonnementen 
en groepstarief tellen niet! 

  Stedelijk zwembad - Leopold II Park - T 058 23 38 88 - E zwembad@nieuwpoort.be
www.nieuwpoort.be of op de Facebookpagina van het zwembad

Op zoek naar een trendy fietstas?

Het kunstwerk ‘Le Vent Soufle où il veut’ 
van Daniel Buren’ blijft ons inspireren. 
Het kenmerkende kunstwerk vormde al 
eerder de basis voor de bestickering van 
onze schoolbus. Ook werden de kleur-
rijke vlaggen afgebeeld op enkele fiets-
tassen die door het Nieuwpoortsestads-
personeel gebruikt worden.

Door de vele positieve reacties kunnen 
inwoners en bezoekers vanaf heden ook 
zo’n fietstas aanschaffen. Ze kosten € 
40 en zijn te verkrijgen bij dienst toeris-
me (Hendrikaplein 11 en Marktplein 7).

Schaf een Nieuwpoortse fietszak aan en 
fiets snel, gemakkelijk en in stijl door de 
stad! 

TOERISME
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Nieuwpoort Swingt

Vrijdag 21 juli 2017
Swing er op los tijdens dit gratis dansspektakel voor jong en oud! Tijdens dit 
openlucht dansfeest kan je genieten van live demonstraties en danslessen.

Locatie: Zeedijk t.h.v. Lefebvrestraat. Bij slecht weer gaat deze activiteit 
door in de foyer van Centrum Ysara.

Het programma: 
• 11 u. - 12 u.: demonstratie buikdanseressen Chimella
• 16 u. - 17 u.: demonstratie Charleston 
• 17.15 u. - 18.15 u.: workshop Groovy Dance Mix voor kinderen
• 18.30 u. - 19.30 u.: workshop Hiphop
• 19.45 u. - 20.45 u.: workshop Charleston
• 21 u. - 22 u.: workshop Bollywood

Sint-Bernardusfeesten

Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 
27 augustus 2017
Elk jaar vinden in augustus de traditi-
onele Sint-Bernardusfeesten plaats in 
Nieuwpoort-Bad: een driedaags cultu-
reel volksfeest met top live entertain-
ment en een braderie in de winkelstra-
ten en op de Zeedijk. Op zondag is er de 
optocht en zegening van de Sint-Ber-
nardusfeesten.
Locatie: Albert I-laan, Lombardsijde- 
straat en Zeedijk

Wat valt er allemaal te beleven tijdens 
de Sint-Bernardusfeesten? Enkele 
hoogtepunten:

Vrijdag 25 augustus 2017:
20.30 u.: De Bonanzas
De Bonanzas doen er alles aan om je 
een eerlijke en oprechte avond vol mu-
zikaal plezier te brengen. De vijf gedre-
ven muzikanten halen alles uit de kan 

en zorgen ervoor dat je even al je zorgen 
kan vergeten. Ze spelen verschillende 
popklassiekers uit de jaren ’60. Soms 
ingetogen en intiem, soms uitbundig en 
enthousiast, maar steeds met de volle 
overgave, met respect voor het origineel. 

Zaterdag 26 augustus 2017: 
21 u.: Frank Boeijen in concert
De Nederlandse zanger Frank Boeijen 
zakt af naar Nieuwpoort en brengt je 
een avond vol muzikale nostalgie. Het 
kan ook moeilijk anders met nummers 
zoals ‘Kronenburger Park’, ‘Koud in 
mijn hart’, ‘Zwart Wit’ etc.

Zondag 27 augustus 2017:
15 u. - 17 u.: taptoe
Op zondag is het voor de taptoe-lief-
hebbers verzamelen geblazen op het 
Loodswezenplein. Niet minder dan 6 
muziek- en showkorpsen zullen daar 
aanwezig zijn:
• Jong El Fuerte - Koksijde
• El Fuerte - Koksijde 
• FASAM - Le Bizet, Frankrijk
• Caledonean Pipes & Drums - Gent
• Rijnmondband - Schiedam, Rotterdam

10 u. - 13 u.: Wandeling en zegening 
van de Sint-Bernardushonden
De Sint-Bernardushond is al jaar en dag 
de patroonheilige van Nieuwpoort-Bad. 
Tijdens de Sint-Bernardusfeesten wordt 
er op zondag steeds een wandeling met 
deze honden georganiseerd. 

De wandeling start om 10 u. aan de 
Meeuwenlaan en gaat van de Zeedijk 
- Vlaanderenstraat richting het Loods- 
wezenplein. Nadien gaan ze van de 
Lombardsijdestraat - Albert I-laan rich-
ting de Sint-Bernarduskerk. Omstreeks 
12.20 u. vindt de zegening van de hon-
den plaats aan de Sint-Bernarduskerk. 

Een uitgebreider programma is vanaf 
1 augustus verkrijgbaar bij Toerisme 
Nieuwpoort of op www.nieuwpoort.be
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Avondmarkten

In de zomer kan je elke dinsdagavond gezellige kraampjes op de avondmarkten 
komen afschuimen. Zeker een bezoekje waard want de avondmarkten staan steeds 
garant voor een gezellige uitstap met het ganse gezin. Kom de sfeer opsnuiven en 
laat je verleiden door het aanbod van de verschillende marktkramers. 

Stadscentrum Nieuwpoort-Stad:

Dinsdag 11 juli 2017 17 u.
Dinsdag 25 juli 2017 17 u.
Dinsdag 1 augustus 2017 17 u.
Dinsdag 15 augustus 2017 17 u.
Dinsdag 22 augustus 2016 17 u.

Zeedijk Nieuwpoort-Bad:

Dinsdag 4 juli 2017 19 u.
Dinsdag 18 juli 2017 19 u.
Dinsdag 8 augustus 2017 19 u.

Rommelmarkten

Rommelmarkten zijn dolle pret! Ideaal 
om jouw spulletjes aan de man te bren-
gen of unieke spulletjes te vinden waar 
je al zolang naar op zoek was. Kom in 
juli en augustus zeker eens grasduinen 
op de Nieuwpoortse rommelmarkten! 

Zondag 16 juli 2017
6 u. - 17 u.: Marktplein en omliggende 
straten 
Organisatie: Feestcomité Monobloc, 
Coupe-Gorge.

Vooraf inschrijven is verplicht en is 
elke dag mogelijk tussen 16 u. en 
20.30 u. via 
M 0477 64 73 13. 
Kostprijs: € 5 per 5 meter

Zaterdag 5 augustus 2017
6 u. - 18 u.: Pieter Deswartelaan
Organisatie: Feestcomité Monobloc, 
Coupe Gorge - T 058 23 36 82
Vooraf inschrijven is niet nodig.
Kostprijs: € 1 per meter

Dinsdag 15 augustus 2017
Rommelmarkt in Sint-Joris
Info: T 058 23 61 91 of M 0472 37 17 26

Zaterdag 26 augustus 2017
7 u. - 18 u.: kinderrommelmarkt op de 
Zeedijk (Meeuwenlaan - Leopoldplein) 
Organisatie: Verenigd Nieuwpoort-Bad

Inschrijven is verplicht via www.vnb-
nieuwpoortbad.be. Plaatsen (max 4m) 
worden aangeduid bij aankomst vanaf 
6 u. Meer info: info@vnbnieuwpoortbad.
be.
Kostprijs: gratis

Zaterdag 28 augustus 2017
7 u. - 18 u.: rommelmarkt voor het goe-
de doel op de Zeedijk (Meeuwenlaan- 
Leopoldplein)
Organisatie: Verenigd Nieuwpoort-Bad

Inschrijven is verplicht via www.vnb-
nieuwpoortbad.be. Plaatsen (max 4 m) 
worden aangeduid bij aankomst vanaf 6 
u. Meer info: info@vnbnieuwpoortbad.
be.
Kostprijs: € 1 per meter

Stadsrondrit met 
toeristisch treintje

Laat je rondrijden in Nieuwpoort door het 
toeristisch treintje en ontdek de hotspots 
van Nieuwpoort.

Wanneer? Elke woensdag tijdens de zo-
mervakantie om 14.30 u. 
• 6, 13, 20 en 27 juli 2017
• 3, 10, 17, 24 en 31 augustus 2017
Waar? Hendrikaplein (dienst toerisme, 
Hendrikaplein 11)
Kostprijs: € 4 per volwassene en € 2,5 
per kind tot 12 jaar. Inschrijven kan bij 
dienst Toerisme. Maximum 50 personen 
(niet voor groepen!).

Fiesta Europa

Vrijdag 11 augustus tot 
woensdag 16 augustus 2017
Voor de vierde keer strijkt Fiesta Eu-
ropa neer in Nieuwpoort. Op deze 
gezellige feestmarkt verwelkomen 
we een veertigtal marktkramers, af-
komstig uit alle hoeken van Europa.
Naast een prachtige waaier aan Eu-
ropese streekproducten, biedt Fie-
sta Europa ook allerlei artisanale en 
bijzondere cadeaus aan. Bovendien 
is de toegang tot de feestmarkt he-
lemaal gratis. Een buitenkans die je 
niet mag laten liggen!

Waar? 11 - 13 augustus:
 Loodswezenplein
 14 - 16 augustus: 
 Fonteinenplein
Wanneer? Van 10 u. tot 21 u.
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Van pittig bruintje en grijze garnaal

Als je het verschil niet kent tussen gutten en kaken, 
als je niet weet dat een rode poon in de volksmond een knorhaan heet, 
als je denkt dat het strippen van een mooie meid te maken heeft met uit de kleren gaan,
als je niet weet dat onze noordzeegarnaal grijs gevangen wordt,
als je niet weet dat de ogen van een rog wimpers hebben,
als je niet weet wat een benne is,
als je het verschil niet kent tussen een tongschar en een schartong,
dan is het hoog tijd voor “Van Pittig Bruintje en Grijze garnaal”:

Schrijf je zeker in voor een geleid bezoek 
aan de visveiling met als afsluiter een 
hapje en een drankje.

Praktische info:
Wanneer? ‘Van pittig bruintje en grijze 
garnaal’ gaat in de zomervakantie door 
op volgende data:
4, 18 en 25 juli en 1, 8, 22 en 29 augustus. 
Samenkomst aan de toren van de visvei-
ling om 9.30 u. Prijs per persoon: € 5.
Inschrijven? Vooraf inschrijven bij toe-
risme Nieuwpoort-Bad, Hendrikaplein 11
Inschrijven via e-mail (toerismebad@
nieuwpoort.be) of telefonisch (T 058 23 39 
23).

Aperitiefconcerten

DATUM MUZIEKGROEP UUR LOCATIE

16 april K.F. Hoger Op Woumen 10.30 u. Zeedijk

14 juni Royal Holloway Gospel Choir (UK) 20 u. Zeedijk

25 juni
La Royale Harmonie Communcale du 
corps des Sapeurs Pompiers de la Ville 
de Tournai

10.30 u. Zeedijk

2 juli Muzarko 10.30 u. Zeedijk

2 juli Alexandra Park School (UK) 15 u. Zeedijk

9 juli Harmonie Staden 10.30 u. Hendrikaplein

16 juli Kon. Harmonie St. Genoveva Oplinter 10.30 u. Zeedijk

17 juli Bishops Stortford High School (UK) 20 u. Zeedijk

23 juli Armanis Walking Jazz Band 10.30 u. Nieuwpoort-Stad

6 augustus Moed en Volharding Denderhoutem 10.30 u. Zeedijk

13 augustus Aerofoon Koksijde 10.30 u. Sint-Joris

15 augustus K.F. Kunst en Vermaak Klerken 16.30 u. Sint-Joris

20 augustus Dixieland Streetband 10.30 u. Nieuwpoort-Stad

22 augustus Pantonic All Stars Steel Orchestra (UK) 14.30 u. Zeedijk

27 augustus
Koninklijke Harmonie St. - Hilarius 
Bierbeek

10.30u. Zeedijk

Vlaanderen Zingt

Zaterdag 29 juli en dinsdag
15 augustus 2017
Vlaanderen Zingt trekt deze zomer 
weer door Vlaanderen om jullie mas-
saal aan het meezingen te krijgen. In 
Nieuwpoort zijn er twee gelegenhe-
den om gratis te komen meezingen 
en dansen: zaterdag 29 juli tijdens 
het Streekbierenfestival in het Prins 
Mauritspark en op 15 augustus op de 
Zeedijk. 

Tijdens de meezingavonden van 
Vlaanderen Zingt staat het publiek 
centraal. De bezoekers zingen sa-
men populaire liedjes die tot het 
collectief geheugen behoren. Het 
repertoire bestaat grotendeels uit 
Nederlandstalige liedjes, maar we 
zingen ook Engelse en Franse suc-
cesnummers. 
Je krijgt van ons een zangkrantje 
met alle liedjesteksten en vanop 
het podium wordt de samenzang in 
goede banen geleid. We proberen om 
zoveel mogelijk mensen aan het zin-
gen te krijgen.

De kans is groot dat ook jij zo maar 
af en toe eens zingt, of misschien 
wel helemaal nooit omdat je denkt 
het niet te kunnen.... Wel, tijdens 
Vlaanderen Zingt kan je samen met 
je vrienden en familie met oudere en 
nieuwere liedjes meezingen. Bij ons 
moet je nooit alleen zingen, we zin-
gen altijd samen!
Wil je samen met enkele vrienden, 
vriendinnen of collega’s deel uitma-
ken van het voorzingkoor en op het 
podium meezingen. Stuur dan een 
mailtje met je naam of namen naar 
info@nieuwpoort.be. 

Praktische info:
Datum: 29 juli en 15 augustus 2017
Locatie: 29 juli (Mauritspark) en 15 
augustus (Zeedijk) 
Tijdstip: start om 19.30 u.
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Nieuwe fietsroute KD’s

Westhoek KD figuurtjes ‘Jaek en Nink’ nemen jou en je hele familie mee op avontuur langs 
de IJzer. Deze nieuwe kindvriendelijke fietsroute wijst je de weg via zeshoekige bord-
jes tussen Nieuwpoort en Diksmuide en kronkelt door de polders. Het volledige traject 
(47,1km) is voor geoefende fietsers, maar je kan de route ook in 2 verschillende lussen 
opdelen.

Deze fietsroutes zullen gratis te verkrijgen zijn bij de dienst toerisme van Nieuwpoort en 
Diksmuide.

Gratis dijkanimatie 

10 juli Federal Truck: info en activiteiten m.b.t. de Noordzee Zeedijk t.h.v. Hendrikaplein 10 u. - 17 u.

12 juli Ravotdag: animatie Zeedijk t.h.v. Lefebvrestraat 11 u. - 17 u.

15 juli Lekker zomeren: voeding, beweging, sport, spel, fun, entertain-
ment etc. Alles in een ontspannende vakantiesfeer.

Zeedijk t.h.v. Lefebvrestraat 11 u. - 17 u.

18 juli Zomerse muziekshow met o.a. Belle Perez, Willy Sommers, 
Niels Destadsbader etc.

Zeedijk t.h.v. Lefebvrestraat 15 u. - 22 u.

26 juli Ravotdag + zomerse muziekshow met o.a. De Romeo's, Lindsay 
etc.

Zeedijk t.h.v. Lefebvrestraat 11 u. - 17 u.

9 augustus Ravotdag + zomerse muziekshow met o.a. De Romeo's, Lindsay etc. Zeedijk t.h.v. Lefebvrestraat 11 u. - 17 u.

10 augustus Surf Safe: rodeo surfplank en info over veilig surfen op het internet Zeedijk t.h.v. Hendrikaplein 11 u. -17 u. 

12 augustus Lekker zomeren: animatie m.b.t. gezond eten en leven Zeedijk t.h.v. Lefebvrestraat 11 u. - 17 u.

15 augustus Een lekkere ontspannende namiddag aangeboden door Zespri! Zeedijk t.h.v. Hendrikaplein 10 u. - 17 u.

17 augustus Zomerse muziekshow: met o.a. Belle Perez, Willy Sommers, Niels 
Destadsbader etc.

Zeedijk t.h.v. Lefebvrestraat 15 u. - 22 u.

23 augustus Ravotdag: een kindvriendelijk evenement met stripdorp bestaande 
uit 6 springkastelen, 3 speeltenten, 1 kleurtent en 1 leeshoek

Zeedijk t.h.v. Lefebvrestraat 11 u. - 17 u. 
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Vuurwerken

1 juli - 23 u.: Kromme Hoek
21 juli - 23 u.: Sluizencomplex 
Ganzepoot
13 augustus - 23.30 u.: 
Ramskapelle
14 augustus - 22.30 u.: Sint-Joris
26 augustus - 22.30 u.: Strand t.h.v. 
Lefebvrestraat

Radio 2: Plage 
Préférée

Maandag 5 juli t.e.m. 7 juli 2017
Drie dagen lang zal er een mobiele 
radiostudio van Radio 2 op onze dijk 
te vinden zijn. Het live-programma 
Plage Préférée keert ook deze zomer 
terug naar onze kust. Kim Debrie 
staat elke ochtend van 9 u. tot 12 u. 
voor je klaar op Radio 2 Vlaanderen 
en Radio 2 West-Vlaanderen. Jens 
Lemant neemt de middag voor zijn 
rekening en zal van 12 u. tot 13 u.te 
horen zijn op Radio 2 West-Vlaande-
ren.
Locatie: Zeedijk t.h.v. Hendrikaplein
Tijdstip: 9 u. - 13 u.

Jaek en Nink op bezoek 
in Nieuwpoort!

Vrijdag 25 augustus 2017
De KD's Jaek en Nink trekken er deze 
zomer op uit! Ze nemen je mee door-
heen de Westhoek en brengen je 
naar de leukste evenementen. Ook in 
Nieuwpoort mogen we hen verwach-
ten! Afspraak op vrijdag 25 augustus 
op de Sint-Bernardusfeesten vanaf 14 
u. Benieuwd wat ze in petto hebben? 
Kom dan zeker eens langs! Deelnemen 
is gratis. 

Mandolineconcert

Zaterdag 8 juli 2017
Onze partnerstad Dudenhofen biedt je 
een gratis mandolinconcert aan op zater-
dag 8 juli. Het concert van de Fretful Fe-
deration Mandolin Orchestra uit Brigthon 
en het Mandolineorchester Dudenhofen 
gaat door in Centrum Ysara, Dienstweg 
Havengeul 14, en start om 20 u. Gratis 
toegang. 

Muziek in het park

Vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juli 2017

Tijdens dit gratis evenement kan je van een lekker streekbiertje genieten met op de 
achtergrond geweldige live-optredens.

Waar? Prins Mauritspark (ter hoogte van gebouw Sea Scouts) - Nieuwpoort-Bad
Wanneer? Vrijdag vanaf 14 u., zaterdag vanaf 11 u. en zondag vanaf 11 u.

Vrijdag 28 juli 16 u. - 18 u. Johny & the Sparks

18.30 u. - 19.30 u. I AM

20.30 u. Bart Kaëll

Zaterdag 29 juli 11 u. - 12.30 u. 
en 14 u. - 15.30 u.

Judica Keyser 
& Werner Meert

17.30 u. - 18.30 u. Kevin Kenzo

19 u. - 22 u. Vlaanderen Zingt

22.30 u. - 24 u. ABBA 4U

Zondag 30 juli 11 u. - 13 u. Harmonie Aurora

14 u. - 16 u. STS Coverband

16.30 u. - 19 u. Poldercowboys

20 u. - 21.30 u. Joe Cocker Connection
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Zomers fietsfeest langs de Frontzate 

Zondag 23 juli 2017
Maak op zondag 23 juli kennis met de 
weidse polders en stille waters langs 
De Frontzate. Deze populaire groene 
fietsas tussen Nieuwpoort en Diksmui-
de wordt in een nieuw kleedje gestopt. 
Met een zomerse fiets-, vaar-, en wan-
delhappening worden de plannen aan 
het grote publiek voorgesteld.

Ga je de uitdaging aan met de fiets? Al 
fietsend langs de oude spoorweg geniet 
je van muziek en ontdek je het waarde-
vol poldererfgoed en fietstheater. Aan 
de Aire Culinaire staan heerlijke hapjes, 
streekbiertjes uit Nieuwpoort of Diks-
muide en een fruitige mock- & cocktail-
bar! 

Wat valt er in Nieuwpoort te beleven?

1. WATERPRET OP DE KOOLHOFPUT
• Reuzekano’s
• Rappel van brug tot boot
• Heerlijk peddelen op het water 

(SUP)
• Watervertelsels om 13.30 u., 14.45 

u. en 16 u.
 ONTHAAL: Koolhofput

2. WATEROORLOG IN RAMSKAPELLE
• Unieke uitkijkpost 14-18
• Veldhospitaal
• Expo natuur- en oorlogsfotografie
• Muziektheater op sterk water
• Aire Culinaire: streekbar met 

koekjes van eigen deeg

 ONTHAAL: kruising Frontzate - 
Hemmestraat

Info: Het volledige programma vind je 
op www.rlijp.be - T 051 54 59 62
info@rlijp.be

Organisatie: Regionaal Landschap IJzer 
& Polder, Provincie West-Vlaanderen, 
Stadsbestuur Nieuwpoort en Diksmui-
de, Westtoer en vele lokale partners.

OP HET WATER

WK Laser 2017 KYCN 
Nieuwpoort

18 juli tot 2 augustus 2017
Van 18 juli tot 2 augustus zal het We-
reldkampioenschap Laserzeilen voor 
Jongeren in de KYCN in Nieuwpoort ge-
organiseerd worden.

Het evenement zal zo’n 570 zeilers uit 
59 verschillende landen met entourage 
naar Nieuwpoort brengen. De wed-
strijdreeksen Laser 4.7 Youth en Laser 
Under 21 worden beiden verspreid over 
6 wedstrijddagen. 

Een Belgisch team van 3 Under 21 zei-
lers en 17 Laser 4.7 zeilers zal onze 
kleuren verdedigen.

De wedstrijd wordt erkend door de In-
ternationale zeilfederatie (WORLD SAI-
LING) en het Koninklijk Belgisch Yach-
ting Verbond (KBYV).

Nooit eerder werd een dergelijke regatta 
aan de Vlaamse Kust georganiseerd. 
Natuurlijk zal het in- en uitvaren van de 
meer dan 500 bootjes met jongeren en 
hun begeleiders voor de nodige animo 
zorgen en een mooi kijkspel opleveren 
voor de vele wandelaars langs de IJzer-
monding tussen Nieuwpoort-Stad en 

Nieuwpoort-Bad. De verschillende ba-
nen van het parcours kunnen gevolgd 
worden vanop het Wester- en Ooster-
staketsel.

Daarnaast wordt er voor de duur van 
de wedstrijden een ‘World Champion-
ship Event Lounge’ in het Maritiem Park 
langs de wandelpromenade op poten 
gezet. Via een fotoreportage kan ieder-
een er wat bijleren over de zeilwereld. 
Dit alles rond een hapje en een drankje.

De organisatie is in handen van de 
vzw Koninklijke Yachtclub Nieuwpoort 
(KYCN), de Belgium Laser Group en de 

federatie Wind & Watersport Vlaande-
ren. Een 150-tal vrijwilligers zetten sa-
men hun schouders onder dit project 
om van deze uitdaging een unieke erva-
ring te maken voor iedereen.
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Nieuwpoort International Youth 
Regatta

Vrijdag 7 juli tot 
en met zondag 9 
juli 2017

De Nieuwpoort International Youth 
Regatta of kortweg NIYR is een nieuw 
en verfrissend jongerenevenement in 
Nieuwpoort. Om de vergrijzing binnen 
de yachtingwereld tegen te gaan, orga-
niseert een groep jonge ondernemers 
een regatta speciaal voor jongeren van 
16 tot 29 jaar.

Het is de bedoeling dat zowel binnen- 
als buitenlandse boten een bemanning 
hebben waarvan het merendeel uit jon-
geren bestaat.

De volledige wedstrijdorganisatie 
(wedstrijdleiding - briefing deelnemers 
- prijsuitreiking ) zal in handen zijn van 
de VVW Nieuwpoort en de Vlaamse 
Zeezeilschool.

Tijdens dit evenement wordt er uitge-
pakt met een aantal alternatieve en 
sportieve activiteiten. Je krijgt de kans 
om kennis te maken met bubbleball, 

maar je kan ook van een aantal water-
sporten proeven zoals een initiatie first 
7.5 of 420.

De NIYR wordt afgesloten met een 
avondfeest waar je veel sfeer mag ver
wachten.

Het programma op zaterdag 8 juli 
2017:

• 11 u.: start NIY Regatta
• Zaterdagnamiddag: randanimatie en 

opening lounge bar
• 18.30 u.: aankomst boten
• 19.30 u.: prijsuitreiking
• 20 u.: receptie
• 20.30 u. diner en concert in de 

loungebar
• 21 u. tot 2 u.: avondfeest

Nieuwpoort International 
Youth Regatta
T 0478 62 37 73 - E info@niyr.be
http://niyr.weebly.com/

Open Klassieke 
Schepen 

Zaterdag 19 en zondag 
20 augustus 2017
De Klassieke Schepen Nieuwpoort 
(KSN) organiseren op 19 en 20 au-
gustus 2017 voor de vijfde keer een 
opendeurdag in de jachthaven KYCN. 
Vele klassieke schepen worden dan 
uitzonderlijk verzameld op één pon-
ton.
Het doel van het evenement is om de 
bekendheid van de klassieke sche-
pen te vergroten en om bezoekers de 
mogelijkheid te bieden om de wereld 
van de pleziervaart te ontdekken. Er 
is immers een verschil tussen een 
schoener, een yawl, een kits, een kot-
ter en toren getuigde schepen.
Iedere schipper zal met plezier uitleg 
geven over de bouwwijze en geschie-
denis van zijn schip. De ambachtelijk 
gebouwde houten interieurs zullen 
bovendien bezocht kunnen worden 
mits toelating van de eigenaar.
Het doel van de KSN is om deze sche-
pen varend te houden. Deze schepen 
horen namelijk op zee en niet in een 
of ander stoffig museum.
Alle schepen zijn gratis te bezoeken 
telkens van 10 u. tot 18 u. Locatie: 
ponton K. Toegang via de Robert Or-
lentpromenade.

Nieuwpoortweek

Zaterdag 1 t.e.m. woensdag 5 juli 
2017
Tijdens de Nieuwpoort Regatta vinden 
heel wat internationale zeilwedstrijden 
plaats: 420 - Cadet - Europe - Laser - La-
ser 4.7 - Laser Radial - Optimist.

Zaterdag 1 juli 2017 
Openingsceremonie om 12.30 u. met het 
hijsen van de nationale vlaggen van alle 
deelnemende landen. Op het belsignaal 
worden alle deelnemers te water gelaten. 
Locatie: jachtclub WSKLuM. Openings-
feest om 19 u. met een verbroederings-
drink in de jachtclub WSKLuM.

Maandag 3 juli 2017
Muzikale barbecue voor alle zeilers en 
sympathisanten in Euromarina VVW 
Nieuwpoort.

Woensdag 5 juli 2017
Prijsuitreiking om 16 u. in Euromarina 
VVW Nieuwpoort met allerhande demon-
straties in de verschillende clubs.

Organisatie: Nieuwpoortweek vzw, Wa-
tersportlaan 11 - info@nieuwpoortweek.
be
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KINDERBOERDERIJ ‘DE LENSPOLDER’

Kinderboerderij

Begin juni mochten we op onze kin-
derboerderij twee nieuwe koeien ver-
welkomen. Op de boerderij is er echter  
geen plaats om echte koeien te houden. 
Daarom kozen we voor twee houten 
exemplaren.

Deze houten koeien zullen dienen als 
leerinstrument tijdens de leerrijke acti-
viteit ‘Met de boer op pad’. Zo kunnen de 
kinderen op een leuke manier meer te 
weten komen over koeien.

Deze twee koeien kunnen wel gemolken 

worden! Dit is de 
ideale manier om 
de allerkleinsten 
te tonen hoe de 
koeien gemolken 
werden voor het 
bestaan van de 
elektrische melk-
machine. 

Plezier verzekerd, 
zeker met mooi 
weer! 

Digitaal inschrijven: snel en gemakkelijk
Kinderboerderij ‘De Lenspolder’ wil kinderen terug met het boerderijleven in 
aanraking laten komen. Op deze manier leren ze landbouwproducten kennen en 
kunnen ze boerderijdieren van dichtbij zien en aanraken.

Doorheen de vier seizoenen voorziet de kinderboerderij een ruim aanbod aan 
educatieve activiteiten. Vanaf heden kan je je nu ook digitaal inschrijven via in-
schrijvingen.nieuwpoort.be voor de volgende activiteiten: ‘Brood bakken’ en 
‘Met boer op pad’.

Zoektocht ‘Kinderen en dieren in de Oorlog’

Tussen 2014 en eind 2016 kon men op de 
kinderboerderij de Lenspolder deelne-
men aan de mooie zoektocht ‘Dieren in 
de Oorlog’. De infopanelen die toen op de 
kinderboerderij werden aangebracht, zijn 
er nog steeds. Meer dan 600 gezinnen en 
ontelbaar veel klassen namen hieraan 
deel. Een vervolg op deze zoektocht kon 
daarom niet uitblijven.

Tijdens een activiteit op de kinderboerde-
rij ontstond hierover een gesprek met een 
leerkracht van het St.-Bernarduscollege. 
Juf Valérie Vandekerckhove was meteen 
enthousiast over het onderwerp en ging 
met haar leerlingen van het 3de jaar Voe-
ding-Verzorging aan de slag. Zij wijdden 
zich aan lectuur over het leven van kinde-
ren tijdens de oorlog, waarbij ook de link 

met het boerderijleven werd gemaakt. Dit 
resulteerde uiteindelijk in een bijzondere 
leuke zoektocht waarbij de herinnering 
aan de oorlog nooit ver weg is. 

Er werd onder meer een groot memo-
ryspel en twisterbord op het traject ge-
plaatst. Deze werden gemaakt door sta-
giair-schrijnwerker Robbe Claes en de 
technische dienst van de stad.

De zoektocht is geschikt voor gezinnen en 
voor leerlingen van 9 tot 12 jaar en zal te 
verkrijgen zijn op de boerderij vanaf 1 juli 
2017 tot eind 2018. Er wordt voor gezinnen 
€ 1 per zoektocht aangerekend en voor de 
scholen € 0,50 per leerling. Te koop in de 
kinderboerderij en de cafetaria. 

  Kinderboerderij 
De Lenspolder, Elf Juliwijk 6A
T 058 23 69 86
E kinderboerderij@nieuwpoort.be
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BEZOEKERSCENTRUM WESTFRONT NIEUWPOORT

Op bezoek in het Westfront

Plan je een bezoek aan het Westfront? 
Wie op zondagvoormiddag naar het mu-
seum komt, kan zich gratis door een gids 
laten rondleiden!
Wanneer? Elke zondag tijdens de zomer-
vakantie: 2, 9, 16, 23 en 30 juli + 6, 13, 20 
en 27 augustus. Aanvang om 10.30 u.
Waar? Westfront Nieuwpoort, Kustweg 2 

Wanneer? Om 10.30 u.
Kostrijs? Een ticket kost € 7 per persoon. 
De gidsbeurt is gratis. Maximum 25 per-
sonen kunnen aan de begeleide rondlei-
ding deelnemen. Niet voor groepen.
Inschrijven kan bij Westfront Nieuwpoort 
op T 058 23 07 33 - info@westfrontnieuw-
poort.be 

Breng een begeleid bezoek aan Westfront 

Wil je graag eens het bezoekerscentrum 
Westfront Nieuwpoort bezoeken onder 
begeleiding van een professionele gids? 
Dat is elke zondag tijdens de maanden 
juli en augustus mogelijk om 10.30 u.

De gids neemt je mee op sleeptouw 
doorheen het sluizencomplex ‘De Gan-
zepoot’ en het eigenlijke bezoekerscen-
trum. De gids vertelt je bovendien het 
gedetailleerde relaas over de onderwa-

terzetting van de IJzervlakte die in okto-
ber 1914 de Duitse opmars kon stuiten. 

Een hoogtepunt van het bezoek is de 
projectie van het tot leven gewekte 
IJzerpanorama. Dit was oorspronkelijk 
een schilderij van 115 m lang en 15 m 
hoog. Verder kan je op ontdekking gaan 
in de nieuwe tijdelijke tentoonstelling 
‘Paard en Koning’ en kan je bovenop 
het Koning Abert I-monument van een 
prachtig uitzicht genieten.

Wanneer? Elke zondag in juli en augus-
tus: 2, 7, 9, 16, 23 en 30 juli + 6, 13, 20 en 
27 augustus. Aanvang om 10.30 u. 
Waar? Ingang van Westfront

Kostprijs? Een ticket kost € 7 per per-
soon. De gidsbeurt is gratis en duurt 1,5 
u. Vooraf inschrijven is niet nodig.

HERDENKINGEN

Herdenking 100 jaar ‘Operatie Strandfest’

Maandag 10 juli 2017
Op maandag 10 juli is het dag op dag 100 
jaar geleden dat ‘Operatie Strandfest’ 
plaatsvond. Daarmee anticipeerde het 
Duitse Marinekorps Flandern op een 
Britse aanval vanuit de Sector Nieuw-
poort.

De Duitsers zagen Nieuwpoort als een 
zwakke plek in hun front en op 10 juli 
1917 beschoten ze van 8 u. tot 19 u. de 
duinen over de IJzer en ook andere stel-
lingen met ongezien artilleriegeweld. 
Er vielen 3000 slachtoffers, waaronder 
honderden vermisten wiens namen in 

brons vereeuwigd zijn in het British Me-
morial to the Missing, nabij het Koning 
Albert I-monument.

De gesneuvelden kregen hun laat-
ste rustplaats op onze begraafplaats 
Ramscapelle Road, op de Britse be-
graafplaats in Koksijde en op deze in 
Zuydcoote in Frankrijk.

De herdenking start om 11 u. met een 
gelegenheidstoespraak van burge-
meester G. Vanden Broucke en gaat ge-
paard met een bloemenhulde.
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Herdenking van de Halifaxcrash

Vrijdag 28 juli 2017
De Heemkring 'Ramscapple aen den 
Yser' herdenkt op vrijdag 28 juli 2017 
de militaire en burgerlijke slachtoffers 
van de Halifaxcrash van 28 juli 1944 in 
Ramskapelle.

De Britse en Canadese Ambassadeur, 
Gouverneur De Caluwe, de kinderen van 
de burgerlijke slachtoffers, de vader-
landslievende verenigingen, het stads-
bestuur Nieuwpoort en de Heemkring 
“Ramscapple aen den Yser” zijn uitge-
nodigd op de plechtigheid die om 10.30 
u. van start gaat. 

Locatie: Hemmestraat 53

Er worden door de verschillende aanwe-
zige prominenten en verenigingen eerst 
bloemen op de site neergelegd. Daarna 

speelt een klaroenblazer de 'Last Post', 
gevolgd door de 3 volksliederen van 
Canada, Groot-Brittannië en België. De 
plechtigheid eindigt met de overvlucht 
van een Sea-king of NH90 helikopter.

Wat is de Halifaxcrash?
Op 28 juli 1944 steeg de Halifaxbom-
menwerper EY-X MZ340 van het No 78 
Squadron op vanuit Brighton (Engeland) 
met als doel de V1-lanceerinstallaties 
en opslagplaatsen van Forêt de Nieppe 
(Frankrijk) te bombarderen. Hiervoor 
werden 199 bommenwerpers ingezet. 
De EY-X MZ340 had de leiding over de 16 
vliegtuigen van hetzelfde squadron.

Op 8 mijl voor de Belgische kust werd 
het vliegtuig geraakt door een Duits 
luchtafweergeschut van de 'gem. Flak 
- Abt.252' gelegen te Mariakerke (Oos-
tende). De piloot vermeed Nieuwpoort-
Stad en dropte zijn 16 bommen van 250 
kg tussen Sint-Joris en Ramskapelle. 
Hierbij werden per ongeluk 2 inwoners 
van Sint-Joris gedood. De piloot hield 
zijn toestel onder controle zodat de be-
manning het zwaar gehavende vliegtuig 
kon verlaten.

Wireless Operator/Air Gunner Russell 
Harry Winter viel met zijn gescheurde 
parachute in de overstroomde gracht. De 
5 andere parachutisten werden krijgs-
gevangen genomen. De piloot Flight 
Lieutenant William Gladstone Hoffman 
stortte met zijn Halifax EY-X neer na-
bij de hoeve het 'Groot Noordhof'. Alle 
slachtoffers werden op het burgerlijk 
kerkhof van Sint-Joris begraven:

• F/Lt Pilot William Gladstone Hoffman - 
21 jaar

• F/O Wireless Operator/Air Gunner 
Russell Harry Winter - 29 jaar

• Désiré Verhaeverbeke - 33 jaar
• Marie Couvreur - 36 jaar

82e Nationale Hulde aan Koning Albert 
en de Helden van de IJzer

Zondag 6 augustus 2017
Op zondag 6 augustus verwacht Nieuw-
poort opnieuw heel wat belangstelling 
voor deze jaarlijkse vaderlandslievende 
plechtigheid aan het Koning Albert I-mo-
nument. Deze ceremonie wordt telkens 
door heel wat hoogwaardigheidsbekle-
ders bijgewoond. 
Meer dan 200 vaandeldragers, afkomstig 
uit gans België, verzamelen er voor het 
defilé dat om 10 u., na aankomst van de 
Vertegenwoordiger van de Koning, van 
start gaat op de oprit naar het ruiter-
standbeeld. 
Omstreeks 10.20 u. start de plechtigheid 
met een bezinning. Daarna wordt Koning 
Albert I aan de hand van een korte evo-
catie weer tot leven gebracht. Na de toe-
spraken volgt een indrukwekkende bloe-
menhulde.

De plechtigheid aan het Koning Albert I-
monument eindigt omstreeks 11.40 u. Na 

het vertrek van de Vertegenwoordiger van 
de Koning wordt achtereenvolgens hulde 
gebracht aan het British Monument to the 

Missing, het gedenkteken van de 81°D.I.T. 
Française en aan het IJzergedenkteken.
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LANDBOUW EN VISSERIJ

Landbouwfeesten

Zondag 2 juli 2017
Op de hoeve Sesier-Nowé in de Victorlaan 
44 wordt op zondag 2 juli volop feest ge-
vierd! Er valt heel wat te ontdekken: een 
hele dag lang kan je kennis maken met 
ambachtelijke producten, verschillende 
landbouwtractoren en kan je genieten 
van spannende wedstrijden en heel veel 
animatie.

Locatie: Hoeve Sesier-Nowé, Victorlaan 
44

Hieronder kan je het complete dagpro-
gramma terugvinden:

10 u. - 11 u.: tentoonstelling 
landbouwtractoren
10.30 u.: dansoptreden van de Juttertjes
11 u.: Koninklijke Fanfare St. Cecilia 
Zarren - Werken
11.30 u. en 14 u.: rondrit tractoren naar 
Nieuwpoort-Stad - Marktplein 
12 u.: tractorzegening aan de O.L.-
Vrouwekerk - Nieuwpoort-Stad
14 u.: rondrit tractoren met finalisten 
Miss Coast Belgium naar Nieuwpoort-
Bad
14 u. - 17 u.: straatanimatie ‘Kip van 
Troje’
14.30 u., 15.30 u. en 16.30. u.: 
trekpaardhappening 
15 u.: wedstrijd ‘melken’ door finalisten 
Miss Coast Belgium
16 u.: optreden ‘The Blik Dooze Band’
17 u.: prijsuitreiking wedstrijd ‘melken’

Van 10 u. tot 17.30 u.: er is doorlopend 
een smoefelmarkt met ambachtelijke 
producten en een tentoonstelling met 
landbouwmateriaal en tractoren

N86 Surcouf krijgt opknapbeurt

Het stadsbestuur kocht de N86 Surcouf, 
het meeste gekende vissersschip van 
Nieuwpoort, in 2007 en doet nu dienst 
als toeristische attractie.

De N86 Surcouf was uitgerust om aan 
bokkenvisserij te doen en telde 2 tot 
3 bemanningsleden. Er werd met het 
schip maximum 1 nacht op zee gevist op 
hoofdzakelijk tong, pladijs, kabeljauw, 
tarbot, griet, schart, bot, wijting en gar-
naal.

Het bekende vaartuig kreeg onlangs een 
opknapbeurt. Het werd gezandstraald, 

opgepoetst en opnieuw in de originele 
kleuren geschilderd. De kost van deze 
restauratiewerken bedroeg € 44.544,82 
(BTW incl.).

Het schip werd daarna opgetild met een 
kraan van 400 ton, op een dieplader ge-
plaatst en verplaatst naar zijn nieuwe 
locatie aan de Handelskaai. Het stads-
bestuur betaalde € 7.260 (BTW incl.) 
voor deze verplaatsing. 

Rond de N86 Surcouf zullen bovendien 
graszoden gelegd worden, twee zitban-
ken en een infobord geplaatst worden. 

NIEUW IN NIEUWPOORT

Eethuis Milo

Bij Eethuis Milo, Kaai 11, kan je van maandag tot zaterdag terecht voor een dagverse lunch. In de namiddag kan je er genieten 
van heerlijke zoetigheden zoals huisgemaakte pannenkoeken en vers gedraaid vanille-ijs. ’s Avonds kan je er smullen van een 
uitgebreide maaltijd waarbij het accent op de Big Green Egg wordt gelegd. 

Contact: M 0497 41 65 02 - www.eethuismilo.be - reservatie@eethuismilo.be 
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Principessa

Principessa is een nieuwe lounge-
bar gelegen in de Marktstraat 52 
in Nieuwpoort-Stad. In de bar kan 
je genieten van een cocktail, een 
glaasje wijn of champagne of een fris 
biertje. Het unieke decor in barok-
stijl zorgt voor een gezellig effect dat 
heel geschikt is voor een fijn samen-
zijn met vrienden of een romantisch 
uitje met zijn tweeën. De loungebar 
is telkens open tot 1 u.

Contact: npprincipessa@gmail.com
M 0483 70 47 89

Vriendelijkste 
handelaar van 2016

Op 15 maart werden in Middelkerke 
verschillende awards aan de vrien-
delijkste handelaars uit de regio 
uitgereikt. Dit is initiatief van www.
handelgids.be.
Per gemeente vielen er steeds drie 
handelaars in de prijzen. In Nieuw-
poort behaalde ‘Jeanne’ de eerste 
plaats, ‘Kaaizicht’ de tweede plaats 
en eindigde ‘Aktua’ op de derde 
plaats.
De vriendelijkste handelaars ont-
vingen een award die zij in hun zaak 
kunnen tentoonstellen. Verder kre-
gen de winnaars ook extra reclame-
budget op www.handelgids.be. 

Meer info: www.handelsgids.be

Ibis Styles Nieuwpoort

Het Ibis Styles Nieuwpoort hotel *** is 
een oase van rust en biedt een combinatie 
van design en comfort. Het vormt het ide-
ale vertrekpunt om de stad Nieuwpoort te 
ontdekken: strand, vismarkt, vele winkels 
en de jachthaven.
Het hotel beschikt over elegante kamers 
(ook familiekamers), een bar met een 
terras, twee vergaderruimten, een kin-
derhoek en een beveiligde parkeerplaats. 
Daarnaast is er een welnesscentrum met 
overdekt zwembad, sauna en hamam.
De bar en het terras zijn ook toegankelijk 
voor niet-gasten.

Locatie: Brugse Steenweg 41

Contact: www.accorhotels.com/9716
T 058 62 20 00 - E h9716@accor.com

Uitwisselingsorganisatie AFS zoekt gastgezinnen

In augustus verwelkomt AFS opnieuw 180 
jongeren van over de hele wereld die op 
uitwisseling komen naar Vlaanderen. De 
AFS-studenten verblijven een jaar in een 
gastgezin, gaan hier naar school en leren 
onze cultuur in al haar aspecten kennen. 
AFS biedt zo 180 gezinnen de kans om 
een onvergetelijk intercultureel avontuur 
aan te gaan!

AFS?
AFS is een educatieve uitwisselingsorga-
nisatie die jongeren en gezinnen intercul-
turele leerkansen biedt. Het is de eerste 
organisatie die een omkaderd en uitge-
werkt programma voor gastgezinnen ont-
wikkelde.

Gastgezinnen
Deelnemen aan het beleefprogramma 
zorgt voor extra leven in de brouwerij. Je 
komt in contact met enthousiaste jonge-
ren van over de hele wereld en je leert 

veel nieuwe mensen kennen die een ge-
lijkaardige ervaring beleven of reeds be-
leefd hebben. 
Als gastgezin neem je deel aan een om-
kaderd avontuur. Je staat er nooit alleen 
voor! AFS-gastgezinnen worden door er-
varen vrijwilligers en stafleden begeleid 
vóór en tijdens dit internationale avontuur 
in eigen land. Bovendien breng je je gezin 
in contact met een andere cultuur of taal.

Iedereen kan gastgezin of  
ouder worden, ongeacht de sa-
menstelling van het gezin. Al-
leenstaanden, holebi-koppels 
of mensen zonder kinderen, 
tweeverdieners in het hartje 
van de stad of gepensioneerden 
op het platteland, het kan alle-
maal! Zolang je over een ge-
zonde portie nieuwsgierigheid 
beschikt, geïnteresseerd bent 
in andere culturen en graag 

met jongeren omgaat, ben jij de persoon 
of het gezin dat we zoeken!

Praktische info
Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men met AFS via T 015 79 50 10 of beleef@
afs.org.

Meer informatie kan je vinden op
www.afsvlaanderen.be/gastgezin
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CVO Cervo-Go Nieuwpoort breidt zijn aanbod aan opleidingen uit!

Het Centrum voor Volwassenenonder-
wijs Cervo-Go zet vanaf maandag 4 
september 2017 opnieuw zijn deuren 
wagenwijd open voor het grote publiek. 
In de Arsenaalstraat 20 in Nieuwpoort 
biedt CVO Cervo-Go een ruim aanbod 
aan cursussen en opleidingen aan, zo-
wel overdag als 's avonds.

De diversiteit van de cursussen kan 
haast niet groter. Van computertoepas-
singen tot modecursussen, van een op-
leiding fietsenhersteller tot een cursus 
lassen, van Engels en Spaans tot Itali-
aans, van een opleiding zorgkundige tot 
kookcursussen. 

We vinden het belangrijk om de nieuwe 
trends op de voet te volgen. Daarom 
starten ze vanaf september met kook-
workshops 'gezonde voeding'. In 8 les-
sen leer je alles over gezond ontbijt, 
maak je lekkere en gezonde maaltijden, 
soepen, desserts en tussendoortjes 
klaar. Daarnaast komt ook fermente-
ren aan bod, leer je experimenteren 
met nieuwe graansoorten en ontdek je 
alternatieven voor witte suiker etc. Een 
gezond eetpatroon leidt nu eenmaal tot 
een gezondere levenswijze met als bo-
nus een slanke lijn.

Voor wie liever de laatste nieuwighe-
den op het gebied van de computer wil 

ontdekken, is ook bij CVO Cervo-Go aan 
het juiste adres. Wat dacht je anders van 
een cursus over de nieuwste Google-
applicaties? Of een cursus 'Met je GPS 
op stap'. 

Ontdek het volledige aanbod op
www.cervogo.be. 

Midsummer Musical Festival in Nieuwpoort

Feelgood Musical ‘Zo Mooi, 
zo Blond’
Vrijdag 21 juli 2017 - Centrum Ysara

De feel-good mu-
sical 'Zo Mooi, Zo 
Blond' (van Gert 
Verhulst en Walter 
Van de Velde) is een 
komische voorstel-
ling in een setting 
van de jaren '70 met 
tal van Vlaamse hits 

zoals: Dag vreemde man, De Roos, Zo-
mersproetjes, De allereerste keer, Oh 
oh ik heb zorgen, Baby baby, Eviva Es-
paña enz. Een semiprofessionele voor-
stelling met o.m. Dorothy Wuyts (Star 
Academy, Oud België, Assepoester, 
Roodkapje...), Saskia Debaere (Droge 
voeding kassa 4, De Kotmadam, Chris 
en Co, F.C. De Kampioenen...) en Koen 
Vijverman (Louis Louise, Familie, Zone 
Stad, Spoed, Sara...).

Tijdstip: Voorstelling om 16 u. en 20 u.

Kostprijs: € 20

Musical ‘Dwarrel’
Vrijdag 21 juli 2017 - City 
Een psychologisch drama rond 
identiteitsstoornissen. 4 acteurs en 
1 piano in een beklijvend verhaal rond 
een kind, gevangen in het lichaam van 
een volwassene. Wat als we elk een 

stemmetje in ons 
hoofd zouden heb-
ben? Ons innerlijke 
'kind' dat ons toont 
wie we werkelijk 
zijn voor de maat-
schappij ons in zijn 
klauwen krijgt.

Tijdstip: Voorstelling om 20 u.

Kostprijs: € 15
Musical ‘Spring Awakenings’
Zaterdag 22 juli 2017 - Centrum Ysara

Een ethisch verrui-
mende musical met 
volgende thema’s: 
abortus, homosek-
sualiteit en kinder-
mishandeling. Het 
verhaal speelt zich 
af in het Duitsland 
van het eind van de 

19e eeuw en gaat over jongeren die 
zichzelf en hun seksualiteit ontdekken 
in een omgeving waarin ze allesbehal-
ve vrij zijn of serieus genomen worden.

Tijdstip: Voorstelling om 20 u.

Kostprijs: € 15

Tickets zijn te verkrijgen via
www.cultuurnieuwpoort.be. 
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De Westkust Olympiade 
voor Specials III

Dinsdag 5 september 2017
De leden van JCI-Veurne-Westkust orga-
niseren op dinsdag 5 september 2017 een 
kosteloze sportdag voor mensen met een 
verstandelijke handicap.
De Special Olympics is reeds uitgegroeid 
tot een topsport evenement waar echte 
topsporters aan deelnemen. De gewone 
verstandelijke gehandicapten vallen ech-
ter uit de boot. Met deze sportdag willen 
de leden van JCI-Veurne-Westkust ervoor 
zorgen dat ook deze mensen van een on-
vergetelijke sportdag kunnen genieten.
Vorig jaren mochten de organisatoren 
een 100-tal deelnemers ontvangen. Dit 
jaar willen ze aan nog meer mensen de 
kans geven om deel te nemen. Zo’n 200 
personen met een verstandelijke handi-
cap krijgen de mogelijkheid om aan deze 
sportnamiddag deel te nemen. 
De sportdag duurt een ganse dag en 
wordt ingevuld met sporten als lopen, ko-
gelstoten, petanque en estafette. Daar-
naast wordt er randanimatie (zang en 
dans) voor de aanwezigen voorzien. Over 
de middag zal er een barbecue worden 
georganiseerd. 
Op het einde van de dag zal elke deelne-
mer een medaille ontvangen en zich als 
winnaar naar huis mogen begeven. 

Het evenement gaat door in het stedelijke 
sport- en recreatiepark van Nieuwpoort. 

Meer info: JCI Veurne-Westkust -
www.jci-vw.be 



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 kan je ons vinden?

www.facebook.com/stadnieuwpoort 

@StadNieuwpoort

stadnieuwpoort

VARIA



OP STAP IN NIEUWPOORT

Jong of oud, mannen of vrouwen, inwoners of bezoekers…iedereen beleeft iets op zijn eigen manier en heeft ook zijn eigen wijze 
om naar iets te kijken. Wij vroegen ons af wat mensen nu echt over onze stad denken. We gingen daarom op pad in Nieuwpoort en 
vroegen enkele mensen om zich kort voor te stellen en ons te vertellen wat ze nu precies van onze kuststad vinden. 

Wat is jouw relatie met Nieuwpoort? 
Ik en mijn vrouw komen al op vakan-
tie naar Nieuwpoort sinds 1980. In 1993 
kochten we hier onze definitieve stek en 
sinds 2009 wonen wij hier permanent. 
Wij zijn dus zoals velen hier definitief 
‘aangespoeld’. Als gepensioneerde heb 
ik een uiterst druk (volgens mijn vrouw 
soms té druk!) verenigingsleven. Zo help 
ik al vele jaren mee met evenementen 
in Nieuwpoort Bad. De Sint-Bernardus- 
feesten vormen steeds het hoogtepunt.

Daarnaast ben ik ook twee voormiddagen 
per week vrijwilliger in de kinderboerde-
rij. Een bezigheid die ik iedereen kan aan-
raden! Het werk is uiterst gevarieerd en je 
wordt in een toffe bende ontvangen. Ver-
der steek ik een handje toe op de recep-
ties die door stad Nieuwpoort georgani-
seerd worden. Tot slot zing ik sinds vorig 
jaar in het Nieuwpoortse koor ‘Opportus’ 
dat ik ook aan iedereen aanraad. Wie van 
zingen houdt, is steeds zeer welkom! 

Het toeristisch seizoen komt eraan! Kijk 
je uit naar bepaalde evenementen die in 
Nieuwpoort georganiseerd worden? 
Afgelopen jaar stonden vooral de reuzen-
stoet en de Sint-Bernardusfeesten hoog 
op mijn lijstje. Ik heb ook heel erg geno-
ten van de verschillende aperitiefconcer-
ten, de Visserijfeesten en het eindejaar-
sevenement Vrolijk Nieuwpoort. 

Voor deze zomer kijk ik uit naar het 
straattheaterfestival Boulev’art, het 
Streekbierenfestival in het Mauritspark, 
Vlaanderen Zingt en naar het Belle Epo-
que Weekend. 

Wat is je favoriete plaats in Nieuwpoort?
Als hengelaar is mijn favoriete plaats ge-
legen in Nieuwpoort-Bad: het staketsel. 
Desalniettemin kom ik echt tot rust op de 
kinderboerderij, meer bepaald in de Vlin-
dertuin.

Wat verwacht je van de zomer?
Ik hoop dat we deze zomer warme en 
aangename temperaturen gaan krijgen 
en dat er zeker geen regen in de toeris-
tische periode valt. Duimen maar! Verder 
ben ik ervan overtuigd dat de zomereve-
nementen weer top zullen zijn. Het wordt 
weer de max!

Wat onderscheidt Nieuwpoort van alle 
andere badsteden?
Ik vind dat Nieuwpoort zich op vele punten 
van de andere badsteden onderscheidt. 
Allereerst heb je het staketsel dat slechts 
op een paar plaatsen aan onze kust te 
vinden is. Onze kleinkinderen vinden het 
trouwens fantastisch om een ‘wandelin-
getje in zee’ te maken. Ten tweede is de 
wandelroute tussen Nieuwpoort-Bad 
en Nieuwpoort-Stad echt iets uniek. Zo-
iets vind je nergens! Daarnaast beschikt 
Nieuwpoort over diverse musea met als 
absolute uitschieter het bezoekerscen-
trum Westfront.

In de jachthaven kan je je aan de prach-
tige schepen vergapen en ook qua histo-
rische gebouwen scoort Nieuwpoort zeer 
goed: de Barkentijn, Villa Hurlebise, de 
markt, het Bommenvrij, de Duvetorre. 
Gewoonweg teveel om op te noemen. Je 
vindt hier ook veel verschillende winkels, 
maar toch word je niet geconfronteerd 
met de drukte van de typische stad. Ten 
slotte vind ik het zeer aangenaam dat het 
hier ’s nachts erg rustig is en dat er hier 
bijna tot geen criminaliteit is.

Wat verkies je? Het strand en de zee, de 
groene polderlandschappen of de histo-
rische binnenstad?
Uiteraard ben ik geboeid door het strand 
en de zee, maar ook het groene hinter-
land en de historische kern spreken mij 
enorm aan. Begin maar eens een keuze 
te maken! Alles heeft zijn charme! Laten 
we zeggen dat ik in de winter kies voor 
het strand en het staketsel, in de lente en 
herfst voor onze polderdorpen, maar in 
de zomer voor de stad en ’t Bad voor de 
vele evenementen die daar georganiseerd 
worden.

Wat is jouw relatie met Nieuwpoort?
Ik ben afkomstig uit Wommel, maar kwam  
al van jongs af aan op vakantie naar 
Nieuwpoort met mijn ouders. De Sint-
Bernardusfeesten en de kinderboerderij 
zijn mij altijd bijgebleven. Toen ik 16 jaar 
was, besloten mijn ouders om hun drukke 
levensstijl om te wisselen voor een rus-
tigere manier van leven, en kwamen we 
permanent in Nieuwpoort wonen. Toen ik 
18 werd, begon ik niet enkel aan mijn stu-
dies interieurvormgeving in Gent, maar 
startte ik ook als jobstudent bij de dienst 
toerisme van stad Nieuwpoort. Bijna 10 
jaar later ben ik nog steeds op deze dienst 
terug te vinden. Ik werk nu al 5 jaar voor 
de toeristische dienst en daardoor ben ik 
zeer goed op de hoogte van wat er alle-
maal reilt en zeilt in Nieuwpoort. 

Verder ben ik actief als vrijwilliger voor 
de dienst cultuur. Zo kom ik contact met 
heel wat voorstellingen, optredens of 
shows die ik normaal niet zou uitkiezen 
en kom ik in contact met verschillende 
mensen. Ik ben ook actief in de Nieuw-
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poortse wandelvereniging Pasar. Mijn 
ouders zijn allebei lid van deze organisa-
tie en af en toe help ik hen met het upda-
ten van de website en hun sociale media.

Het toeristisch seizoen komt eraan! Kijk 
je uit naar bepaalde evenementen die in 
Nieuwpoort georganiseerd worden? 
Ik ben heel erg geïnteresseerd in cultuur 
en kijk dus uit naar het nieuwe cultuur-
seizoen. Het ziet er opnieuw veelbelo-
vend uit. Ik heb de scheurkalender al 
meermaals doorbladerd en heb mijn fa-
voriete voorstellingen, theaterstukken en 
muzikale optredens reeds in mijn agenda 
neergeschreven. Daarnaast ben ik zeer 
benieuwd naar Boulev’art dat deze zo-
mer zal plaatsvinden. Dit evenement vindt 
driejaarlijks plaats en de laatste editie 
heeft mij heel erg kunnen bekoren. 

Ik verlang ook naar de sfeer die er tijdens 
de zomerperiode hangt. Er worden veel 
gratis evenementen georganiseerd zoals 
bijvoorbeeld de avondmarkten, de aperi-
tiefconcerten, etc. Elke dag met vrienden 
of familie naar een leuk evenement gaan 
dat bovendien helemaal gratis is, is echt 
meegenomen en een echte aanrader. Ik 
zal ook zeker deelnemen aan het unieke 
evenement Frontzate op z’n zondags dat 
zich in en rond de Koolhofputten afspeelt 
en waarbij waterpret verzekerd is. 

Wat is je favoriete plaats in Nieuwpoort?
Er zijn verschillende locaties in Nieuw-
poort die echt de moeite waard zijn. De 
wandel- en fietspromenade langs de 
Havengeul is een echt pareltje en een 
prachtige verbinding tussen Nieuwpoort-
Bad en Nieuwpoort-Stad. Aan de ene kant 
kan je genieten van de groene omgeving, 
langs de andere kant van de talloze boten 
die er liggen en in de verte kan je de ge-

streepte vuurtoren opmerken. Ook loont 
het zeker eens de moeite om tot aan de 
Kromme Hoek te fietsen (t.h.v. het kust-
werk van Daniel Buren: Le Vent souffle 
où il veut). Daar word je verwend met een 
prachtig zicht op de uitgestrekte Haven-
geul.

Wat verwacht je van de zomer?
Hopelijk worden de maanden juli en au-
gustus even mooi als de voorbije maand 
juni, met zomerse temperaturen, maar 
misschien dit keer met ’s nachts wat 
regen. Verder hoop ik dat er veel natio-
nale en internationale bezoekers naar 
Nieuwpoort trekken en dat zij met plezier 
in onze evenementen participeren. Ten 
slotte wens ik alle handelaars nog een 
heel aangenaam en winstgevend zomer-
seizoen toe.

Wat onderscheidt Nieuwpoort van alle 
andere badsteden?
Nieuwpoort heeft verschillende troeven 
die andere badsteden niet hebben. Ener-
zijds heb je het strand, de zee en het sta-
ketsel. Anderzijds heb je het historisch 
centrum dat velen nog niet zo goed ken-
nen. Heel jammer wat het is hier gewoon-
weg supermooi! Het shoppingegeven, de 
terrasjes en vele culinaire adresjes in 
Nieuwpoort zijn ook zeker de moeite.

Wat verkies je? Het strand en de zee, de 
groene polderlandschappen of de histo-
rische binnenstad?
Een moeilijke keuze, maar ik zou kie-
zen voor de historische binnenstad. Je 
kan hier lekker eten, flaneren in de mid-
deleeuwse straatjes, genieten van een 
boeiende tentoonstelling in het bezoe-
kerscentrum Westfront of een culturele 
voorstelling bijwonen in de City. Door de 
komst van de vele bomen in het centrum, 

is de stad nu nog een tikkeltje mooier en 
leefbaarder geworden. Jonge onderne-
mers vinden steeds meer hun weg naar 
Nieuwpoort en dat kan ik alleen maar 
toejuichen. 

Wat is jouw relatie met Nieuwpoort?
Ik ben geboren en getogen in Nieuwpoort 
en beschouw mezelf echt als een Nieuw-
poortenaar in hart en nieren. Ik kom na-
melijk uit een grote Nieuwpoortse vis-
sersfamilie en heb mijn hele jeugd hier 
doorgebracht. De zee is een belangrijk 
onderdeel van mijn leven en ik kan mij 
niet voorstellen dat ik hier ooit zou weg-
trekken. Ik heb Nieuwpoort zien ontwik-
kelen tot een badplaats van hoog niveau 
en dat stemt mij alleen maar gelukkig. 
Nieuwpoort is een leefbare stad met veel 
mogelijkheden waar het altijd, zowel in de 
zomer als in de winter, heerlijk vertoeven 
is. 

Het is ook een stad waar het aangenaam 
werken is. Ik ben 15 jaar tewerkgesteld 
geweest in de verkoopsector en de men-
sen waarmee ik in contact kwam, waren 
steeds heel toegankelijk en vriendelijk. 
Dit is niet altijd het geval in andere bad-
steden. Momenteel ben ik niet aan het 
werk, maar tracht ik mijn tijd wel zinvol in 
te vullen als vrijwilliger bij de culturele 
en toeristische dienst van de stad Nieuw-
poort. Op deze manier kom ik in contact 
met verschillende mensen en evenemen-
ten die mij altijd opnieuw weten te verras-
sen.
Het toeristisch seizoen komt eraan! Kijk 
je uit naar bepaalde evenementen die in 
Nieuwpoort georganiseerd worden? 
Ik probeer aan zoveel mogelijk activitei-
ten in Nieuwpoort deel te nemen. Ik ben 
een grote liefhebber van theater en kijk 
daarom heel erg uit naar Boulev’art. Ik 
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ben ervan overtuigd dat de acrobaten, de 
artiesten en de theatervoorstellingen mij 
ook deze keer zullen overtuigen. Ook het 
Belle Epoque Weekend en de driejaar-
lijkse Heksenfeesten vind ik super. Men-
sen die zich in traditionele klederdracht 
verkleden en je meenemen naar de tijd 
van toen. Dat vind ik nu echt fantastisch!

Het Kerstevenement Vrolijk Nieuwpoort 
was tevens een topper van formaat. Ik 
had het Marktplein nog nooit zo gezien. 
De kerstmarkt was enorm mooi inge-
kleed. Het knusse huis van de Kerstman, 
de authentieke carrousel, de vele den-
nenbomen maakten het geheel helemaal 
af. Vrolijk Nieuwpoort was een uniek ge-
geven dat je niet in de andere badsteden 
kon terugvinden.

Wat is je favoriete plaats in Nieuwpoort?
Voor mij scoort Nieuwpoort op heel wat 
verschillende vlakken. Eerst en vooral kan 
onze stad pronken met een breed strand 
en prachtige pier waarop het aangenaam 
wandelen is. Vooral de kop van het staket-
sel met daarop de kleine vuurtoren vind ik 
echt geweldig. Ook de wandelpromenade 
is een aanrader van formaat. Je kan er 
zowel overdag als ’s avonds heerlijk wan-
delen en fietsen. Wanneer de zon tussen 
de bootjes verdwijnt, krijg ik steeds een 
warm gevoel en ben ik zeer trots dat ik 
Nieuwpoort woon. De vele winkels in de 
Albert I-laan, Franslaan en Lombardsij-
destraat kan ik ook ten zeerste aanbeve-
len. Het kleding- en schoenenaanbod is 
nog nooit zo groot geweest. Ook op culi-
nair vlak is Nieuwpoort een topbestem-
ming. Je kan er terecht in verscheidene 
restaurants van hoge kwaliteit waar je 

lekker kan smullen.

Wat verwacht je van de zomer?
Ik hoop deze zomer veel te kunnen genie-
ten van het hopelijk goede weer en van de 
vele toffe activiteiten die in Nieuwpoort 
doorgaan.

Wat onderscheidt Nieuwpoort van alle 
andere badsteden?
Nieuwpoort heeft zijn naam niet ge-
stolen. De stad tracht voortdurend te  
vernieuwen, maar probeert het authen-
tiek karakter van de binnenstad toch in 
stand te houden. Dat vind ik heel belang-
rijk want de historische binnenstad heeft 
iets heel gezelligs. Bij veel kuststeden is 
dit niet langer het geval. Ook de gloed-
nieuwe boom op het Marktplein geeft 
extra cachet aan de stad. Verder beschikt 
onze stad over de grootste jachthaven 
van Noord-Europa en dat is toch iets waar 
we terecht fier op mogen zijn. De pier, de 
brede zeedijk en de wandelpromenade 
zijn ook echt de moeite waard.

Wat verkies je? Het strand en de zee, de 
groene polderlandschappen of de histo-
rische binnenstad?
Ik zal altijd voor het strand en de zee kie-
zen omdat het water mij een gevoel van 
vrijheid bezorgt. Wanneer ik op het strand 
wandel, voelt het voortdurend alsof ik op 
vakantie ben. Een wandeling aan de zee 
is voor mij dus de perfecte ontspanning. 
De komst van de twee nieuwe beach bars 
vind ik ook een enorme vooruitgang en 
draagt alleen maar bij tot de versterking 
van dit vakantiegevoel.

Wat is jullie relatie met Nieuwpoort?
Stijn: Ik groeide op in Kortemark en mijn 
vriendin Bigel is afkomstig uit Westende, 
maar Nieuwpoort heeft ons altijd aange-
sproken omdat het toch een badplaats is 
die in de lift zit en alsmaar populairder 
wordt. Wij waren op zoek naar een pand 
voor onze nieuwe zaak dat relatief be-
taalbaar, maar toch heel goed gelegen 
was. Uiteindelijk zijn wij in de Kerkstraat 
beland, middenin de authentieke stads-
kern, vlak naast de Onze-Lieve-Vrouw-
kerk. Een prachtige en zeer geschikte 
locatie waar we zeer tevreden mee zijn. 
Ondertussen wonen wij nu ook al een 
viertal maanden definitief in Nieuwpoort. 
Bigel: Wij zijn ook lid van Horeca Nieuw-
poort dat uit tal van Nieuwpoortse han-
delszaken bestaat. Wij trachten verschei-
dene activiteiten voor zowel handelaars 
als consumenten te organiseren. In juli 
zal er bijvoorbeeld een heuse jobstuden-
tendag georganiseerd worden. Studen-
ten die voor de eerste keer in de horeca 
zullen werken, krijgen daar de kans om 
enkele basisvaardigheden te leren. Ver-
der proberen alle deelnemende handels-
zaken van Horeca Nieuwpoort elkaar te 
ondersteunen en te stimuleren.

Het toeristisch seizoen komt eraan! Kij-
ken jullie uit naar bepaalde evenemen-
ten die in Nieuwpoort georganiseerd 
worden? 
Stijn: Wij zijn enorm tevreden dat er heel 
veel activiteiten georganiseerd worden.
Hoe toffer het evenement, hoe groter de 
impact voor onze zaak! Wij hebben vorige 
zomer enorm genoten van de vele rom-
melmarkten en uiteraard van de reu-
zenstoet. Een groot spektakel dat zowel 
inwoners als bezoekers uit binnen- en 
buitenland wist aan te trekken. Ook het 
winterevenement Vrolijk Nieuwpoort was 
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een schot in de roos.
Bigel: Als wij niet aan het werk zijn, pro-
beren wij ook enkele activiteiten bij te 
wonen. Picknick in het Park, de lente-
braderie in Nieuwpoort-Bad, de Sint-
Bernardusfeesten zijn evenementen 
waar wij altijd graag op aanwezig zijn. 
Naast de verschillende evenementen, oe-
fent het bezoekerscentrum Westfront een 
zeer positieve invloed uit op de mensen 
en op de stad. In Nieuwpoort is er veel te 
doen en daardoor blijven de mensen ook 
naar hier komen.

Wat is jullie favoriete plaats in Nieuw-
poort?
Bigel: Ik hou ervan om via de promenade 
van Nieuwpoort-Stad naar Nieuwpoort-
Bad te wandelen, om dan uiteindelijk op 
de pier te belanden. In het begin van de 
promenade kan je immers genieten van 
enkele restaurants en winkels. Daarna 
kan je eindeloos naar de vele schepen en 
boten in de jachthaven kijken. De groen-
aanleg maakt het geheel bovendien nog 
mooier.
Stijn: Wij werken de hele dag tussen vier 
muren, dus als ik tot rust wil komen, zoek 
ik bewust het groen op. Via het Leopold II-
Park ga ik graag naar het sportpark waar 
het heel aangenaam is om te wandelen. 
Ik vind ook heel leuk om op verschillende 
manieren naar Nieuwpoort-Bad te gaan. 

De ene keer ga ik via de kinderboerderij 
en de woonwijken, de andere keer via de 
Havengeul.
Bigel: In onze vrije tijd brengen wij graag 
een bezoekje aan één van de beach bars 
aan de Zeedijk. Een prachtig initiatief dat 
ook aantrekkelijk is voor een jonger pu-
bliek.

Wat verwachten jullie van de zomer?
Bigel en Stijn: We hopen op ideale zo-
mertemperaturen: niet te warm, niet te 
koud en zeker niet te nat. Verder rekenen 
we op veel bezoekers die in onze B&B 
willen verblijven en in ons eethuis willen 
komen eten. 

Wat onderscheidt Nieuwpoort van alle 
andere badsteden?
Stijn: Nieuwpoort onderscheidt zich 
eerst en vooral van de andere badsteden 
door zijn geschiedenis. Het is een stad 
met een verhaal. De herinnering aan de 
Groote Oorlog wordt hier levend gehou-
den, door herdenkingen of door het West-
front Nieuwpoort. Daarnaast vertellen de 
gebouwen veel over wat er hier gebeurd 
is. Kijk maar naar het Bommenvrij bij-
voorbeeld. Ook het belang van de vissers 
in het verleden van Nieuwpoort vergeet 
men hier niet. Nieuwpoort was geduren-
de een zekere periode immers één van de 
belangrijkste vissershavens van de kust. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat de 
vismijn en de vele viswinkels met verse 
winkels enorm populair zijn. 
Bigel: In Nieuwpoort valt er gewoon veel 
te beleven. Enerzijds heb je de verschil-
lende evenementen waaraan je kan deel-
nemen. Anderzijds heb je het grote aan-
bod aan hotels, restaurants, eethuizen, 
B&B’s dat Nieuwpoort rijk is.
Stijn: De stad is bovendien heel goed ge-
legen, tussen Oostende en De Panne, en 
gemakkelijk bereikbaar via de kusttram 
of via de autostrade.
Bigel: De vele winkels in Nieuwpoort-Bad 
zijn een lust voor het oog. Vele mensen 
komen gewoon af naar Nieuwpoort om 
hier te winkelen. Daarnaast zorgt de op-
komst van meer trendy zaken ervoor dat 
een jonger publiek Nieuwpoort nu ook in 
al zijn facetten leert kennen.

Wat verkiezen jullie? Het strand en de 
zee, de groene polderlandschappen of 
de historische binnenstad?
Bigel en Stijn: Het is niet gemakkelijk 
om een keuze te maken. Wij denken dat 
wij een beetje van alles in ons dagelijks 
leven nodig hebben. De groene ruimtes 
om te ontspannen, het strand en de zee 
om uit te waaien en eens weg uit onze 
werkomgeving te zijn en de historische 
binnenstand vanwege zijn karakter en 
geschiedenis.

Briljanten jubileum

Werther Pelgrim en Gerarda Legein stapten op 29 
mei 1952 in het huwelijksbootje. Ze openden sa-
men een winkel van juwelen en uurwerken die zich 
sinds 1955 in de Marktstraat bevindt. Werther was 
voorzitter van het Jeanne Panne Heksencomité en 
één van de oprichters van de VVW Westhoek. In 
2003 kreeg hij de titel van ‘Ereburger van Nieuw-
poort’. In 1970 richtte het koppel samen met Jozef 
Bervoets, Willy Vandersteene en zijn vrouw Rosa 
de Nieuwpoortse Wapensportkring op. Samen 
kregen ze twee kinderen: Erwin en Peter. Ook 
heeft het koppel twee kleindochters en een ach-
terkleinkind waarmee ze een hechte band hebben 
en waarop ze bijzonder trots zijn. 
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Huwelijksverjaardag 
met een gouden randje

Willy Peeters en Albertine Ceijssens huwden op 
23 mei 1967 in Lanaken. Albertine behaalde het 
diploma van verpleegster/voedvrouw. Willy ging 
op 16-jarige leeftijd geneeskunde studeren. Bei-
den volgden een opleiding in het Tropisch Instituut 
in Antwerpen en vertrokken daarna naar Congo. 
In Bokoro belandden ze in hetzelfde medische 
centrum en dat betekende de start van iets heel 
moois. Daarna startte Willy zijn eigen tandartska-
binet in Mortsel met Albertine als assistente. Het 
echtpaar heeft een passie voor reizen en met de 
motorhome verkenden ze zowat heel Europa. In 
1999 kochten ze een appartement in Nieuwpoort. 
Het koppel heeft twee kinderen en twee kleinkin-
deren.

Vijftig jaar gehuwd

Leopold Dubois en Irene Degraeuwe gaven el-
kaar hun ja-woord op 10 juni 1967. Zowel Irene als 
Paul groeiden op in Pervijze. Zij ging op haar 18de 
aan de slag in een naaiatelier en hij ging op leer-
contract aan de slag bij het Nieuwpoortse bedrijf 
van François Van Nieuwenhoven als vloerlegger 
en tegelzetter. Het paar vestigde zich eerst in de 
Langestraat, daarna in de Hoogstraat en in 1975 
namen ze hun intrek in hun huidige woning in de 
Schipstraat. Leopold en Irene houden zich in hun 
vrije tijd graag bezig met wandelen, fietsen en het 
oplossen van woordpuzzels. Het echtpaar kreeg 
samen twee zonen en één kleindochter.

Gouden jubileum 

Louis De Cock en Mariette De Bondt traden op 3 
juni 1967 in het huwelijk. Mariette groeide op in 
Zellik en ging na haar opleiding ‘Snit & Naad’ aan 
de slag in een kledingatelier in Koekelberg. Na de 
sluiting van het atelier baatte ze 19 jaar lang de 
cafetaria van het cultureel centrum in Zellik uit en 
dit tot haar pensioen in 2007. Louis is afkomstig uit 
Ganshooren en werkte eerst als drukker in Jette 
en daarna als barman in de universiteit Saint-Lou-
is in Brussel. In 2015 besloot het koppel zich defi-
nitief in Nieuwpoort te vestigen. Het gouden paar 
heeft een zoon en twee kleindochters waar ze een 
zeer hechte band mee hebben.
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25-jarig priesterjubileum 
E.H. Walter Viane

Eind februari 2001 kwam E.H. pastoor Walter 
Viane uit Klemskerke naar Nieuwpoort om zijn 
overleden collega E.H. Mullebrouck op te volgen. 
17 jaar later staat hij nog steeds aan het hoofd van 
de Onze-Lieve-Vrouweparochie. E.H. pastoor Via-
ne kende een vroege roeping maar beantwoordde 
deze pas laat. Na een lekenbestaan als zelfstandig 
makelaar en verzekeringsinspecteur stapte hij op 
zijn 44ste naar het Centrum voor Priesteropleiding 
in Antwerpen. Op 8 juni 1992 werd hij tot priester 
gewijd. Pastoor Viane is ook geestelijk begeleider 
van seropositieven en aidspatiënten. Bij het orga-
niseren van activiteiten in en rond de Onze-Lieve-
Vrouwekerk kan het stadsbestuur ook steeds op 
hem rekenen.

Viering 60 jaar OKRA

Op zaterdag 3 juni 2017 werd in de bovenzaal van 
de stadshalle de 60ste verjaardag van de senioren-
vereniging OKRA gevierd. Deze bloeiende vereni-
ging werd oorspronkelijk als Katholieke Bond voor 
de Gepensioneerden (KBG) boven de doopvont 
gehouden. Vandaag de dag telt OKRA een groot 
ledenaantal en vinden we binnen de vereniging 
een kaart-, lotto-, fiets-, wandel- en petanqueclub 
terug. Ontspannen en het onderhouden van soci-
ale contacten spelen steeds een belangrijke rol. 
Door de organisatie van verschillende activiteiten 
draagt OKRA op een succesvolle manier bij tot een 
actieve seniorenwerking in onze stad!

Opening nieuw tennisterrein 
KTC Issera

Op zaterdag 17 juni 2017 werd het nieuwe ten-
nisterrein van de Nieuwpoortse tennisclub KTC 
Issera officieel ingehuldigd. Na 63 jaar over 5 ter-
reinen beschikt te hebben, kreeg de club er dit 
jaar één nieuw tennisveld bij. Het bijkomend ter-
rein was noodzakelijk aangezien het ledenaantal, 
jeugd en volwassenen, en de hoeveelheid aan ac-
tiviteiten de afgelopen jaren alsmaar bleef stijgen. 
KTC Issera is sinds jaar en dag een boeiende en 
bloeiende sportvereniging met een sterke vrijwil-
ligerswerking waar vele leden zich echt thuis voe-
len. In de tennisclub krijgt het sociale gebeuren 
immers een belangrijke plaats. Dankzij de komst 
van het nieuwe terrein, zal het sportgenot alleen 
nog maar toenemen.
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Expo Willem Vermandere

Van juni tot eind september stelt beeldhouwer 
en tekenaar Willem Vermandere tentoon in de 
Nieuwpoortse O.L.-Vrouwekerk. De kunstenaar is 
geen nobele onbekende in Nieuwpoort. Hij stond 
na zijn studies godsdienstwetenschappen voor de 
klas in Nieuwpoort en was ook al meermaals te 
gast in onze stad. Onder de noemer ‘Weer thuis 
komen’ stelt de kunstenaar enkele werken van de 
laatste jaren voor: acrylschilderijen, lino’s, teke-
ningen, enkele houten beelden en werken van de 
cyclus ‘pastel’. Deze tentoonstelling is een initia-
tief van de kerkaraad van de O.L. - Vrouweparochie 
in samenwerking met het stadsbestuur ter gele-
genheid van de 10e Open Kerkendag. De officiële 
opening vond plaats op vrijdag 2 juni in aanwezig-
heid van de kunstenaar.

Tentoonstelling 
Westhoekacademie

De leerlingen van de Nieuwpoortse afdeling van 
de Westhoekacademie stelden hun werken ten-
toon van 6 tot en met 18 juni 2017 in de stadshalle. 
De kleurrijke vernissage werd feestelijk geopend 
op zondag 11 juni 2017.

Opening expo Kristou

Op vrijdag 16 juni 2017 vond de vernissage van de 
tentoonstelling van ‘The Way I See the Sea, the 
Way You See the Sea’ plaats in de Havegeul van 
Nieuwpoort. De zee blijft een onuitputtelijke bron 
van inspiratie voor menig kunstenaar, alsook voor 
kunstschilder Kristou. Hij was 8 toen zijn vader 
hem in Nieuwpoort leerde zeilen. De zee is van 
toen af aan zijn grootste inspiratiebron gebleven. 
Met deze expo illustreert Kristou zijn verbonden-
heid met hen die net als hij gebeten zijn door de 
zee. Tegelijk maakt hij ook een ecologische state-
ment: hij schildert immers op gerecycleerd da-
cron, op oude zeilen van wedstrijdzeilboten, die hij 
nieuw leven inblaast.
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Geslaagde Visserijfeesten

Traditiegetrouw staat het Pinksterweekend in het 
teken van de visserij. Het prachtige zomerse weer 
zorgde ook dit jaar voor een topeditie. Heel wat 
mensen waren naar het Kaaiplein afgezakt om ge-
zellig te keuvelen met een natje en een droogje op 
de vissmoefelmarkt en om er te genieten van de 
sfeervolle muziek. Vzw Promovis verkocht tijdens 
deze tweedaagse visserijfeesten verse vis per op-
bod voor een goed doel. Dit jaar werd Nicky Quar-
tueer een hard onder de riem gestoken. Nicky 
zorgt dag in dag uit voor haar dochter Dilana die 
na een routineoperatie een ernstige psycho-moto-
rische retardatie opliep. De verkoop bracht maar 
liefst € 1.250 op. Deze cheque werd dan ook met 
plezier aan haar overhandigd.

Op Pinkstermaandag werden de op zee omgeko-
men vissers herdacht tijdens een eucharistievie-
ring in de vismijn. E.H. Viane zegende de vissers-
vaartuigen en sprak woorden van bescherming 
uit. Het vissersmonument vertoonde alle kleuren 
van de regenboog na de neerlegging van heel wat 
fleurige bloemenkransen door families, verenigin-
gen en prominenten waaronder Vlaams minister 
van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schau-
vliege.

De Nieuwpoortse visveiling doet het goed mede dankzij de inzet van onder andere de Nieuwpoortse rederijen. Deze ondernemers 
werden ook even in de bloemetjes gezet voor hun aanvoer van het voorbije jaar. 



IN BEELD

Geslaagd fairtradeontbijt
op het strand

In het kader van de faitradegemeente vond op 18 
juni 2017 de tweede editie van het faitradeontbijt 
plaats op het strand nabij de badinstallatie. Dit initi-
atief kwam tot stand dankzij de technische dienst  - 
cel milieu en de jeugddienst. Zo’n 108 personen 
schreven zich in voor het ontbijt en konden on-
der een stralende zon genieten van verschillende 
faitrade en biologische producten: vers sinaasap-
pelsap, kaas, muesli, chocolade, confituur, eieren 
etc. Dit jaar werd er extra aandacht besteed aan 
duurzaamheid en probeerde men zo weinig moge-
lijk afval te produceren.

in Nieuwpoortin Nieuwpoort

ACTIVITEITEN
Zondag 2 juli 2017

Aperitiefconcert

Door Muzarko. Locatie: Zeedijk. 
Aanvang om 10.30 u.

Donderdag 6 juli 2017

Natuurwandeling

Gezinswandeling aan de overkant van de 
IJzer. Spotten van water- en zeevogels, 
ontdekken van vlinders, kriebeldiertjes 
en bloemen en planten. Gratis deelname. 
Niet voor groepen. Inschrijven is niet no-
dig. Afspraak om 9.30 u. op het Hendri-
kaplein aan de dienst voor toerisme. 
Info en organisatie: Kinderboerderij 
‘De Lenspolder’ - T 058 23 69 86 - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Vrijdag 7 juli 2017

Gekke Niepo

Meer info op p. 17

Zondag 9 juli 2017

Aperitiefconcert

Door Harmonie Staden. Locatie: Zeedijk. 
Aanvang om 10.30 u.

Marktconcert

Concert op de mobiele beiaard uit Praag 
in samenwerking met Balletschool Al-
lanah Weranga en Nieuwpoort Concert 
Band. Aanvang om 15 u. op het Markt-
plein in Nieuwpoort-Stad. Info en organi-
satie: Els Debevere, stadsbeiaardier - 
els.debevere@skynet.be.

Static show Torhoutse Oldtimerclub 

Zo’n 50 à 60 old timers uit de jaren ’20, 
’30 en ’40 maken een rondrit langs de 
kust en houden halt op de Nieuwpoortse 
zeedijk van 15.30 u. tot 16.30 u. Locatie: 
Zeedijk t.h.v. Meeuwenlaan. Organisatie: 
Torhoutse Oldtimerclub André Riemaec-
ker – E geert.jaques@skynet.be.

Woensdag 12 juli 2017

Beiaardconcert

Door Ludo Geloen, stadsbeiaardier van 
Ieper en Poperinge. Afspraak om 20 u. op 
het Marktplein, Nieuwpoort-Stad. Info en 
organisatie: Els Debevere, stadsbeiaar-
dier - els.debevere@skynet.be.

Donderdag 13 juli 2017

Schelpenwandeling ‘strand
onder de loep’

Uitleg door een natuurgids over schel-
pen en zeeorganismen, zeeanemonen en 
krabben. Breng een emmertje mee. Gra-
tis deelname. Niet voor groepen. Inschrij-
ven is niet nodig. Afspraak om 9.30 u. op 
het Hendrikaplein aan de dienst voor toe-
risme. 



in Nieuwpoort

Info en organisatie: Kinderboerderij 
‘De Lenspolder’ - T 058 23 69 86 - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Orgelconcert

Internationaal orgelfestival Veurne - 
Nieuwpoort met Kurt Ison uit Austra-
lië. Hij brengt werken van Bach, Böhm 
en Guilmant maar ook van Australische 
componisten. Locatie: O.L.-Vrouwekerk, 
Nieuwpoort-Stad. Toegang: € 10 p.p. 
Aanvang om 20 u. Info: T 058 62 02 72.

Zondag 16 juli 2017

Aperitiefconcert

Door de Koninklijke Harmonie Sint  
Genoveva Oplinter. Locatie: Zeedijk. 
Aanvang om 10.30 u. 

Rommelmarkt

Locatie: centrum Nieuwpoort-Stad, 
Marktplein en omgeving. Standplaatsen: 
€ 5 per 5 lopende meter. Vooraf inschrij-
ven is verplicht. Enkel na 16 u. via 
Kissy Vermeylen - M 0477 64 73 13. 
Organisatie: FC Monobloc - Coupe Gorge.

Maandag 17 juli 2017

Amusementsmuziek

Door Bishops Stortford High School. 
Locatie: Zeedijk. Aanvang om 20 u.

Strandloop

Meer info zie p. 19

Woensdag 19 juli 2017

Beiaardconcert

Door Kenneth Theunissen, stadsbeiaar-
dier van Gent en Hasselt. Afspraak om 20 
u. op het Marktplein, Nieuwpoort-Stad. 
Info en organisatie: Els Debevere, 
stadsbeiaardier - els.debevere@skynet.be.

Donderdag 20 juli 2017

Duinenwandeling

Op zoek naar sporen van dieren en ty-
pische plantjes in de Simli-duinen. Af-
spraak om 9.30 u. aan de Sint-Bernar-
duskerk. Gratis deelname. Geen groepen. 
Niet toegankelijk voor buggy’s of rolstoe-
len. Inschrijven is niet nodig. 
Info en organisatie: Kinderboerderij 
‘De Lenspolder’ - T 058 23 69 86 - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Zaterdag 22 juli 2017

Kunstmarkt

Meer info op p. 14

De Frontroute

Fietstocht voor wielertoeristen van 65  km 
(1 rustpost) of 120 km (2 rustposten) langs 
het front van WOI. Vrije start tussen 8 u. 
en 15 u. in d’Oude Schole, Ramskapel-
lestraat 86. Geen tijdslimiet. Voor leden 
KBWB en niet-leden. Deelnameprijs: € 2 
of € 4 dagvergunning. Info en organisatie: 
WTC Nieuwpoort - wtcn.marc@skynet.be 
- www.wtcnieuwpoort.webs.com.

Zondag 23 juli 2017

Concert

Door Armanis Walking Jazzband. Locatie: 
Marktplein en omgeving. Doorlopend van 
10.30 u. tot 12.30 u. Info en organisatie: 
Toerisme Nieuwpoort - T 058 22 44 22 - 
info@nieuwpoort.be.

Woensdag 26 juli 2017

Beiaardconcert

Door Els Debevere, stadsbeiaardier van 
Nieuwpoort in het thema ‘Dansmuziek’. 
Afspraak om 20 u. op het Marktplein, 
Nieuwpoort-Stad. Info en organisatie: 
Els Debevere, stadsbeiaardier - 
els.debevere@skynet.be.

Zaterdag 29 juli 2017

Pro NPT Cup

Voetbaltornooi. Locatie: stedelijk sport-
park, Dudenhofenlaan 2B. Info en organi-
satie: Nicolas Vermote - M 0476 62 72 98 
- pronieuwpoort@gmail.com.

Workshop ‘Gelli print’

Ontdek de grafische techniek ‘Gelli plate’: 
monoprinting op papier en stof. Voor vol-
wassenen. Deelnameprijs: € 40 p.p. Ma-
teriaal inbegrepen. Aanvang om 13.30 u. 
Locatie: Mamézon, Louisweg 70. Info en 
organisatie: Mamézon - T 058 23 03 61 - 
kunsthuismamezon@gmail.com.
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Woensdag 2 augustus 2017

Beiaardconcert

Door Els Debevere, stadsbeiaardier van 
Nieuwpoort in het thema ‘De Tijd van 
Toen’. Afspraak om 20 u. op het Markt-
plein, Nieuwpoort-Stad. 
Info en organisatie: Els Debevere, 
stadsbeiaardier - els.debevere@skynet.be.

Donderdag 3 augustus 2017

Duinenwandeling thema ‘vlinders’

Op zoek naar vlinders en insecten in de 
Simli-duinen i.k.v. ‘Week van de Vlinders 
en de Insecten’. Afspraak om 9.30 u. aan 
de Sint-Bernarduskerk. Gratis deelname. 
Geen groepen. Niet toegankelijk voor 
buggy’s of rolstoelen. Inschrijven is niet 
nodig. Info en organisatie: Kinderboerde-
rij ‘De Lenspolder’ - T 058 23 69 86 - kin-
derboerderij@nieuwpoort.be.

Zaterdag 5 augustus 2017

Rommelmarkt

Locatie: Oude Veurnevaart, P. Deswartel-
aan en omgeving. Standplaatsen: € 1 per 
lopende meter. Ongeveer 350 standplaat-
sen. Vooraf inschrijven is niet mogelijk. 
Info: Bill Vermeylen - T 058 23 36 82 - 
M 0479 57 83 68. Organisatie: 
FC Monobloc - Coupe Gorge.

Nachtvlinders in de spotlight

Wie zijn ze? Hoe herken je ze? Wat doen 
ze? Een gids geeft uitleg over nachtvlin-
ders en nacht-actieve insecten. Afspraak 
om 21 u. op de kinderboerderij ‘De Lens-
polder’. Inschrijven is niet nodig. Geen 
groepen. Gratis deelname. 
Info en organisatie: Kinderboerderij 
‘De Lenspolder’ - T 058 23 69 86 - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Vredesconcert ‘Johan Verminnen’

Hij is het chanson-boegbeeld uit Vlaan-
deren die in 1969 laureaat werd van het 
tv-gala ‘Ontdek de ster’. Grote hits als 
‘Laat me nu toch niet alleen’, ‘Rue des 
Bouchers’, ‘Brussel’, ‘Mooie Dagen’, ‘Ik 
wil de wereld zien’ en nog vele andere 
klassiekers staan in het collectief geheu-
gen gegrift. Tickets: € 14 p.p., jongeren 
uit Nieuwpoort: € 7 p.p., andere jongeren 
en 60-plussers: € 12. Locatie: Centrum 
Ysara, Dienstweg Havengeul 14. 
Info en organisatie: Dienst cultuur, 
Valkestraat 18 - T 058 79 50 00 - 
cultuur@nieuwpoort.be.

Zondag 6 augustus 2017

Aperitiefconcert

Door KMM Moed & Volharding Dender-
houtem. Locatie: Zeedijk. 
Aanvang om 11 u.

82ste nationale hulde aan Z.M. koning 
Albert I en de Helden van de IJzer

Meer info zie p. 32

Maandag 7 augustus 2017

Strandloop

Meer info zie p. 19

Woensdag 9 augustus 2017

Beiaardconcert

Door Monika Kaszmierczak, stadsbeiaar-
dier van Gdansk, Polen in het thema ‘Oost 
ontmoet West’. Afspraak om 20 u. op het 
Marktplein, Nieuwpoort-Stad. 
Info en organisatie: Els Debevere, 
stadsbeiaardier - els.debevere@skynet.be.

Donderdag 10 augustus 2017

Nieuwpoortse gordel

Meer info zie p. 20

Zaterdag 12 augustus 2017

Iduna danst

Optreden door de Nieuwpoortse senio-
rendansgroep ‘Iduna’. 
Locatie: Zeedijk t.h.v. hotel Sandeshoved. 
Aanvang om 16 u.
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Dinsdag 15 augustus 2017

Concert

Door de Koninklijke Fanfare Kunst en Ver-
maak Klerken. Locatie: Dorpsplein Sint-
Joris. Doorlopend. Info en organisatie: 
Toerisme Nieuwpoort - T 058 22 44 22 - 
info@nieuwpoort.be.

Rommelmarkt

Locatie: Sint-Jorisplein en omgeving. 
Doorlopend van 6 u. tot 18 u. Info en
organisatie: Feestcomité Sint-Joris - 
kw@telenet.be.

Woensdag 16 augustus 2017

Beiaardconcert

Door Els Debevere, stadsbeiaardier van 
Nieuwpoort in het thema ‘Film-, operet-
te- en musicalmuziek’. Afspraak om 20 u. 
op het Marktplein, Nieuwpoort-Stad. 
Info en organisatie: Els Debevere, stads-
beiaardier - els.debevere@skynet.be.

Zaterdag 19 augustus 2017

Iduna danst

Optreden door de Nieuwpoortse senio-
rendansgroep ‘Iduna’. 
Locatie: Zeedijk t.h.v. hotel Sandeshoved. 
Aanvang om 16 u.

Westfrontspektakel

Concert aan het koning Albert I-monu-
ment met de mobiele beiaard, vaandel-
dansers ‘Alkuone’ en doedelzakspelers 
‘West Coast Pipe Band’. Aanvang parade 
pipers en vaandelzwaaiers op het Kaai-
plein om 20 u. en concert met klank- en 
lichtspektakel om 20.30 u. aan het Koning 
Albert I-monument. Info en organisatie: 
Els Debevere, stadsbeiaardier - 
els.debevere@skynet.be.

Zaterdag 19 en zondag

20 augustus 2017

Beiaardfestival

Mobiele beiaard uit Praag op zaterdag om 
11 u. op het Hendrikaplein, om 14 u. en 
om 16 u. op de Zeedijk, Nieuwpoort-Bad. 
Op zondag om 10 u., 11 u. en 12 u. aan de 
Sint-Bernarduskerk en van 14 u. tot 17 u. 
langs de Havengeul. Info en organisatie: 
Els Debevere, stadsbeiaardier - 

els.debevere@skynet.be.

Opendeur Klassieke Schepen

Ontdek de oude wereld van de plezier-
vaart en ervaar het verschil tussen een 
schoener, een yawl, een kits, een kotter 
en toren getuigde schepen. Breng een 
bezoekje aan deze klassieke schepen en 
komt alles te weten over het schip, de 
bouwwijze en de geschiedenis. Locatie: 
KYCN, Krommehoek, Robert Orlentpro-
menade. Doorlopend van 10 u. tot 18 u. 

Zondag 20 augustus 2017

Concert

Door Dixieland Streetband. Locatie: 
Marktplein en omgeving, Nieuwpoort-
Stad. Doorlopend tussen 10.30 u. en 17 u. 
Info en organisatie: Toerisme Nieuwpoort 
- T 058 22 44 22 - info@nieuwpoort.be.
Dinsdag 22 augustus 2017

Concert

Door Pantonic All Stars Steel Orchestra 
uit het Verenigd Koninkrijk. Locatie: Zee-
dijk. Aanvang om 14.30 u. 
Info en organisatie: Toerisme Nieuwpoort 
- T 058 22 44 22 - info@nieuwpoort.be.

Woensdag 23 augustus 2017

Beiaardconcert

Door Kristiaan Van Ingelgem, stadsbei-
aardier van Aalst. Afspraak om 20 u. op 

het Marktplein, Nieuwpoort-Stad. 
Info en organisatie: Els Debevere, 
stadsbeiaardier - els.debevere@skynet.be.

Vrijdag 25 augustus 2017

Front(t)taal

Meer info op p. 16

Open-air film thema ‘water’

Locatie: VVW, Watersportlaan 11. Gratis 
toegang. Aanvang om 21 u. 
Info en organisatie: VVW Nieuwpoort 
Euromarina - T 058 23 52 32.

Vrijdag 25, zaterdag 26 

en zondag 27 augustus 2017

Sint-Bernardusfeesten

Meer info zie p. 23

Zaterdag 26 augustus 2017

Droomjuweel - juweelontwerp in zilver

Zet je creatieve ideeën om in zilveren 
juwelen. Min. 4 deelnemers. Deelname-
prijs: € 50 p.p. Aanvang om 13.30 u. 
Locatie: Mamézon, Louisweg 70. Info en 
organisatie: Mamézon - T 058 23 03 61 - 
kunsthuismamezon@gmail.com.

Vuurwerk

Locatie: Zeedijk, Nieuwpoort-Bad. Aan-
vang om 22.30 u. Info en organisatie: Toe-
risme Nieuwpoort - T 058 22 44 22 - info@
nieuwpoort.be.
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Zondag 27 augustus 2017

Aperitiefconcert

Door de Koninklijke Harmonie St.-Hila-
rius Bierbeek. Locatie: Zeedijk. Aanvang 
om 10.30 u.

Dinsdag 29 augustus 2017

Promenadewandeling ‘Snoepen van
cultuur en natuur tussen Bad en Stad’

Gezinswandeling van het Westerstaket-
sel tot aan het bezoekerscentrum ‘West-
front’. Afspraak om 9.30 u. op het Hen-
drikaplein aan de dienst voor toerisme. 
Gratis deelname. Geen groepen. 
Inschrijven is niet nodig. Info en organisa-
tie: Kinderboerderij ‘De Lenspolder’ - 
T 058 23 69 86 - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Woensdag 30 augustus 2017

Beiaardconcert

Door Els Debevere, stadsbeiaardier van 
Nieuwpoort in het thema ‘De Mechelse 
Beiaardschool’, gecomponeerd of be-
werkt door de beiaardiers van de Konink-
lijke Beiaardschool Mechelen. Afspraak 
om 20 u. op het Marktplein, Nieuwpoort-
Stad. 
Info en organisatie: Els Debevere, 
stadsbeiaardier - els.debevere@skynet.be.

TERUGKERENDE
ACTIVITEITEN
Wekelijks op dinsdag en 

donderdag (niet op 11 juli 

en 15 augustus 2017)

Workshop ‘Brood bakken’

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Locatie: 
kinderboerderij ‘De Lenspolder’. Aan-
vang om 13.30 u. Vooraf inschrijven is 
verplicht. Deelnameprijs: € 2,50 per kind. 
Info en inschrijvingen: Kinderboerderij 
‘De Lenspolder’ - T 058 23 69 86 - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Wekelijks op woensdag

Geleid bezoek aan natuurreservaat
‘De IJzermonding’

Ontdek de unieke fauna en flora van het 
natuurreservaat waar zout en zoetwa-
ter elkaar ontmoeten. Gratis deelname. 
Geen groepen. Laarzen of stevige stap-
schoenen vereist. Breng eventueel een 
verrekijker mee. Afspraak om 10 u. op 
de parking Halvemaanstraat (jachthaven 
WSKLuM). Info en organisatie: Kinder-
boerderij ‘De Lenspolder’ - T 058 23 69 86 
- kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Met de boer op pad

Ontdek de kinderboerderij samen met de 
boer. Voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Vooraf 
inschrijven is verplicht. Deelnameprijs: 
€ 2,50 per kind. Info en inschrijvingen: 
Kinderboerderij ‘De Lenspolder’ - 
T 058 23 69 86 - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Wekelijks op vrijdag

Begeleid bezoek aan de beiaard

Ontdek de beiaardtoren: ontstaan van het 
bespelen van de beiaard, klokgieten, de 
speeltrommel, de klokkenkamer, demo 
door de stadsbeiaardier en een prachtig 
panoramisch uitzicht. Afspraak om 10 u. 
in de hal van het stadhuis. Gratis deelna-
me. Niet voor groepen. Info en organisa-
tie: Dienst cultuur en stadsbeiaardier Els 
Debevere - els.debevere@skynet.be. 

Wekelijks op zondag 

(niet op 2 juli 2017)

Seastar Captainscruise

Diner aan boord van een luxueus schip 
tijdens een boottocht tussen Nieuwpoort 
en Diksmuide. Inscheping om 11 u. Aan-
komst in Diksmuide om 13.30 u. Vrije tijd 
tot 15 u. Aankomst in Nieuwpoort om 
16.30 u. Kostprijs: € 55. Verplicht reser-
veren: Rederij Seastar, Robert Orlent- 
promenade 2, 8620 Nieuwpoort - 
T 058 23 24 25.

Woensdag 5, vrijdag 7

en vrijdag 14 juli 2017

Beiaardconcert

Door Jean-Pierre Hautekiet, stadsbeiaar-
dier van Oostende en Veurne en adjunct-
beiaardier in Brugge. Afspraak om 20 u. 
op het Marktplein, Nieuwpoort-Stad. 
Info en organisatie: dienst cultuur, 
Valkestraat 18 - T 058 79 50 00 - 
cultuur@nieuwpoort.be.

Woensdag 12 juli en 

23 augustus 2017

Ravotnamiddag

Animatie voor groot en klein. Locatie: 
Zeedijk t.h.v. de Lefebvrestraat. Doorlo-
pend van 11 u. tot 17 u. 
Info en organisatie: Toerisme Nieuwpoort 
- T 058 22 44 22 - info@nieuwpoort.be.

Zaterdag 15 juli en 

12 augustus 2017

Lekker zomeren

Animatie rond het thema gezond eten en 
leven. Locatie: Zeedijk, Nieuwpoort-Bad. 
Doorlopend van 11 u. tot 17 u. Info en or-
ganisatie: Toerisme Nieuwpoort - T 058 
22 44 22 - info@nieuwpoort.be.

Maandag 17, 24 en 31 juli

en 7 augustus 2017

Workshop ‘Papieren bloemen’

Nieuw concept: doorlopend demonstra-
tie papieren bloemen maken. Ieder kind 
leert 1 bloem maken. Afspraak om 14 u. 
op het sportstrand, Nieuwpoort-Bad t.h.v. 
de badinstallatie. Info: Kinderboerderij 
‘De Lenspolder’ - T 058 23 69 86 - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.
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Dinsdag 18 juli en donderdag

17 augustus 2017

Zomerse muziekshow

Met Belle Perez, Willy Sommers, Niels 
Destadsbader en andere artiesten. 
Locatie: Zeedijk t.h.v. de Lefebvrestraat. 
Doorlopend van 15 u. tot 22 u. Info en 
organisatie: Toerisme Nieuwpoort - 
T 058 22 44 22 - info@nieuwpoort.be.

Dinsdag 25 juli en 8 augustus 2017

Stadswandeling ‘Straatje in straatje uit, 
le beau monde achterna’

Doorheen de vervlogen tijden van Nieuw-
poort-Bad. Afspraak om 9.30 u. op het 
Hendrikaplein aan de dienst voor toe-
risme. Gratis deelname. Geen groepen. 
Inschrijven is niet nodig. Info en organi-
satie: Kinderboerderij ‘De Lenspolder’ - 
T 058 23 69 86 - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Woensdag 26 juli en

9 augustus 2017

Ravotdag met zomerse muziekshow

Met De Romeo’s, Linds-
ay en andere artiesten. 
Locatie: Zeedijk t.h.v. de 
Lefebvrestraat. Doorlo-
pend van 11 u. tot 17 u. 
Info en organisatie: Toe-
risme Nieuwpoort - T 058 22 44 22
info@nieuwpoort.be.

Donderdag 27 juli, 

10, 17 en 24 augustus 2017

Schelpenwandeling

Uitleg door een natuurgids over schelp-
jes, slakjes en anemonen. Breng een 
emmertje mee. Inschrijven is niet nodig. 
Gratis deelname. Niet voor groepen. Af-
spraak om 9.30 u. op het Hendrikaplein 
aan de dienst voor toerisme. 
Info en organisatie: Kinderboerderij 
‘De Lenspolder’ - T 058 23 69 86 - 
kinderboerderij@nieuwpoort.be.

Zondag 30 juli en 27 augustus 2017

Pasar Nieuwpoort op wandel

Wandel mee met Pasar Nieuwpoort. 
Afspraak om 9.30 u. aan de klokkentoren 

van de vismijn, Kaai. Afstand: ongeveer 7 
km. Gratis deelname. 
Info: www.pasar.be/nieuwpoort.

Dinsdag 22 en 29 augustus 2017

Zomertoeren tussen bron en monding: 
IJzer- en Handzamevallei, Nieuwpoort, 
Spaarbekken

Aan de rechteroever van de IJzer ter 
hoogte van Sint-Joris, ligt een waters-
paarbekken. Dit spaarbekken is ontstaan 
uit ontginningsputten van een steenbak-
kerij en zandwinningsgroeve voor de aan-
leg van de nabijgelegen autosnelweg E40. 
Gaandeweg kreeg dit bekken ook een 
recreatieve functie, waar verschillende 
verenigingen hun thuishaven hebben. 
Ook de natuur heeft er een plaatsje ge-
kregen en vele vogels voelen zich er thuis. 
Jaarlijks komt er een ijsvogel broeden. 
Op de plaatsen die niet toegankelijk zijn 
voor boten, worden er soms zeldzamere 
vogels gespot zoals de parelduiker en de 
brilduiker. Hier gaan natuur en recreatie 
mooi hand in hand. Aanvang om 18.45 u. 
Eind om 21.30 u. Deelname: gratis voor 
de leden van Natuurpunt, € 3,50 per per-
soon of € 7 per gezin voor niet-leden. 
Locatie: Spaarbekken Nieuwpoort, 
Brugsesteenweg 5. Info en organisatie: 
Natuurpunt De Bron - T 051 54 52 44 - 
deblankaart@natuurpunt.be.

EVENEMENTEN 
VAN LANGERE DUUR
T.e.m. zondag 16 juli 2017

Sherlock: Test jouw detectiveskills
in Nieuwpoort

Spannend virtueel gps-spel over een mis-
daad in Nieuwpoort. De stad en de politie 
heeft jouw hulp nodig om de misdadiger 
te vatten. Kostprijs: € 60. Info en 
reservaties: M 0494 22 04 23 - 
info@geoteam.be - www.geoteam.be.

Tot 16 september 2017

Tentoonstelling: The Way I See the Sea 
the Way you See the Sea

Ontdek dit uitzonderlijk aanbod van ma-
ritieme schilderijen langsheen de Haven-
geul tussen Nieuwpoort-Bad en Nieuw-
poort-Stad. Kunstenaar Kristou schildert 
op gerecycleerde scheepszeilen. Info en 
organisatie: Dienst cultuur - T 058 79 50 
00 - cultuur@nieuwpoort.be.

Tot 1 oktober 2017

Tentoonstelling ‘Weer thuis komen…’

Tekeningen, schilderijen, druksels en 
houten beelden van Willem Vermandere. 
Gratis toegang. Locatie: Onze-Lieve-
Vrouwekerk, Nieuwpoort-Stad. Info en
organisatie: Kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw - T 058 23 32 25 - kerkfabriek.olv.
nieuwpoort@skynet.be.

T.e.m. 30 april 2018

Coming World Remember Me: 
workshop beeldhouwkunst

Word peter of meter en maak één van de 
600.000 beeldjes uit klei voor de land art 
installatie CWRM op het niemandsland 
van de frontzone rond Ieper. Kostprijs: € 5 
per beeldje. Atelier: Bommenvrij, School-
straat 48, Nieuwpoort. 
Info en organisatie: vzw Kunst - 
cwrm@vzwkunst.be 



in Nieuwpoortin Nieuwpoort

www.comingworldrememberme.be
www.gonewest.be.

Van 1 juli tot 31 augustus 2017

Sportstrand

Meer info zie p. 18

Van 1 juli tot 17 september 2017

Zomertentoonstelling

Kunstwerken van 3 verschillende kun-
stenaars en digitale bijgewerkte foto’s uit 
WOI. Locatie: Oude Pastorie, Ramskapel-
lestraat/Dorpsplein, Ramskapelle. Gratis 
toegang. Info en organisatie: Dorpsani-
matie Ramskapelle - dries_claeys@hot-
mail.

Van 8 juli tot 26 augustus 2017

Tentoonstelling Thomas Deputter

Schilder en tekenaar van marines, land-
schappen (duin- en strandgezichten), 
portretten en stillevens. Locatie: Biblio-
theek, Kokstraat 18A. Te bezichtigen tij-
dens de openingsuren.

DOORLOPEND

Super secret: spannend detectivespel 
voor kinderen in Nieuwpoort

Gloednieuw detectivespel waarbij je met 
vrienden of familie op zoek gaat naar 
een gestolen schat in het park. Kostprijs: 
€ 59. Locatie: parken van Nieuwpoort, 
Dienstweg Havengeul. Info: Das Box - 
M 0488 26 69 63 - info@dasbox.be.

Super Cops: bloedstollend achtervol-
gingsspel in Nieuwpoort

Kruip in de huid van een ontsnapte gevan-
gene die op diamantenroof is in de stad 
of maak met een politieteam jacht op de 
dief. Kostprijs: € 79. Locatie: Marktplein. 
Info: Das Box - M 0488 26 69 63 - 
info@dasbox.be.

Knotsgekke doe-tocht voor kinderen

Ontdek Nieuwpoort met een gekke doe-
wandeling op je smartphone of tablet. 
Onze app daagt jou en je team uit met 
allerlei leuke vragen en grappige doe-
opdrachten. Kostprijs: € 10. Locatie: 
Zeedijk. Info: La Mosca - reservations@
lamosca.be.

THE OUTSIDER COAST

Gipsy Village

Grote speeltuin met woonwagens: bal-
lenbad, speleobox, theater, trampoline, 
springkasteel, unieke glijbaan en cir-
custent. Dagelijks open van 11 u. tot 18 
u tijdens juli en augustus. Voor kinderen 
vanaf 3 jaar. Toegangsprijs: € 5 p.p. inclu-
sief ijsje. Locatie: ’t Kraaienest, Brugse-
vaart 50.

Stand up paddle

Sessie op zaterdag 1 juli en zondag 30 juli 
telkens van 10 u. tot 12 u. Voor kinderen 
vanaf 8 jaar. Deelnameprijs: € 40 p.p. Lo-
catie: Koko Loco, Nieuwendammeweg 19 
(Spaarbekken).

Sportkamp Go 4 kicks

Keuze tussen 3 tot 7 juli, 10 tot 14 juli, 17 
tot 21 juli, 24 tot 28 juli, 31 juli tot 4 augus-
tus, 7 tot 11 augustus, 14 tot 18 augustus
Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Deel-
nameprijs: € 180 (externaat) en € 330 
(internaat) - korting voor leden. Locatie: 
’t Kraaienest, Brugsevaart 50.

Avontuurkamp Outsider Expedition

Keuze tussen 10 tot 14 juli en 14 tot 18 
augustus 2017
Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. 
Deelnameprijs: € 330 (internaat) - korting 
voor leden. Locatie: ’t Kraaienest, 
Brugsevaart 50.

Windsurfkamp Die Hard

Keuze tussen 10 tot 14 juli,, 17 tot 21 juli, 
24 tot 28 juli, 31 juli tot 4 augustus, 7 tot 
11 augustus, 14 tot 18 augustus, 21 tot 25 
augustus 2017
Voor kinderen vanaf 10 jaar. Basisbrevet 
vereist. Deelnameprijs: € 190 (externaat) 
en € 340 (internaat) - korting voor leden. 
Locatie: Koko Loco, Nieuwendammeweg 
19 (Spaarbekken).

Sportkamp Wind- en waterratten

Keuze tussen 10 tot 14 juli, 17 tot 21 juli, 
24 tot 28 juli, 31 juli tot 4 augustus, 7 tot 
11 augustus 2017
Voor kinderen vanaf 8 jaar. Deelname-
prijs: € 180 (externaat) en € 330 (inter-
naat) - korting voor leden. Locatie: Koko 
Loco, Nieuwendammeweg 19 (Spaarbek-
ken).

Beach adventure

Van 9 tot 14 juli 2017
Voor jongeren vanaf 12 
jaar. Deelnameprijs: € 
330 (internaat). Loca-
tie: The Outsider Coast, 
Brugsevaart 50.



VACATURE in Nieuwpoort

Land & Sea, take action

Van 16 tot 21 juli 2017
Taalvakantie gecombi-
neerd met actiesporten. 
Voor jongeren vanaf 12 
jaar. Deelnameprijs: € 
455 (internaat) en fiscaal 
voordeel met attest. Lo-

catie: The Outsider Coast, Brugsevaart 
50. Info en organisatie: Le Crayon taalva-
kanties - M 0493 60 58 32 - info@lc-taal-
vakanties.be - www.lc-taalvakanties.be.
Info: The Outsider Coast, Brugsevaart 50, 
8620 Nieuwpoort - T 058 23 14 04 - info@
theoutsidercoast.be.
Korting voor leden: lid zijn van Ostend 
Sailing, Surfclub Nieuwpoort-Westende, 
Windekind.

SPORT VLAANDEREN
NIEUWPOORT

Zeilen caravelle op zee: 
meermansboten

Keuze tussen 3 tot 7 juli, 10 tot 14 juli, 17 
tot 21 juli, 24 tot 28 juli, 31 juli tot 4 augus-
tus, 7 tot 11 augustus, 14 tot 18 augustus, 
21 tot 25 augustus, 27 tot 31 augustus 
2017
Voor jongeren vanaf 14 jaar. Deelname-
prijs: € 224,70 (externaat) en € 292 (in-
ternaat). Locatie: Havengeul, Paul Or-
banpromenade 8. Info: Sport Vlaanderen 
Nieuwpoort - T 02 209 45 11.

Zeilen caravelle op het Spaarbekken: 
meermansboten

Keuze tussen 3 tot 7 juli, 10 tot 14 juli, 17 
tot 21 juli, 24 tot 28 juli, 31 juli tot 4 augus-
tus, 7 tot 11 augustus, 14 tot 18 augustus, 
21 tot 25 augustus, 27 tot 31 augustus 
2017
Voor jongeren vanaf 14 jaar. Deelname-
prijs: € 224,70 (externaat) of € 292 (inter-
naat). Locatie: Wittebrug, Brugse Steen-
weg 9. Info: Sport Vlaanderen Nieuwpoort 
- T 02 209 45 11.

Zeilen optimist: éénmansboten

Keuze tussen 3 tot 7 juli, 10 tot 14 juli, 17 
tot 21 juli, 24 tot 28 juli, 31 juli tot 4 augus-
tus, 7 tot 11 augustus, 14 tot 18 augustus, 
21 tot 25 augustus, 27 tot 31 augustus 
2017
Van 9 tot 14 jaar. Deelnameprijs: € 190 
(externaat) en € 230 (internaat). Loca-

tie: Wittebrug, Brugse Steenweg 9. Info: 
Sport Vlaanderen Nieuwpoort - T 02 209 
45 11.

Windsurfen: basis

Keuze tussen 3 tot 7 juli, 17 tot 21 juli, 31 
juli tot 4 augustus, 7 tot 11 augustus, 14 
tot 18 augustus, 21 tot 25 augustus, 27 tot 
31 augustus 2017
Van 9 tot 14 jaar. Deelnameprijs: € 190 
(externaat) of € 230 (internaat). Locatie: 
Wittebrug, Brugse Steenweg 9. 
Info: Sport Vlaanderen Nieuwpoort - 
T 02 209 45 11.

Combi paardrijden en zeilen

Van 24 tot 28 juli 2017
Voor jongeren vanaf 15 jaar. Deelname-
prijs: € 450. Locatie: Brugse Steenweg 9. 
Organisatie: S-Sport Recreas - T 02 515 
02 54 - info@s-sportrecreas.be.

OVERIGE SPORTKAMPEN

Activak zeilvakantie
Van 2 tot 7 juli 2017.
Voor jongeren vanaf 14 jaar. Vakantie op 
een zeilschip waarbij je van haven naar 
haven vaart. Deelnameprijs: € 399. 
Info en inschrijvingen: www.activak.be.

Sporta Expeditie Noordzee

Van 2 tot 7 juli en van 20 tot 25 augustus 
2017
Voor jongeren vanaf 12 jaar. Avontuur-
kamp op en rond de Noordzee. Locatie: 
’t Kraaienest, Brugsevaart 50. Deel-
nameprijs: € 349. Info en inschrijvingen: 
Sporta-vakantie vzw - T 014 54 80 72 - 
kampen@sporta.be - 
www.sportakampen.be.

Sporta Zeilen Noordzee
Van 9 tot 14 juli en van 20 tot 25 augustus 
2017
Voor jongeren vanaf 14 jaar. Vakantie op 
een zeilschip waarbij je van haven naar 
haven vaart. Deelnameprijs: € 339. Info 
en inschrijvingen: Sporta-vakantie vzw - T 
014 54 80 72 - kampen@sporta.be - www.
sportakampen.be.



Kies voor de 
gezondste bank 

van België.
Volgens de resultaten van het comprehensive assessment van 2014,  

uitgevoerd door de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België.

Z A K E N K A N TO O R  D E B R U Y N E  B V B A 
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
058 23 84 68 | debruyne@argenta.be 
OR 0458.041.225 | FSMA 26698 cA-cB | RPR Veurne
Principaal: Argenta Spaarbank nv | Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

  

ADVO C AT E N K AN TO O R
Dirk BAILLEUL

Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen

• Verkeersrecht 

• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht

• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw 

handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, ...

• Milieuproblematiek

Astridlaan 19,
Nieuwpoort
T 058 23 47 22
F 058 23 91 47 
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be
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In ‘t Jaer des Heeren 1284...
Graef Van Vlaenderen, Gwijde van Dampierre, ... bouwt twee Vierboete Torren 
langs ‘d Havene van Niepoort, om de Schepen bij nachte uyt ende in vaerende 
te lichten’...
Naar Mathias Reynoudts’  ‘Kroniek van Niepoort’ omstreeks 1680

‘De Niepoorsjche Groote Vieërboete’

‘k En z’ aiwn an e stik zieën verbie voarn, met oariengk, mè 
laakn en mè wien.
En os z’ in de doenkerte uut ‘t zaigat kwaamn, toogde mie 
lucht woa da ze moestn zien!

Stoeëre joenge gastn up die sjcheepm, nuunder lieëvn smietn 
e puuptje vlak vo mien. Ze voarn noa de Noord of no ‘t Zuudn,
e zien assan stief kontent os ze mie weere zieën!

Haile zjeneroasjchn visjchers e zaivolk, 
‘k en z’ ollemoale zieën verbie voarn laans mien.
D’ aine besjchietienge achter d’ andere en ‘k preus bluuvn stoan, 
z’ en mien aatnt upgekallefoaterd zo dan ‘k weere kostn sjchiengn!

‘k En me vieër aangestookn voe Graavn e Keuniengn, mo ‘t is va 
j’n eejgn volk da j’ ‘t moet en,
de Duutsjchers kwaamn vees te dichte
en z’ en mien met dienamiet doeën spriengn!

Achter die Grootn Orlooge lieëtn ze mien in gruzlementn lign,
gin ain die me wilde weere briengn!
Niepoort en z’ erbowd met orlogsgeld, 
mo ‘t sjchonste monument e z’ oender d’èèrde gestookn zoender 
veele ziengn!

‘k Wiln weere verriezn, da ‘k de bootjes kunn weere zieën, 
gelik dan ‘k aatnt dejn biekan 700 joar langk.
‘k Gon toen ‘s nachs weere verre kloarte sjchiengn, voe 
junder, en junder voorvoaders aire en belang.

Carl Debruyne
Dec 2006

‘In ‘ t plat Niepoors’
Herinner je je ook nog die sappige uitspraken van je (over)grootouders in het Nieuwpoorts?  En zou je het ook jammer vinden, 
dat het typische Nieuwpoortse dialect voor altijd zou verdwijnen?
De ‘echte’ Niepoortenoars’ die tellen van ‘ain, twai, drieë’ zijn aan een snel tempo aan het slinken.
Wil je dat helpen bewaren, zodat komende generaties dat ‘Niepoors’ kunnen blijven spreken?  Neem dan contact op met ons 
via ‘sandhove@hotmail.com’. Bezorg ons leuke anekdotes en vertellingen over de ‘visscherieë’ en rond het ‘Niepoorsjche’ die we 
zullen hertalen in ons dialect. 
Via het dialectgenootschap 'Bachtn de Kuupe'  (www.dialectbachtendekupe.be) kom je meer te weten over ons zo rijke 
westhoektaaltje, evenementen, enz…  
‘O je wilt dat ’t Niepoors bluuft bestoan, moe je ’t deure geevn a je (klain)kinders.
O je van gedacht ziet dat ’t dialekt meugt verdwienn, moe je gin dialekt klapn.
Gin sjchrik en voe zoeveele meuglik Niepoors te klapn:  AN lèèrn de joenges wel up ’t sjchoole!   

Carl Debruyne
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
sandhove@hotmail.com
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THUISVERPLEGING
Liesbeth & Lieselot

Regio: 
Westende - Lombardsijde- Nieuwpoort

Liesbeth
Van Campenhout

0476/94 05 17

Lieselot Ameloot
0475/32 74 75

IN DE KIJKER
Residenties ‘Cristal Place I en II’, Zeedijk

en Albert 1 laan (winkelstraat), Nieuwpoort

Albert 1 laan 281  I  8620 Nieuwpoort  I  T 058 23 78 79

IMMO 
MARITIEM
NIEUWPOORT

Uw eigendom kopen
of verkopen?

Ga in zee met Immo Maritiem
Een vaste waarde in vastgoed!

w w w. i m m o - m a r i t i e m . b e

• 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

VOLG ONS OP           thuisverpleging Saskia Sandra

Deblieck Saskia
0498 22 49 80

Germonpré Sandra
0472 20 12 61

THUISVERPLEGING
regio Nieuwpoort- Lombardsijde

Alle verpleegkundige zorgen: dagelijkse/wekelijkse toiletjes, 
alle wondzorgen, inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes, 

medicatie voorbereiden …

Derde betalerssysteem: geen kosten • Alle mutualiteiten



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?

Metaalwerken Vanthuyne biedt U degelijke stielkennis en jaren
ervaring gecombineerd met het gebruik van moderne
technieken en een creatieve geest.

Maatwerk en duurzame oplossingen vinden, ontwikkelen en
realiseren zijn onze grootste uitdagingen.

Productie van frees- en draaiwerk, snij- en plooiwerk,
alle laswerken, zowel grote als kleine series.
Steeds grote voorraad grondstoffen in staal, RVS en aluminium.

OPENINGSUREN:

Ma-Don: 8u-12u & 13u-17u
Vrijdag:   8u-12u & 13u-17u

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort

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

verkoop verhuur

Indien u uw bestaande eigendom wilt verkopen en u van plan 
bent een nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement aan 
zee te kopen, dan heeft Portus voor deze situatie een ideale 

formule bedacht: Switch house Formule.®

(incl.gratis schatting).

Voor meer info hierover contacteer ons vrijblijvend.

Switch huis® formule is een unieke formule van Portus die u
5 voordelen biedt! Bel 058/62.50.50.  

SCHATTING VERKOOP VERHUUR CONSULTING

Abert I Laan 99, 8620 Nieuwpoort  058 62 50 50  info@portus.be  www.portus.be


