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In onze stad vervult het bezoekerscentrum Westfront een sleutelrol
in dit bewustmakingsproces. Westfront viert dit najaar zijn vijfjarig
bestaan. Meteen een mooie reden om het bezoekerscentrum een plaats
te geven op de cover van deze Nieuwpoort, Uw Stad.
Sinds de officiële opening op 18 oktober 2014 heeft het bezoekerscentrum zich ontpopt als een belangrijk portaal voor het oorlogstoerisme in

colofon

onze streek. Een overzicht van vijf jaar Westfront lees je in dit magazine.

Redactieraad

Ook de toekomst heeft nog heel wat moois in petto. Op 10 november

Stadsbestuur Nieuwpoort

vormt Westfront de start- en aankomstplek van de Nieuwpoort Trail,

Dienst Communicatie

een unieke loopwedstrijd doorheen de binnenstad. Deelnemers lopen

Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

langs én doorheen (on)bekende Nieuwpoortse locaties. Een laatste

Tel. 058 22 44 10

sportieve inspanning om te anticiperen op de kerstkilo’s.

communicatie@nieuwpoort.be

• 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!

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

Kerst in Nieuwpoort ziet er ook dit jaar veelbelovend uit. Gezelligheid
troef op het feeërieke Winter Village in Nieuwpoort-Stad. Wie tijdens de
eindejaarsperiode liever de gemoedelijke après-skisfeer opsnuift, kan
in Nieuwpoort-Bad terecht in een schitterende Winterhut, vlakbij het
kunstwerk Searching for Utopia.

Druk

De laatste weken van het jaar staan voor verbondenheid, zeker in een

Drukkerij Lowyck

warme stad als Nieuwpoort. Geniet dan ook met volle teugen van het

Archimedesstraat 53, 8400 Oostende

gezellig samenzijn met uw dierbaren. Wees er écht voor elkaar, zeker

Tel. 059 33 33 99

ook voor wie niemand heeft om mee te vieren. Namens het voltallige

www.lowyck.com

stadsbestuur wens ik u alvast een wondermooie kerst en een prettig

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

eindejaar toe.
Uw Burgemeester

Coverfoto
Fotograaf: Michel Deveen
Modellen: Ruth Meireman & Anthony Lycke
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geboortes

Ruth: Het was voor mij de eerste keer om op de cover van
een magazine te verschijnen. Ik vond het een heel leuke
ervaring.

NOAH

Anthony en Ruth

op de cover

BOVENOP HET KONING ALBERT I-MONUMENT

Geboren op 3 mei 2019

KRIJG JE EEN PRACHTIG UITZICHT OVER DE STAD.

Zoon van Moding Björn en

ZIJN ER NOG PLEKJES IN NIEUWPOORT WAAR JE
VOLOP KUNT GENIETEN?
Anthony: Een wandeling langs de promenade, langs

AFSCHEID ERE-SCHEPEN

Van de Kerkhove Sarah

ANTOON VAN HOOREWEGHE

RAPHAËL

de Zeedijk, in de winkelstraat of gewoon in ons dorp

Geboren op 7 mei 2019

Ramskapelle.

In Nieuwpoort is op zaterdag 7 september 2019 Antoon Van Hooreweghe

Zoon van Goossens Wouter en

Ruth: Ik ga akkoord met Anthony. De promenade en de

overleden. Hij was sinds 2014 ere-schepen van Nieuwpoort.

De Cuyper Merle

Voor het november/decembernummer van Nieuwpoort, Uw

zee zijn zeker een aanrader. Geen wonder dat onze stad

Stad poseerden Anthony en Ruth uit Ramskapelle voor de

elk jaar opnieuw heel wat bezoekers weet aan te trekken.

Antoon Van Hooreweghe werd geboren op 2 juli 1929 in Knesselare. Sinds

GUST

lens van fotograaf Michel Deveen. Het sympathieke koppel

Ook in de winkelstraat van Nieuwpoort-Bad is het heerlijk

1958 was hij inwoner van onze stad. Van Hooreweghe was directeur van

Geboren op 22 mei 2019

stapt binnenkort in het huwelijksbootje. De fotoshoot was

vertoeven.

de Vrije Visserschool Nieuwpoort en de eerste lekendirecteur van het Sint-

Zoon van Lemmens Wibo en

Bernarduscollege.

Vanacker Hannelore

Anthony: Na een deugddoende wandeling in Nieuwpoort-

Vanaf 1994 gooide hij zich in de politieke strijd voor de CVP (nu CD&V).

MARIA-VIOLETTA

Algemene informatie:

Bad naar Nieuwpoort-Stad gaan om daar lekker iets

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober van dat jaar werd hij

Geboren op 8 juni 2019

•

naam: Anthony Lycke

te eten en te drinken. Onze droomdag zal sowieso op

verkozen tot eerste schepen. In die hoedanigheid was hij bevoegd voor

Dochter van Temmerman Christophe

•

leeftijd: 31 jaar

1 mei 2020 zijn. Dit is de dag waarop wij trouwen.

Cultuur, Toerisme, Jumelage, Visserij, Seniorenbeleid, Jachthavens en

en Rodriguez Gilda

•

hobby: reizen, motors en oldtimers

Ruth: Deze staat reeds ingepland, volgend jaar op

Patrimoniumbeheer.

•

job: automecanicien en motorfietshandelaar in

1 mei. Dan trouwen we in de Sint-Bernarduskerk in

bijberoep

Nieuwpoort-Bad.

dus de ideale gelegenheid om te oefenen voor hun grote dag.
BESCHRIJF JE PERFECTE DAG IN NIEUWPOORT …

OSCAR
Hij bekleedde het ambt tot 29 mei 1997. Nadien bleef hij tot 31 december

Geboren op 10 juni 2019

2006 in de gemeenteraad zetelen als raadslid. Na de stembusgang van

Zoon van Dedrie Pieter en

DECEMBER IS DE PERIODE VAN DE FEESTDAGEN.

2006 was hij vanaf 1 januari 2007 tot 2013 OCMW-raadslid. In 2012

Van Kerschaver Ellen

Algemene informatie:

HOE BRENG JE DEZE HET LIEFSTE DOOR?

zetelde nogmaals in de gemeenteraad.

•

naam: Ruth Meireman

Anthony:

•

leeftijd: 31 jaar

de feestdagen vind ik het contact met hen heel belangrijk.

Ook in het Nieuwpoortse verenigingsleven speelde hij een actieve rol. Zo

Geboren op 22 juli 2019

•

hobby: reizen en ons zoontje Leon

Ruth: De feestdagen zijn voor mij de zaligste periode.

nam hij in 1995 het initiatief om een seniorenvereniging in Nieuwpoort-Bad

Dochter van Lucidarme Vincent en

•

job: momenteel op zoek naar een nieuwe

Kerstmis en Nieuwjaar vieren we altijd met familie.

te starten. De bijeenkomsten van deze vereniging waren dé momenten bij

Hauw Claire

uitdaging

Oudejaar is voor de vrienden. Voor mij mag de kerstperiode

uitstek waarop senioren leeftijds- én streekgenoten konden leren kennen.

Met

familie

en

vrienden.

Ook

buiten

AMÉLIE

er snel terug zijn. Gezelligheid troef!

COLLIN
Geboren op 6 september 2019

WAAROM WILDE JE GRAAG MODEL STAAN VOOR

Zoon van Fransen Davey en

 OPROEP

STAD NIEUWPOORT?
Anthony: Om met trots Nieuwpoort te steunen. Ik woon

Wil je ook model staan voor Stad Nieuwpoort?

hier al mijn hele leven en heb Nieuwpoort zien evolueren

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

Karapetian Lilia

Overlijdens

SEAN
Geboren op 18 september 2019

tot een bloeiende badstad.
Ruth: Ik ben heel trots op onze mooie, veelzijdige en

PYSSON ISAAC (88)

DEBUSSCHERE MARIA (100)

Zoon van Reynaert Steven en

Nieuwpoort, 23 augustus 2019

Nieuwpoort, 11 september 2019

Treve Jana

DEPUYDT JACQUES (83)

DELBAERE JEANNE-MARIE (87)

MARIE

Nieuwpoort, 24 augustus 2019

Brugge, 26 september 2019

Geboren op 22 september 2019

HEB JE AL MODELERVARING OF WAS HET DE

COUNYE DANIEL (77)

VLEMINCX HELMUT (74)

EERSTE KEER?

Brugge, 30 augustus 2019

Veurne, 11 oktober 2019

wel al meerdere malen op het tv-scherm verschenen: in

LABAERE MARIE-JOSÉ (93)

VERSTEGEN GEORGES (93)

De Slimste Mens ter Wereld, Eigen Kweek, De regel van

Oostende, 9 september 2019

Nieuwpoort, 13 oktober 2019
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culturele stad. En ik wou deze ervaring ook gewoon eens
meemaken. Het was heel leuk om samen mijn verloofde
het indrukwekkende Koning Albert I-monument in de
kijker te plaatsen.

th

Dochter van Bonjé Ian en Verhegge
Delphine

Anthony: Dit is mijn eerste ervaring als fotomodel. Ik ben

3S en Huizenjagers.
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BURGERZAKEN

Tot

105 JAAR GELEDEN: DE REDDING VAN
HET NIEUWPOORTSE STADSARCHIEF

de

Eerste

Wereldoorlog

bevond

het

Stadhuis zich op de hoek van de Langestraat
en de Oostendestraat. Dit is het pand waaruit
het Nieuwpoortse stadsarchief gered werd.

Het weze aan alle toekomstigen en tegenwoordigen bekend dat ik Filips, bij de genade Gods graaf der Vlamingen,
aan mijn stedelingen inwoners van de Nieuwe Stad, dit recht heb verleend […]

Deze gevleugelde woorden, neergepend in 1163, vormen

De

hele

operatie

duurde

in

totaal

drie

dagen

en

de aanhef van de Nieuwpoortse Vrijheidskeure. Met

gebeurde onder de voortdurende dreiging van hevige

deze keure kreeg Nieuwpoort 856 jaar geleden officieel

Duitse bombardementen.

stadsrechten toegekend. Het is dan ook niet overdreven
om te stellen dat dit archiefstuk een prominente plaats

ONTHEEMD EN IN BALLINGSCHAP

inneemt binnen de geschiedenis van onze stad. De
Vrijheidskeure is voor Nieuwpoort en zijn inwoners van

Het Nieuwpoortse stadsarchief werd vanuit het toenmalig

onschatbare historische én symbolische waarde.

Stadhuis in de Langestraat weggevoerd naar het Spaans
Paviljoen op de Grote Markt van Veurne. Nauwelijks een

We mogen echter van geluk spreken dat de keure – en bij

week later moest opnieuw verhuisd worden. Het gewicht

uitbreiding het volledige Nieuwpoortse stadsarchief – de

van de enorme papierberg zorgde er immers voor dat

21e eeuw heeft gehaald.

de zoldervloer van het Spaans Paviljoen het dreigde te
begeven. De nieuwe schuilplaats werd Villa Rita in Sint-

DE GROOTE OORLOG: HET ARCHIEF ONDER VUUR

Idesbald, waar secretaris Dobbelaere met zijn gezin
resideerde.

Nieuwpoort is de enige Belgische frontstad uit de Eerste
Wereldoorlog die nog over zijn volledig oud archief

In oktober 1917 werd het er te gevaarlijk en Dobbelaere

beschikt. Het feit dat alle kostbare archivalia – waaronder

vertrok naar het Franse Cayeux. Een deel van de

de Stadskeure uit 1163 en tal van onvervangbare charters

Nieuwpoortse archiefstukken reisden met hem mee. De

– de verwoesting van 1914-1918 overleefd hebben, kan

meest waardevolle stukken kregen een veilig onderkomen

gerust een mirakel genoemd worden.

in Le Havre.

De redding van het Nieuwpoortse archief is de verdienste

TERUG THUIS (MAAR TOCH NIET HELEMAAL)

van toenmalig stadssecretaris Theophiel Dobbelaere. Vanaf
EEN AANTAL WEETJES:

27 november 1914 bracht hij alles in veiligheid, geholpen

Na de oorlog kwam het gedeelte van het archief dat

door vijf anderen: Lodewijk Deschieter (dienstdoend

onder de hoede van de stadssecretaris stond, terecht in

stadsontvanger),

Cyriel

zijn tijdelijke woning in De Panne. Eind 1919 kwam een

• Op de locatie van het vooroorlogse Stadhuis, in het

Vrijheidskeure. Onder het zegel van graaf Filips

Pecceu (onderwijzer in de gemeenteschool), Cesar Beun

stuk van het archief terug thuis in Nieuwpoort, in twee

voormalig Vredegerecht in de Langestraat, werd

van den Elzas staat ook de oorspronkelijke Latijnse

(handelaar) en Middelkerkenaar Robert Vanhooren.

barakken die als noodstadhuis dienden. Na de voltooiing

op 2 juni 1989 een herdenkingsplaat opgehangen.

variant van deze zinsregel. Deze voor Nieuwpoort

van het nieuwe Stadhuis in het begin van de jaren ’20,

De zes redders van het archief werden hiermee,

historisch belangrijke woorden werden in steen

kreeg het archief daar zijn nieuwe stek.

75 jaar na hun heldendaad, gehuldigd.

vereeuwigd door kunstenaar Willem Vermandere.

Deschieter

(bakker),

Het oude archief van de stad bevindt zich vandaag in

• In 2004 vond in de Stadshalle de tentoonstelling

• Het gebouw in de Kokstraat waarin de stedelijke

Brugge, waar het zorgvuldig bewaard wordt in een depot

Archief in Beeld plaats naar aanleiding van de

bibliotheek gevestigd is, draagt de naam De

van het Rijksarchief.

negentigste verjaardag van de redding van het

Keure. Dit is een expliciete verwijzing naar het

Nieuwpoortse stadsarchief. Voor de gelegenheid

belangrijkste Nieuwpoortse archiefstuk. In de

keerden toen tal van originele stukken, waaronder

inkomsas van de bib kun je ook de volledige

ook de Stadskeure, even terug naar de stad.

Latijnse tekst van de keure én de vertaling lezen.

De onthulling van de herdenkingsplaat in het voormalig Vredegerecht in 1989.
Op de foto zien we de toenmalige schepenen Christiaan Hollebeke en Willy
Vermote. In het midden Albertine Dobbelaere, de dochter van Theophiel
Dobbelaere. (© Stad Nieuwpoort)

© Stad Nieuwpoort

Jérôme

• Op het Marktplein, in de schaduw van de grote
lindeboom, bevindt zich een arduinen steenplaat
met daarop de aanhef van de Nieuwpoortse
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HISTORISCH NIEUWPOORT

HISTORISCH NIEUWPOORT

HANDHAVINGSWEEK BELICHT
AFVAL EN RECYCLEREN

DOE MEE AAN

‘De Grote Kleine Elektro Strijd’

FLITSEN UIT
DE RAADZAAL

In samenwerking met het populaire tv-programma Make Belgium
Great Again lanceert Recupel een ludieke inzamelactie in
Vlaanderen.

Tijdens de Handhavingsweek van maandag 30 september tot en met zondag 6 oktober 2019 organiseerde Stad
Nieuwpoort concrete acties om zwerfvuil en sluikstorten aan te pakken.

Tot en met vrijdag 29 november 2019 organiseren ze ‘De Grote
Kleine Elektro Strijd’. Met deze campagne roepen ze iedereen op
zoveel mogelijk kapot klein elektro in te zamelen. Op basis van

26 SEPTEMBER 2019

FOTOWEDSTRIJD

het totale ingezamelde gewicht tijdens deze periode, schenkt
Recupel een bijdrage aan Rode Neuzen Dag.

Eén van die acties was een fotowedstrijd om mensen
bewust te maken van de afvalproblematiek. Uit de zes

1

Goedkeuring

Klein elektro kan worden afgegeven in het recyclagepark.

projectvereniging Viertoren

inzendingen kwam deze van het Sint-Bernarduscollege als

POLL
HANDHAVINGSWEEK

winnaar uit de bus. Op Facebook mocht de foto op meer
dan 150 likes rekenen!

De raad gaf zijn goedkeuring om

Op Facebook en Twitter werd gepeild naar de

de projectvereniging Viertoren vanaf

sorteerkennis

van

de

Nieuwpoortenaars

en

30 september 2019 tot 30 september

Jens Goudeseune, leraar wetenschappen aan het Sint-

bezoekers. Hiervoor werd de volgende vraag

2025 goed te keuren.

Bernarduscollege,

Helen

voorgelegd: Wat doe jij met jouw eierschalen?

Halewyck en een aantal leerlingen een origineel concept uit:

Deponeer je ze bij het restafval of in de gft-

Met

de

nieuwe

projectvereniging

Ophaling grofvuil

Viertoren zetten De Panne, Koksijde,

samen

met

container?
"Onze foto stelt een open vuilbak voor waarin alles netjes
31% koos voor restafval, 69% koos voor de gft-

gebruiken - handschoenen, grijpers, vuilbakken - en onze

container. Het juiste antwoord was het groente-,

Voor alle zones (van A tot E) staat op woensdag 18 december

leerlingen die de speelplaats proper houden. Het afval

fruit- en tuinafval. Van gft kan compost en

2019 een ophaalmoment voor grofvuil gepland.

vliegt in de vuilbak. Job well done!"

biogas gemaakt worden. Gooi etensresten, zoals

meentelijke samenwerking verder op

Viertoren beoogt een eengemaakt,

schillen en botjes, en snoeiafval daarom in de

duurzaam cultuurbeleid dat de gren-

Deze ophaling gebeurt pas na afgifte van een ingevuld én

zen van de gemeenten overstijgt.

ondertekend formulier aan het loket van het stadsmagazijn,

2

collega

gesorteerd wordt. Je ziet al ons materiaal dat wij op school

Nieuwpoort en Veurne de intergevlak van cultuur.

werkte

gft-container.

J. Van Clichthovenstraat 42 (minstens twee weken op voorhand).

Wil je nog meer weten over sorteren? Surf dan

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

naar www.ovam.be/sorteerwijzer !

Aankoop woning in
Willem De Roolaan

Voor meer informatie over de afvalophaling consulteer je de

De gemeenteraad keurde de aankoop

afvalkalender. Alle kalenders zijn te vinden op www.ivvo.be.

71 goed. Deze ruimte zal gebruikt

31%

worden voor het nieuwe administratief

RESTAFVAL

van de woning in de Willem De Roolaan

centrum.

SLUITING RECYCLAGEPARK
Audio-opnames van de raadzittingen kun je
opnieuw beluisteren via www.nieuwpoort.be
(Inwoner > Bestuur > Gemeenteraad >
Bekendmakingen).

Op volgende dagen is het stedelijk recyclagepark uitzonderlijk

69%

gesloten:

GFT-CONTAINER

• vrijdag 1 november 2019 (Allerheiligen);
• zaterdag 2 november 2019 (Allerzielen);
• vrijdag 15 november 2019 (Koningsdag);
• woensdag 25 december 2019 (Kerstmis);
• donderdag 26 december 2019 (tweede kerstdag);
• woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaar).

© Jens Goudeseune en Helen Halewyck
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BESTUUR

MILIEU

Wie krijgt De Groene Pluim 2019?
De Groene Pluim is een award die de stedelijke

Vermeld zeker volgende gegevens:



milieuraad jaarlijks overhandigt aan een persoon,
bedrijf of (natuur)vereniging die zich het voorbije

• naam, adres en leeftijd van de kandidaat;

jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de natuur

• opsomming van de feiten waarvoor de kandidaat

en/of het leefmilieu in Nieuwpoort en de twee

wordt voorgedragen;

deelgemeenten.

• naam van de club of persoon die de voordracht

Belangrijk selectiecriterium voor De Groene Pluim

• degelijke motivering.

doet;

Bevraging mobiliteit

is dat je minstens één jaar in Nieuwpoort woont of
lid bent van een Nieuwpoortse (natuur)vereniging.

Kandidaturen

worden

schriftelijk

ingediend

bij

het secretariaat van de milieuraad, Willem De

Naar aanleiding van de actualisering van het

Iedere inwoner van Nieuwpoort en onderneming of

Roolaan 90. Uiterste deadline hiervoor is vrijdag

mobiliteitsplan peilt het stadsbestuur naar jouw

vereniging die in onze stad gevestigd is, mag een

20 december 2019. Na deze datum worden

mening over mobiliteit.

kandidaat voordragen.

ingediende formulieren niet weerhouden.
Onder

de

term

‘mobiliteit’

verstaan

we

de

Dienst Milieu

beweeglijkheid of het gemak waarmee iemand zich

Willem De Roolaan 90

verplaatst. Dit kan op eigen kracht zijn (te voet,

Tel. 058 22 44 51

met de fiets etc.) of door middel van een externe

milieu@nieuwpoort.be

energiebron (met de wagen, trein, tram etc.).

SUCCESVOL BROEDSEIZOEN VOOR
KERKUILEN IN NIEUWPOORT

GEMEENTELIJK
UITVOERINGSPLAN
KASTEELSTRAAT
Het college van burgemeester en schepenen heeft
in zitting van vrijdag 4 oktober 2019 de start- en
procesnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan Kasteelstraat goedgekeurd.

Via een online en papieren enquête gaan we de

De start- en procesnota liggen ter inzage

dialoog met je aan. De bevraging kun je vanaf begin

vanaf dinsdag 22 oktober tot en met vrijdag

november terugvinden op www.nieuwpoort.be.

20 december 2019 bij de Dienst Omgeving,

Een papieren versie is beschikbaar bij Dienst

Willem De Roolaan 90. Het dossier is ook te

Toerisme.

raadplegen via www.nieuwpoort.be (Inwoner
> Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen).
Op maandag 18 november 2019 wordt om
19 u. een participatie- en informatiemoment

De kerkuil is een typische nachtjager in open gebieden. Op
het menu van de roofvogel staan allerhande knaagdieren
zoals muizen en ratten.

TEST JE KENNIS
VAN HET VERKEER

georganiseerd in gemeenteschool De Pagaaier,
Sint-Jorisplein 31.
Als je bij de start- en procesnota ideeën of
reacties wilt formuleren, dan kun je dit doen
vanaf 22 oktober tot 20 december 2019 via:

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw ging de populatie

Na De Grote Verkeersquiz lanceerde de Vlaamse

fel achteruit. Dankzij de inzet van de kerkuilenwerkgroep

Stichting Verkeerskunde (VSV) begin 2019 ook

komt de roofvogel terug meer voor in onze contreien. Ook

De Kleinste Verkeersquiz. Daarmee kan iedereen

de nauwe samenwerking met onder andere landbouwers,

die dat wil het hele jaar door zijn verkeerskennis

burgemeester en schepenen (afgeven

die hun schuren openstellen voor het plaatsen van

opfrissen.

tegen ontvangstbewijs bij Dienst Secretarie

•

een schrijven aan het college van

op het Stadhuis);

nestbakken, komt de heropleving van de kerkuil ten goede.
Nieuwpoort kende in 2016 nul broedgevallen. Vandaag

Wat houdt deze miniquiz juist in? Elke donderdag

zijn er twee geringde nesten van respectievelijk vijf en

krijg je één vraag over verkeer en mobiliteit. Je

zes kerkuiltjes. Daarenboven zijn nog twee broedgevallen

krijgt meteen te zien of je antwoord juist was en

bekend die binnenkort zullen worden gecontroleerd.

hoeveel procent van alle deelnemers de vraag juist

•

e-mail naar stedenbouw@nieuwpoort.be.

beantwoordde.
Meer info over de werkgroep via
info@natuurwerkgroepdekerkuil.be.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in via www.vsv.be.
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MILIEU

OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT

NIEUWPOORTSE
ONDERNEMINGEN
IN DE PRIJZEN
LOKALE ECONOMIE

ondernemingen in de prijzen gevallen.
© Westtoer

'Zee van Smaak'
steunt de
Belgische vissers

De voorbij maanden zijn twee Nieuwpoortse

Politie Westkust zet in op
snel en mobiel politiewerk

MARELEC

Na een uitgebreide proefperiode zullen alle politie-

Op 18 september 2019 reikte Flanders Investment

mannen- en vrouwen mobiel werken dankzij de

& Trade (FIT) de 18e Leeuw van de Export uit: een

revolutionaire tool Focus@GPI.

bekroning voor Vlaamse bedrijven die opvallende
Met de nieuwe actie ‘Zee van Smaak’ plaatsen de

exportresultaten boeken.

verschillende

politie

producten uit de Noordzee in de kijker. Het pro-

Het Nieuwpoortse bedrijf Marelec eindigde op

krijgen

ject promoot niet enkel de Noordzeegastronomie

een knappe tweede plaats in de categorie voor

informatie door. Daarnaast kunnen de personeels-

aan de Kust, het steunt ook de Belgische vissers

bedrijven met 50 of meer medewerkers. Het bedrijf

leden van PZ Westkust dankzij de tool info uit alle

in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Zij

legt zijn focus op export en heeft een wereldwijd

politionele bronnen (bv. databanken, centraal wapen

brengen immers dagelijks de verse producten uit

netwerk van meer dan 50 exclusieve distributeurs.

register, voertuiginschrijvingen etc.) raadplegen. Het

medewerkers

meteen

alle

real-time

systeem zorgt er ook voor dat op een beveiligde

de Noordzee tot bij de kustchefs.

Verslingerd aan shoppen en zin om cadeautjes te kiezen in

ondersteunt

toepassingen op het terrein. Dankzij de toepassing

Provincie West-Vlaanderen en Westtoer de lokale

Lokale handelaars
organiseren eindejaarsactie

Focus@GPI

manier g
 ecommuniceerd kan worden.

de gezellige winkelstraten? Tijdens de eindejaarsperiode
organiseert de Lokaal Economische Raad samen met de stad

De nieuwe themacampagne benadrukt de unieke

MARELEC in het kort:

en de lokale handelaars een spetterende eindejaarsactie.

gastronomische troeven van de Kust. De visserij,

•

Er zullen heel wat mooie prijzen te winnen zijn.

de Belgische vissers en de Noordzeegastronomie
behoren tot het DNA van de Kust.

•

Tijdens de promotiecampagne staan de producten

•

in 1983 opgericht door Piet Rommelaere

De tool Focus@GPI levert een enorme tijdswinst en

(CEO) en vader Marcel;

nog snellere resultaten op. Het creëert zo de moge-

het team telt een 100-tal medewerkers

lijkheid om nog meer blauw op straat te voorzien.

waarvan 40 ingenieurs;

Koop lokaal en misschien ga jij wel met een mooie prijs
naar huis!

uit de Noordzee, de maritieme sfeer, de diverse

leverde al meer dan 6.000 systemen in
65 verschillende landen.

toeristische initiatieven en de beleving van de zee
centraal.
BAKKERIJ DEWACHTER

Verplaatsing vrijdag- en
boerenmarkt
Bij de opbouw van en tijdens Vrolijk Nieuwpoort verplaats
en de vrijdag- en boerenmarkt tijdelijk naar een andere
locatie in de nabijheid van het Marktplein.

De Kust telt verschillende adressen die verse

Bakkerij Dewachter kreeg op 26 september 2019

Noordzeevis op de menukaart plaatsen. Daarom

het Home Made in Belgiumlabel van Unizo. De

wordt intens samengewerkt met de visserijsector

voorwaarde om in aanmerking te komen voor

en de vele chefs langs de Kust. Zij zijn de

dit label is dat de ondernemer minstens 50%

ambassadeurs die elke dag opnieuw een uniek

handmade producten verkoopt en dat hij of zij

verhaal vertellen.

maximum 20 werknemers in dienst heeft.

NIEUWPOORT
KLEURT ORANJE OP
25 NOVEMBER
Elk

jaar

worden

slachtoffer

van

heel

wat

vrouwen

partnergeweld.

het

Vrouwen

Meer weten over dit project? Surf dan naar

Dankzij dit keurmerk krijgen consumenten de

beweging Soroptimist Veurne – Westhoek wil

www.zeevansmaak.be.

garantie dat ondernemers met het HIB-label


aandacht vestigen op deze problematiek. Ook

en vind je terug op www.nieuwpoort.be. Blijf ook op de

authentieke, ambachtelijke en kwalitatieve pro-

wil de organisatie het taboe bespreekbaar

hoogte dankzij de sociale mediakanalen van de stad.

ducten aanbieden.

maken

Meer info over de exacte data en locaties van deze markt

en

slachtoffers

van

partnergeweld

© Kobe Van Hecke

aanmoedigen zich te melden bij de politie of bij

Dienst Lokale Economie
Marktplein 7
economie@nieuwpoort.be

West-Vlaanderen kent ondertussen al meer dan

het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW).

180 HIB-labelhouders, verspreid over verschillende
sectoren.

In Nieuwpoort kleurt de Stadshalle op
25 november 2019 oranje.
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PREVENTIE

OPRICHTING
NIEUWE HULPVERLENINGSZONE
Gemeenten De Panne, Koksijde, Middelkerke en Stad Nieuwpoort hebben de wens om samen een nieuwe
hulpverleningszone op te richten. Bedoeling is om de aangeboden dienstverlening beter af te stemmen op de noden
van de inwoners en bezoekers van de Westkust.
De Panne, Koksijde en Nieuwpoort maken sinds 1 januari

Daarom stellen ze voor om Brandweer Westhoek te verlaten

2015 deel uit van de hulpverleningszone Brandweer

en een kleinere zone op te richten. Ook Politie Westkust

Westhoek. Sindsdien is gebleken dat de risico’s binnen deze

zal hier actief deel van uitmaken. Dit met het oog op een

eengemaakte zone heel uiteenlopend zijn. De landelijke

betere en meer op elkaar afgestemde samenwerking

gemeenten hebben immers te kampen met andere

tussen de verschillende hulpdiensten.

problemen dan de kustregio. Ook het aantal interventies
en de aard van deze tussenkomsten door de hulpdiensten

Middelkerke als nieuwe partner

verschillen.
Gemeente Middelkerke heeft de intentie om de hulpverleDe burgemeesters van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort

ningszone Zone 1 te verlaten en aan te sluiten bij de nieuw

stellen ook vast dat, door de grootte van de huidige hulp-

op te richten hulpverleningszone, samen met Nieuwpoort,

verleningszone, beslissingen trager genomen worden.

Koksijde en De Panne.

Daarnaast menen ze dat de dienstverlening op maat moet
zijn van de burger. Deze betrokkenheid kan onvoldoende

Om de procedure voor de nieuwe hulpverleningszone op

gegarandeerd worden in een té grote zone.

te starten, wordt majoor Kristof Dorné aangesteld als
coördinator.

Burgemeesters Bram Degrieck, Marc Vanden Bussche en
Geert Vanden Broucke zijn bovendien van mening dat de
balans tussen financiële inspanningen en dienstverlening
niet in evenwicht liggen. Vanaf 2020 wordt een nog grotere

INFO EN
ONTMOETING
VOOR OUDERS
Elke maand wordt in Het Sociaal Huis
een korte infosessie rond een bepaald
opvoedingsthema gegeven. Achteraf kun
je in de koffiehoek gezellig napraten en je
ervaringen delen met andere ouders.

Gezinsontbijt in
het jeugdcentrum

GRENZEN STELLEN BIJ
PEUTERS EN KLEUTERS
Woensdag 20 november 2019 van
9.30 u. tot 11 u.
Structuur

van

Om de kerstvakantie goed in te zetten, organiseert het Huis

veiligheid en zekerheid bij een kind. Maar

van het Kind een ontbijt voor ouders en hun kinderen in het

hoe doe je dat? Hoe stel je grenzen en

jeugdcentrum, Dudenhofenlaan 2B. Hét ideale moment om

bied je structuur?

de speelpleinwerking en de animatoren te leren kennen.

financiële inspanning van elke gemeente/stad gevraagd.

vergroot

het

gevoel

Maandag 23 december 2019

STOP, TOT HIER EN NIET

WANNEER? Op maandag 23 december van 9 u. tot 11.30 u.

VERDER. OVER GRENZEN EN
STRUCTUUR BIJ TIENERS

PRIJS? Voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar is het ontbijt die
dag inbegrepen in de prijs van de speelpleinwerking: 3 euro

Dinsdag 3 december 2019 van 19 u.

of 1,5 euro met VDP+ voor een halve dag. Het ontbijt is

tot 20.30 u.

gratis voor de ouders en kinderen jonger dan 2,5 jaar.

Hoe kun je je tiener zich goed laten voelen

INSCHRIJVEN?

zonder altijd maar toe te geven? Hoe stel

• kinderen van 2,5 tot 14 jaar: schrijf online in voor

je grenzen en bied je structuur, zodat het

de speelpleinwerking mét ontbijt van 23 december 2019

samenleven vlotter verloopt?

(halve of hele dag naar keuze) via
webshopnieuwpoort.recreatex.be.

Beide sessies worden georganiseerd
in samenwerking met OSiO. Tijdens deze
gratis

bijeenkomsten

is

zeker

ook

• ouders en kinderen onder de 2,5 jaar via
jeugd@nieuwpoort.be.

tijd

om zelf vragen te stellen. De infosessies

Voor vragen of meer info kun je terecht bij de Jeugddienst:

vinden

tel. 058 23 91 26 of jeugd@nieuwpoort.be.

plaats

in

Het

Sociaal

Huis,

Astridlaan 103. Graag vooraf inschrijven via
oonie@nieuwpoort.be of tel. 058 22 38 10
(Het Sociaal Huis) of 0498 92 92 55 (Ilona).
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NIEUWPOORT - OONIE

SIBE = SAMEN IS BETER
Heel wat mensen met een langdurige of chronische aandoening moeten veel
medicatie nemen of worden regelmatig opgenomen in het ziekenhuis. Om deze
mensen - en degenen die voor hen zorgen - te ondersteunen, werd De Koepel opgericht.
De Koepel wil jou en de mensen in jouw omgeving ondersteunen en begeleiden om de zorg die je
nodig hebt zo goed mogelijk te organiseren en op elkaar af te stemmen.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

welzijn van de patiënt te verbeteren en tegelijk de

Cursisten CVO
Cervo-Go! lenen
fietsen uit aan
Het Sociaal Huis

•

de patiënt zelf laten meebeslissen en voldoende
uitleg geven;
mantelzorg organiseren en ondersteunen;

Een eerste concrete actie is het uitrollen van de Zorg-

•

de sociale contacten van de patiënt verbeteren;

ID. Dit kaartje bevat belangrijke informatie voor de

•

de nodige medicatie op punt zetten;

zorgverleners rond het bestaande zorgteam: gegevens

•

overbodige ziekenhuisopnames vermijden;

van de huisarts, thuisverpleegkundige, huisapotheker,

•

een elektronisch patiëntendossier hebben waar

noodcontactpersoon,

alle betrokkenen de nodige gegevens met elkaar

gebruik kan het de communicatie tussen ziekenhuis en

kunnen delen.

de zorgverleners aanzienlijk vergemakkelijken.

Kerstmarkt De Zathe

Vanaf dit najaar stelt CVO Cervo-Go! fietsen
ter beschikking aan Het Sociaal Huis. Op

kosten te beperken.

•

CVO Cervo-Go! en Het Sociaal Huis werken
samen aan het project ‘Leenfietsen’.

voor ‘Samen is Beter’. Sibe streeft ernaar de zorg en het

Vrijdag 13 december 2019

Meer

informatie

ambassadeurs

allergieën

en

een

van

het

De Koepel heeft hiervoor met de steun van de FOD

de

Volksgezondheid een project opgestart: Sibe, wat staat

www.samenisbeter.be.

etc.

Bij

effectief

kennismaking
project

vind

met
je

op

deze manier kunnen fietsen uitgeleend
worden aan mensen die nood hebben

Aan het onthaal van De Zathe wordt op vrijdag 13 december

aan een fiets, maar er zich geen kunnen

2019 een kerstmarkt ingericht. Je kunt er verschillende

veroorloven. Een degelijke fiets wordt zo

kerstcadeautjes kopen die gemaakt werden door de

voor iedereen bereikbaar en tegelijkertijd

bewoners en vrijwilligers van het woonzorgcentrum:

wordt hergebruik gestimuleerd.

advocaat, confituur, kerstbloemstukjes etc.

De cursisten van de module 2 'Diagnose en

Iedereen is welkom tussen 14 u. en 17 u.

Vrijwilligers Minder Mobielen Centrale in de bloemetjes

herstellen fietsen' nemen het onderhoud
van de fietsen voor hun rekening. Elke

Onlangs

maandag komen zij samen op campus

van de Minder Mobielen Centrale

De Vierboete om de fietsen te repareren

(MMC) in de bloemetjes gezet. Deze

met gerecupereerd materiaal of nieuwe
onderdelen.

ZOEKT
VRIJWILLIGERS

De herstellingen gebeuren gratis, enkel bij

werden

de

chauffeurs

vrijwilligers zetten zich dagelijks in om
mindervaliden, bejaarden en mensen
in sociale noodsituaties te helpen.
Dankzij

hun

inzet

kunnen

deze

gebruik van nieuwe onderdelen wordt een

Het ABC-Kaffee is op zoek naar vrijwilligers die samen met

personen zich zorgeloos verplaatsen

kostprijs aangerekend.

anderstaligen Nederlands willen oefenen. Je helpt hen om

binnen en buiten onze stad.

hun angst te overwinnen om Nederlands te praten.
Heb je zelf interesse om vrijwilliger
Het is niet de bedoeling om les te geven, maar wel een

te worden bij de MMC of wil je

gemoedelijk gesprek in het Nederlands te begeleiden.

meer
terecht

Het Sociaal Huis

info?
bij

Dan
Steve

kun

je

steeds

Lemarcq

via

Astridlaan 103

Wil je graag je steentje bijdragen of wens je meer info?

steve.lemarcq@nieuwpoort.be of

Tel. 058 22 38 10

Contacteer de verantwoordelijke van het ABC-Kaffee:

tel. 0475 42 67 19.

sociaalhuis@nieuwpoort.be

tel. 0471 33 55 15.
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SOCIALE ZAKEN

DAAR IS
DE HERFST!

Kato

Céline

Voor velen betekent de herfst de start van huiselijke gezelligheid, warme
chocolademelk, rode wangen, frisse lucht en prachtige kleuren.
In deze editie van 'De Niepoortenoare' proberen we te weten te komen wat de
herfst en de komst van de feestdagen betekenen voor de Nieuwpoortenaar.

1. Wanneer krijg jij dat ultieme herfstgevoel?

1. Wanneer krijg jij dat ultieme herfstgevoel?

Als de ochtend mistig is, maar de opkomende zon de

Bij het verkleuren van de bladeren, de frisse maar

beekjes laat verdampen. Als het al goed fris is in de

zonnige ochtenden die uitnodigen om te gaan wandelen,

ochtend zodat je handschoenen op je fiets nodig hebt.

het bijna verlaten strand en een thee om op te warmen.

Als de lucht naar humus ruikt en de afgevallen bladeren

2. Als je ergens in Nieuwpoort een herfstfoto

het pad kleur geven.

mocht maken, waar zou dat zijn?

2. Als je ergens in Nieuwpoort een herfstfoto

Het bruggetje over de Oude Veurnevaart.

mocht maken, waar zou dat zijn?

3. Hoe spendeer je graag jouw dagen tijdens de

De Koolhofput of op het sportpad.

herfstperiode? Gezellig binnen? Of buiten in de

3. Hoe spendeer je graag jouw dagen tijdens de

frisse lucht?

herfstperiode? Gezellig binnen? Of buiten in de

Buiten!

frisse lucht?
Afwisselend binnen en buiten. Zo kan ik extra genieten

4.

van de warmte, een warme thee, koffie of chocomelk na

Westfront vijf jaar. Hoe belangrijk vind je de

een frisse wandeling buiten.

oorlogsherdenking?

Dit

jaar

bestaat

ons

bezoekerscentrum

Ik vind oorlogsherdenking zeer belangrijk. We moeten

4.

bezoekerscentrum

onze geschiedenis goed kennen en zeker niet laten

Westfront vijf jaar. Hoe belangrijk vind je de

Dit

jaar

bestaat

ons

vergeten. Onze voorouders vochten voor de vrijheden

oorlogsherdenking?

van vandaag en dat mag zeker herinnerd worden.

Aangezien Nieuwpoort een belangrijke rol heeft gespeeld
tijdens de oorlog, vind ik het van belang dat we hier

5. Vanaf december bereiden we ons voor op de

zeker aandacht aan besteden. Oorlogsherdenking is en

komende feestdagen. Wat vind je zo leuk aan deze

blijft een belangrijk gegeven om ons te doen stilstaan

periode?

bij slechtere tijden en bij de opofferingen die gemaakt

Vaker bij de familie zijn, de gezelligheid binnen, de

werden. De grote boodschap moet dan ook zijn: nooit

magische Sint en de kerstsfeer voor de kinderen.

meer oorlog. Geweld levert alleen verlies op.

5. Vanaf december bereiden we ons voor op de
komende feestdagen. Wat vind je zo leuk aan deze
periode?
Het

samenzijn

Ook zin om eens in het infomagazine te staan?
met

familie

en

het

deelnemen

aan traditionele activiteiten. Bij ons thuis is

dat

Hou onze Facebookpagina dan zeker in de gaten
voor de volgende bevraging!

worstenbroodjes eten. Ook de kerstmarkten geven mij
een warm gevoel.
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NIEUW-ZEELANDERS AAN HET FRONT,
1914-1918: LA BASSE-VILLE 1917
Zaterdag 23 november 2019
Dominique Cooreman heeft in haar lezing aandacht
voor de Nieuw-Zeelandse krijgers, onder andere de
Maori’s, die deel uitmaakten van de Britse koloniale

BIBLIOTHEEK

strijdkrachten. Ook in Nieuwpoort hebben Maori’s
het leven gelaten.
Na een toelichting over de rol van Nieuw-Zeeland
in de Eerste Wereldoorlog wordt aandacht geschonken aan de bijna totaal vergeten slag van

NIEUWPOORTSE GEWROCHTEN:
DE NIEUWPOORTSE ZOEAVEN

La

Basse-Ville,

in

het

zuidelijkste

deel

van

West-Vlaanderen.
Wanneer? Zaterdag 23 november 2019 om 15 u.

Donderdag 7 november tot

Workshop rap

woensdag 4 december 2019

(de lezing duurt ongeveer anderhalf uur)
Locatie: stedelijke bibliotheek, Kokstraat 18A

Vrijdag 3 januari 2020

Bijna alle nationaliteiten die bij de
Groote

Oorlog

betrokken

Inschrijven? Vooraf inschrijven gebeurt in de

waren,

zijn in de loop van die vier jaren

Yo! Wil je de taal van de street

in Nieuwpoort gepasseerd. Zo ook

leren

de Franse zoeaven. Zij kregen de

rhymes maken? Go with the

rechteroever van de IJzer toegewezen

flow met MC Ismaël en oefen

met als opdracht deze tot aan de

je skills tijdens een leuke

weg van Lombardsijde en de Redan

workshop

van

bibliotheek. Be there or be

Nieuwpoort

van

de

Duitsers

te vrijwaren. Doel hiervan was het

beheersen

in

de

en

bibliotheek. Deelnameprijs bedraagt 2 euro.

© Colle
ctie

coole

square!

Digidokter

Wanneer? Vrijdag 3 januari

Heb je vragen over je computer? Of heb je problemen

2020 van 13 u. tot 15 u.

met je tablet of smartphone? Dan kun je in de bibliotheek

Tijdens de tentoonstelling maak je
kennis met het oorlogsverhaal van

Wie? Jongeren tussen 12 en

deze

16 jaar.

heldhaftige

krijgers.

In

het

ue Coore
ma

n

stedelijke

SLUITING
EINDEJAAR

beschermen van het sluizencomplex
De Ganzepoot.

Dominiq

bijzonder wordt het verhaal van Jules

terecht bij de digidokter. Hij helpt je ook met vragen in

Lectuur

verband met het digitaal loket.

vakantie? Sla gerust een voorraad

nodig

tijdens

de

kerst

in want het bibteam gaat er even
tussenuit. Per persoon kun je 10 stuks

Prijs? Deelname aan de

webpagina van de bibliotheek via www.nieuwpoort.be

ontlenen, waarvan max. 3 dvd’s.

Nieuwpoortse zoeaven, toegelicht.

rapworkshop is gratis.

(Inwoner > Cultuur > Bibliotheek > Documenten) of vraag

De expo ‘Nieuwpoortse Gewrochten’
loopt van 7 november tot 4 december
2019 en is gratis te bezichtigen tijdens
de openingsuren van de bibliotheek.

Stedelijke bibliotheek
Kokstraat 18A
Tel. 058 22 30 40
bibliotheek@nieuwpoort.be

© Collectie Marie-Rose Durivault

Stuur je vragen op voorhand door via het formulier op de

Durivault en Henri Deseck, twee

een exemplaar aan de balie van de bib.

Op dinsdag 24 december 2019 is de

Inschrijven gebeurt aan de

bibliotheek open van 10 u. tot 12 u.

balie van de bib. Wees er snel

Je kunt de digidokter spreken op volgende data, telkens

bij want er kunnen slechts

van 10 u. tot 11 u.:

de workshop.

De bib is gesloten van woensdag
25 december 2019 t.e.m. woens-

15 personen deelnemen aan

dag 1 januari 2020.

•

maandag 4 november 2019;

•

maandag 18 november 2019;

•

maandag 2 december 2019;

Vanaf donderdag 2 januari 2020

•

maandag 16 december 2019.

staat het voltallige bibliotheekpersoneel opnieuw voor je klaar!
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THEATERMAKERY
HET EENZAME WESTEN
ZWINS (30/11)

Centrum Ysara & City

GUIDO BELCANTO
EEN ZANGER MOET TRACHTEN
PIJN TE VERZACHTEN (14/12)
Deze voorstellingen zijn
uitverkocht. Meer info in
de UiTkalender.

CULTUUR

KUNSTENDAG
VOOR KINDEREN
Zondag 17 november 2019
Een

unieke

samenwerking

tussen

Westhoek

KERSTCONCERT
CANTABILE

LYNN VAN ROYEN, PETER DE GRAEF
& THOMAS JANSSENS
HET KONINKRIJK VAN HENRY DARGER

Zaterdag 9 november 2019

Academie Koksijde (WAK) en de Stedelijke Academie
voor Podiumkunsten Westhoek (StAPwest) zorgt

LIVING ROOTS
WOMEN OF THE 90’S

Zondag 29 december 2019

20 u.

Zaterdag 2 november 2019
20 u.

voor een namiddag én avond vol creatief en muzikaal
plezier: leuke workshops, een verbazingwekkende

Het koor Cantabile uit Hove zingt al meer dan 35

fototentoonstelling en een fluitinitiatie.

jaar. De zangers houden van sfeervolle liederen

April

teruggetrokken

chicks, hemelse singer-songwriters en ware popdiva's.

en proberen tijdens hun concerten de emotie

onderhoudsman uit Chicago, zegt de huur van zijn flat

Eva De Roovere, Jorunn Bauweraerts (Laïs) en Lennaert

over te brengen die zij zelf in de muziek ervaren.

op. Hij laat zich opnemen in het bejaardenhuis. Kort

Maes (Lenny & de Wespen) laten zich inspireren door de

erna overlijdt hij.

klanken van Alanis Morissette, Kate Bush, Skunk Anansie,

Kunstendag voor Kinderen wordt om 17 u. afgesloten
met het optreden Cutie Flootie, gebracht door de

Living Roots neemt je mee naar de tijd van stoere rock
1973.

Henry

Darger,

een

leerlingen dwarsfluit van StAPwest. Ook de volslagen

Bekende kerstliederen klinken ingetogen, vrolijk

nieuwelingen van de initiatie komen even op het

of zelfs feestelijk. Toeschouwers krijgen de kans

Het leven van Henry Darger was er één van ellende,

podium. Het slotconcert biedt een heel gevarieerd

om mee te zingen. Samen zingen versterkt de

misbruik en eenzaamheid. Op jonge leeftijd sloot hij zich

programma met solisten en ensembles.

verbondenheid in deze winterse dagen.

op in zijn verbeelding. Niet om de kunst of literatuur,

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

maar om zichzelf te redden.

Tickets: € 12 (VVK) – € 14,50 (ADD)

Jewel, Sheryl Cole, Tracy Chapman etc. Ook Gert Bettens

Trommel je (klein)kinderen, hun vriendjes en je

Wanneer? Zondag 29 december 2019 om 16 u.

neefjes en nichtjes op en proef met hen van deze

Locatie: Sint-Bernarduskerk

Een voorstelling met topacteurs Lynn Van Royen en

speciale dag vol kunst voor het ganse gezin.

Tickets: € 8 (VVK) – € 10 (ADD)

Peter De Graef.

Wanneer? Zondag 17 november 2019 vanaf 15 u.

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

Locatie: City, Valkestraat 18

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst

Prijs? Gratis toegang/deelname

Toerisme (Infobalie Stadhuis &

van K's Choice neemt enkele nummers onder handen.

korting met jeugdvoordeelpas | ADD + € 2,50.

Tickets: € 12 (VVK) – € 14,50 (ADD)

Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme

Infokantoor Hendrikaplein), Dienst

Tip: Bij deze voorstelling hoort een gratis

Cultuur (City, Valkestraat 18) of online

inleiding die start om 19.15 u.

(Infobalie Stadhuis & Infokantoor Hendrikaplein),
Dienst Cultuur (City, Valkestraat 18) of online via
www.cultuurnieuwpoort.be.

via www.cultuurnieuwpoort.be.
Deze voorstelling wordt georganiseerd i.s.m.
Gezonde Gemeente.
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Kinderfilms spelen alleen om 14 u.

Film

KINDERFILMNAMIDDAG
CORGI
Maandag 23 december 2019
City

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

Rex

is

de

meest

geliefde

hond van het Britse koningshuis en
ondanks dat hij zich niet altijd aan de
STAN & OLLIE

de wederopbouw van de stad en

BEN IS BACK

regels houdt is hij het lievelingetje

Donderdag 7 november 2019

het opsporen van nazi's. Lewis, die

Donderdag 19 december 2019

van de koningin. Wanneer Rex door

City

gestationeerd wordt in een groot

Centrum Ysara

de andere, jaloerse corgi’s het paleis
wordt uitgejaagd en niet terugkomt,

huis aan de rand van de stad, kan
Stan & Ollie vertelt het waargebeurde

het niet over zijn hart verkrijgen om

Ben

verhaal van Stan Laurel en Oliver

de huidige bewoners van dit huis op

jongen,

maar

ligt

Hardy,

Hollywoods

straat te zetten en besluit het met

drugsverslaving

met

bekendste duo. Acteurs Steve Coogan
en John C. Reilly vertolken de rollen
van deze legendarische filmiconen.

’s

werelds

én

is

een

charmante

19-jarige

is de paniek groot. Iedereen denkt

zijn

dat hij de koude winter buiten de

in

paleismuren niet zal overleven! Rex

hen te delen. Tegen deze gespannen

de knoop. Wanneer hij tijdens de

zet alles op alles om thuis te komen,

achtergrond maken vijandigheid en

kerstdagen

onverwachts

verdriet geleidelijk plaats voor passie

afkickkliniek

terugkeert

en verraad.

door
zichzelf

BUSREIS MUSICAL DAENS
Vrijdag 13 maart 2020

uit

de

maar onderweg wordt hij aanzien

naar

zijn

voor een zwerfhond en naar een

familie, wordt hij door zijn moeder

hondenkennel gebracht. Hier gelooft

De musical Daens neemt je mee terug naar het Aalst van 1888.

Met hun hoogtijdagen ver achter

met open armen ontvangen. Haar

niemand dat Rex een koninklijke

De bevolking werkt er onder erbarmelijke omstandigheden in de

zich, plannen Stan & Ollie een laatste

liefde voor Ben is onvoorwaardelijk,

viervoeter is. Hij moet zich zien te

textielfabrieken: ze wordt misbruikt en uitgebuit door de rijke

BOY ERASED

maar ze leert al snel dat hij nog

redden tussen nieuwe vrienden en

fabrieksdirecteuren. Dit is de situatie die priester Adolf Daens na een

Engeland en Ierland. Ondanks de

Donderdag 5 december 2019

steeds een gevaar is voor zichzelf

vijanden.

conflict met bisschop Stillemans aantreft wanneer hij terugkeert in

hoge druk en de hectische planning

City

en voor haar gezin. Gedurende een

theatertour

door

het

naoorlogse

zijn geboortestad Aalst.

turbulente 24 uur doet Holly er alles

herontdekken ze de liefde voor het
optreden en voor elkaar wanneer ze

Op zijn negentiende komen de ouders

aan om te voorkomen dat haar gezin

KINDERFILMNAMIDDAG

De plaatselijke industrieel heeft de helft van zijn arbeiders ontslagen

de harten van hun publiek opnieuw

van Jared, de zoon van een predi-

uiteenvalt.

SMALLFOOT

en wordt gesteund door de voorzitter van de Katholieke Partij. Daens

proberen te stelen met hun komische

kant in een klein Amerikaans dorp,

Maandag 30 december 2019

verzet zich tegen deze ontslagen en tegen de wantoestanden in de

acts.

erachter dat hij homoseksueel is.

Centrum Ysara

textielfabrieken.

Jared wordt voor de keus gesteld: of

TICKETS:

hij gaat naar een conversietherapie-

Standaardtarief: € 4

Een slimme jonge Yeti vindt iets

Wanneer?

THE AFTERMATH

programma, of hij wordt voorgoed

Met jeugdvoordeelpas: € 2

waarvan

hij

Op vrijdag 13 maart 2020 om 20.30 u.

Donderdag 21 november 2019

buitengesloten door zijn familie, zijn

Met filmpas: € 2,50

bestond:

een

Centrum Ysara

vrienden en zijn geloof. Boy Erased

(10 entrees voor € 25)

over deze 'smallfoot' brengt hem

dacht

dat

mens.

het

Het

niet

nieuws

Vertrek Nieuwpoort-Bad: Hotel Cosmopolite (Albert I laan 141) om 17 u.
Vertrek Nieuwpoort-Stad: Marktplein om 17.30 u.

roem én een kans bij het meisje

is het waargebeurde verhaal van een
Hamburg, 1946. In de nasleep van

jongen die worstelt met zichzelf en

Tickets voor de voorstellingen

van zijn dromen. Het zorgt ook voor

Prijs?

WO II keert Rachael terug naar

zijn seksualiteit.

zijn verkrijgbaar via

oproer binnen de eenvoudige Yeti-

€ 70 (inkomticket + bus)

www.cultuurnieuwpoort.be

gemeenschap. Wie of wat leeft er nog

of aan de deur.

meer in de wijde wereld buiten hun

Inschrijven?

eigen besneeuwde dorpje?

Inschrijven gebeurt vanaf dinsdag 19 november 2019 bij de Dienst

huis

om

zich

te

herenigen

met

haar man, de Britse kolonel Lewis
Morgan. Hij is verantwoordelijk voor

Cultuur. De plaatsen zijn beperkt, betaling is verplicht bij inschrijving.
TICKETS KINDERFILM:
Standaardtarief: € 3
Met jeugdvoordeelpas: € 1,50

Dienst Cultuur
Valkestraat 18

Voor de kinderfilmnamiddagen

Tel. 058 79 50 00

wordt aangeraden om je tickets

cultuur@nieuwpoort.be

op voorhand aan te kopen via

www.cultuurnieuwpoort.be

www.cultuurnieuwpoort.be.

 Cultuur beweegt in Nieuwpoort
 Centrum Ysara & City

Let op! Bij de kinderfilms is de

 cultuurnieuwpoort

filmpas niet geldig.
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Nieuwpoort
is een Warme
Stad!

DE TECHNIEKACADEMIE
Vanaf woensdag 22 januari 2020

Ben je nieuwsgierig? Zit je niet graag stil en ben je graag
creatief bezig? Dan is de Techniekacademie zeker iets

Nieuwpoort stapt samen met 41 andere

voor jou! Onder leiding van Hogeschool VIVES maken

steden

deelnemers in twaalf workshops kennis met de wondere

en

gemeenten

in

het

project

‘Warme Steden en Gemeenten’.

wereld van techniek.

De campagne, met bijhorende app, wil

Wie? Voor jongeren uit het 5e en 6e leerjaar

jongeren en hun omgeving aanzetten om

Locatie? Jeugdcentrum De Panger

kwetsbaarheid te delen en empathisch te

Prijs? 70 euro (45 euro terug te winnen via het fiscaal

luisteren naar elkaar zonder te oordelen.

attest). Met de kortingscode op de voordeelpas krijg je

Projectmascotte is Warme William.

50% korting. Een broer of zus geniet van 10 euro korting.

Als Warme Stad werkt Nieuwpoort samen

Meer info en inschrijven via

met organisaties die zich inzetten voor het

www.techniekacademie-nieuwpoort.be.

SPORT

Quiz van de
Sportdienst

welzijn van kinderen en jongeren. Door

Een goede geestelijke gezondheid in de

Vrijdag 29 november 2019

VEILIG UIT MET TAXICHEQUES

jeugdjaren vermijdt veel psychisch leed in
het latere leven.

jeugd@nieuwpoort.be

vakanties en op feestdagen tussen 20 u. ’s avonds en 7 u.

www.jeugddienstnieuwpoort.be

’s morgens.

Dienst

Toerisme

doorheen

de

voorzien in het bezoekerscentrum Westfront.

negental verschillende onderwerpen.

Tel. 058 23 91 26

de

looptrail

Nieuwpoortse binnenstad. Start én einde is

je algemene kennis aan de hand van een

De taxicheques kun je gebruiken in het weekend, tijdens

en

verrassende

de stedelijke Vismijn (zaal Iseland) en test
kun je bij de Jeugddienst terecht voor taxicheques. Voor

Dudenhofenlaan 2B

Sportdienst

De Quiz van de Sportdienst vindt plaats in

Ben je tussen 16 en 25 jaar en woon je in Nieuwpoort? Dan

samen een waarde van 30 euro.

de
een

Je trekt je loopschoenen aan voor een
recreatieve

5 euro krijg je zes cheques mee naar huis. Deze hebben
Jeugddienst

Zondag 10 november 2019
De dag vóór Wapenstilstand organiseren

de krachten te bundelen kunnen we de
veerkracht van onze jongeren verhogen.

Nieuwpoort Trail

loop

langs

bekende

en

Wanneer?

minder

Start om 20 u. stipt. De deuren gaan open

Extra origineel wordt het met passages

vanaf 19 u.

doorheen enkele opmerkelijke gebouwen

bekende

Nieuwpoortse

plekken.

en monumenten. Naast het parcours van
Wie?

7,5 km staat ook een kortere route op het

 Jeugddienst Nieuwpoort

Deelname is gratis voor alle Nieuwpoortse

programma.

 jeugdnieuwpoort

sport- en socioculturele verenigingen. Er
kunnen 60 ploegen (max. 3 deelnemers per

Op het einde staat je nog een extra uitdaging

ploeg) meestrijden.

te wachten: een klim op het Koning Albert
I-monument.

Bovenop

het

gedenkteken

Inschrijven?

kun je even uitblazen en genieten van het

Vroeg inschrijven is de boodschap! Uiterste

prachtig uitzicht over Nieuwpoort.

datum hiervoor is vrijdag 22 november
2019. Inschrijvingsformulieren mail je naar

De start is voorzien tussen 9 u. en 10.30 u.

sport@nieuwpoort.be of bezorg je aan de

Deelname kost 8 euro voor volwassenen en

stedelijke Sportdienst.

kinderen vanaf 13 jaar. De prijs voor
kinderen tot en met 12 jaar bedraagt
5 euro. Hiervoor krijg je een uniek
Nieuwpoort Trail T-shirt en toegang tot

Sportdienst

Westfront.

Dudenhofenlaan 2B
Tel. 058 23 75 40

Inschrijven gebeurt via

sport@nieuwpoort.be

www.visit-nieuwpoort.be of bij de

 Sportdienst Nieuwpoort

Dienst Toerisme.
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OPENINGSUREN

KANDIDATEN
SPORTLAUREATEN 2019

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

Op initiatief van de stedelijke sportraad worden

Let op! Het zwembad is gesloten

jaarlijks drie trofeeën uitgereikt:

op Kerstmis en Nieuwjaar.

1. Trofee Sportprestatie: aan een club of
persoon die een uitzonderlijke sportprestatie

ZWEMBAD

heeft geleverd;
2. Trofee Jongerensportprestatie: aan
een jongere (-16) die een uitzonderlijke
sportprestatie heeft geleverd;
3. Trofee Sportverdienste: aan een club of
persoon (aangesloten bij een groep of club) die

Sportlessen
voorjaar 2020

Zwembaddagen

een uitzonderlijke prestatie gerealiseerd heeft.
Een persoon kan deze trofee maar éénmaal

AQUACYCLING

Maandag 18 november t.e.m. zondag 24 november 2019

winnen.
In het voorjaar van 2020 gaan nieuwe lessen-

Iedereen kan deelnemen aan de jaarlijkse Zwembaddagen in het stedelijk zwembad. Editie 2019 heeft opnieuw heel wat

De Sportlaureaten worden bekendgemaakt in

reeksen ‘Aquacycling’ van start. Inschuiven kan

spannende zwemwedstrijden en leuke wateractiviteiten in petto. Wie tijdens de Zwembaddagen komt zwemmen, krijgt bij

februari 2020.

vanaf maandag 6, dinsdag 7, donderdag 9 en

zijn bezoek krasloten waarmee leuke prijzen te winnen vallen. Er wordt ook een kleurwedstrijd voor kinderen ingericht.

zaterdag 11 januari 2020.
Kandidaten moeten minstens 1 jaar in Nieuwpoort

Voor de zwemestafette op zaterdag 23 november dien je je vooraf in te schrijven in familie-, jeugd- of clubverband. Dit

wonen of lid zijn van een Nieuwpoortse club die

Deelname aan de zevendelige lessenreeks kost 55

gebeurt aan de kassa van het zwembad, via zwembad@nieuwpoort.be of door middel van het online formulier op

aangesloten is bij de sportraad. Iedere inwoner van

euro (of 9 euro per les). Toegang en verzekering

www.nieuwpoort.be (Inwoner > Sport > Stedelijk zwembad > Activiteiten).

Nieuwpoort kan een kandidaat voordragen. Uiterste

zijn hierbij inbegrepen.

deadline hiervoor is zondag 15 december 2019.
Na deze datum worden ingediende formulieren niet

Let op! Er zijn ook nog enkele plaatsen vrij voor

meer aanvaard.

de lessen ‘Aquacycling’ in najaar 2019.

MAANDAG 18 NOVEMBER

Dien de kandidatuur schriftelijk in bij het dagelijks
bestuur van de sportraad: Sportsecretariaat, stedelijk

FLOATFIT

vermelden:

telkens op maandag van 20.10 u. tot 20.50 u.

•

een opsomming van de geleverde prestaties of

Deelnameprijs bedraagt 30 euro voor zes lessen

inzet van het voorbije jaar of voorbije jaren;

(incl. toegang en verzekering).

•

naam, adres en leeftijd van de kandidaat;

•

naam van de club of de persoon die de

Initiatie stand up paddle (voorinschrijving)

Swimmathon voor kinderen van de lagere
scholen

WOENSDAG 20 NOVEMBER
7 u. tot 9 u.

Ontbijtzwemmen (koffiekoeken met koffie
of fruitsap voor de vroege vogels)

13.30 u. tot 16.30 u

Hindernissenparcours met individuele en
teamcompetitie

LEREN ZWEMMEN VOOR VOLWASSENEN EN

voordracht doet.

20 u. tot 21 u.

13 u. tot 16 u.

Je kunt deelnemen aan de zesdelige reeks 'Floatfit'
vanaf 13 januari tot en met 17 februari 2020,

Brevetzwemmen (brevet inbegrepen)

DINSDAG 19 NOVEMBER

sportpark De Lenspolder, Dudenhofenlaan 2B.
Vergeet hierbij zeker niet om volgende gegevens te

17 u. tot 18 u.

ZATERDAG 23 NOVEMBER

SENIOREN

13.30 u. tot 16.30 u

Ravotnamiddag

vanaf 16.30 u.

Zwemestafette

19.30 u. tot 20.30 u.

Receptie en prijsuitreiking

Beeldmateriaal (foto en/of video) van de

Tussen 8 januari en 1 april 2020 kunnen volwas-

voorgedragen atleten ten laatste twee

senen en senioren een basiscursus zwemmen

weken vóór de uitreiking bezorgen aan de

volgen. De lessen vinden plaats op woensdag (niet

Stedelijk zwembad

ZONDAG 24 NOVEMBER

Sportdienst.

tijdens schoolvakanties), telkens van 10.30 u.

Leopold II park (Stationslaan)

8.30 u. tot 10 u.

tot 11.15 u.

Tel. 058 23 38 88

Let op! Het beeldmateriaal dient
rechtenvrij te zijn!

De kostprijs bedraagt 45 euro (incl. toegang en

Ontbijt (ontbijtpakket kun je via het
zwembad reserveren)

zwembad@nieuwpoort.be

10 u. tot 12.30 u.

Kinderdisco in het zwembad

 Stedelijk zwembad Nieuwpoort

10.30 u. tot 13.30 u

Kindergrime en glittertattoos

verzekering).

26

27
VRIJE TIJD - SPORT

B I B LZ IWOETM
HB
EA
ED
K - VRIJE TIJD

HERFSTTINTEN OP
DE KINDERBOERDERIJ
EN IN DE VLINDERTUIN

OP MAAT VAN DE SENIOR

In de herfst is de vlindertuin van Kinderboerderij
De Lenspolder een streling voor het oog dankzij de

De Sinterklaasparade:
zijn jullie braaf
geweest?

bloeiende asters, guldenroede en duizendknopen.
De grote variatie aan uitgebloeide bloemen in alle

Muzikale
seniorennamiddag
Dinsdag 19 november 2019

vormen en bruintinten weet menig bezoeker te
even verpozen bij dit verdoken pareltje.

Eindejaarsfeest
voor senioren

Op 19 november 2019 kunnen alle senioren
naar hartenlust dansen en swingen tijdens de
muzikale seniorennamiddag in de City. Op het

Zondag 24 november 2019

bekoren. Tijdens je wandel- of fietstocht kun je
Sinterklaas doet zijn intrede in Nieuwpoort
op zondag 24 november 2019. Kleurrijke
Op de Kinderboerderij is het alle hens aan dek.

figuranten en prachtige praalwagens vormen

Wanneer het kouder wordt, krijgt het boerderijteam

om 15.30 u. een onvergetelijke parade in het

er extra werk bij. De meeste dieren staan tijdens

stadscentrum.

de koude maanden op stal. Dit betekent dat de
verzorgers meer tijd spenderen aan het onderhoud

De praalstoet is een interactief totaalspekta-

van de verblijfplaatsen.

kel boordevol animatie waarbij gezelligheid,

Maandag 30 december 2019

nostalgie en kinderlijk enthousiasme centraal
Belangrijk is dat de dieren het voldoende warm

podium geeft charmezanger Michael Lanzo

staan.

het beste van zichzelf. Hij is de winnaar van

Zin om samen met andere senioren het oude jaar uit

hebben, zeker de geiten met hun dunne vacht.

editie 2013 van Belgium’s Got Talent.

te zwaaien en het nieuwe toe te juichen? Dan mag je

De zwanen en ganzen die in de vijver vertoeven,

Let op! Tijdens de Sinterklaasparade geldt

zeker het Eindejaarsfeest voor senioren niet missen!

krijgen een vos-veilig plekje toegewezen.

op het parcours een aangepast verkeers- en

Wanneer?

parkeerreglement.

De deuren gaan open om 13.30 u. Na de ver-

Muziek en dans vormen de vaste ingrediënten van

welkoming door schepen Kris Vandecasteele

dit jaarlijkse event. Om 14.30 u. wordt een optreden

De parade start in de Willem De Roolaan en

gaat het optreden van start om 14.30 u. De

voorzien van Eddy Herman en Showballet. Hugo

gaat vervolgens verder naar de Onze Lieve

muzikale namiddag wordt afgesloten met een

Symons en Lisa Del Bo tonen om 16 u. hun artistieke

Vrouwstraat, Hoogstraat, Kaai en Marktstraat

toespraak door burgemeester Geert Vanden

talent.

om te eindigen op het Marktplein.

Broucke. Het einde van de sfeervolle seniorenbijeenkomst wordt voorzien om 17 u.

Wanneer?
De deuren van zaal Iseland gaan open om 13 u.

Locatie?

Daarna worden koffie en taart voorzien. De optredens

De muzikale seniorennamiddag vindt plaats

starten om 14.30 u. en eindigen omstreeks 17 u.

in de City, Valkestraat 18.

Om het seniorenfeest goed af te sluiten, worden de
aanwezigen verwend met belegde broodjes. Het einde

Tickets?

is voorzien om 18 u.

De kostprijs van een ticket bedraagt 2 euro.
Tickets kunnen enkel op de dag zelf aan de

Locatie?

deur gekocht worden.

Stedelijke Vismijn, zaal Iseland.
Tickets?
Tickets kosten 6,50 euro en zijn vanaf begin december

Dienst Toerisme

2019 te verkrijgen bij de Dienst Toerisme.

Marktplein 7
Tel. 058 22 44 22

TOERISME

info@nieuwpoort.be
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Vier Kerst en Nieuw op
Vrolijk Nieuwpoort
Ben je op zoek naar dat heerlijk warme kerstgevoel? Het winterevenement Vrolijk Nieuwpoort brengt tijdens de
kerstvakantie gezelligheid en sfeer voor het ganse gezin. In Nieuwpoort-Stad is het genieten geblazen met een pittoresk
Winter Village op het Marktplein. Ook in Nieuwpoort-Bad kun je meefeesten in een heuse Winterhut op het plein voor
Centrum Ysara, vlakbij de schildpad van Jan Fabre.

 WINTER VILLAGE

 WINTERHUT

Vrijdag 20 december 2019

Vrijdag 13 december 2019

t.e.m. vrijdag 3 januari 2020

t.e.m. zondag 5 januari 2020

De opening van Winter Village staat

De gezellige almhut, op 150

gepland op vrijdag 20 december 2019.

meter van het strand, opent op

De Kerstman en Stad Nieuwpoort trakteren.

vrijdag 13 december 2019.

Wat valt er te beleven?

Deze Winterhut staat garant voor drie weken sfeer
met akoestische live muziek, dj’s, animatie voor jong



MUZIEKKIOSK

en iets minder jong en verrassende thema-avonden

dagelijks van 20 december t.e.m. 3 januari (niet op

in een uniek winters decor. Je waant je in de Alpen-

24 december).

aan-Zee.



vrijdag en zaterdag | 11 u. - 00 u.

IJSPISTE

dagelijks | 11 u. - 21 u.

zondag tot donderdag | 11 u. - 22 u.

24/12 en 31/12 | 11 u. - 17 u.

31/12 | 11 u. - 2 u.

25/12 en 01/01 | 14 u. - 21 u.

24/12 | gesloten om 17 u.
25/12 + 1/01 | vanaf 14 u.



CHALETS

dagelijks | 14 u. - 22 u.
vrijdag en zaterdag | 14 u. - 23 u.

Dienst Toerisme

24/12 | 14 u. - 17 u.

Nieuwpoort-Stad

31/12 | 14 u. - 2.30 u.

Marktplein 7
Tel. 058 22 44 22



X-MAS VILLAGE

info@nieuwpoort.be

dagelijks | 14 u. - 17 u.
Nieuwpoort-Bad

THE SMALL CHRISTMAS WORLD XL

Hendrikaplein 11

dagelijks | 11 u. - 18 u.

Tel. 058 23 39 23

24/12 en 31/12 | 11 u. - 17 u.

toerismebad@nieuwpoort.be



www.visit-nieuwpoort.be

HUIS VAN DE KERSTMAN

21/12 tot 28/12 | 14 u. - 17 u.

 Visit Nieuwpoort

De Kerstman vertelt telkens om 15.30 u.

 visitnieuwpoort

Het volledige programma (incl. openingsuren en tarieven) lees je in de programmafolder van Vrolijk Nieuwpoort,
beschikbaar vanaf woensdag 20 november 2019, en op www.visit-nieuwpoort.be.
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Westfront is gesloten
in de voormiddag van
10 en 11 november 2019.
Op 2 januari 2020 is
het bezoekerscentrum
heel de dag gesloten.

HET BESTE UIT
VIJF JAAR WESTFRONT

Westfront Nieuwpoort
Kustweg 2
Tel. 058 23 07 33

© Margaux Van de Casteele

info@westfrontnieuwpoort.be

(Westtoer)

www.westfrontnieuwpoort.be

LES
DEMOI SELLES
DE NIEUPORT

Het bezoekerscentrum Westfront viert dit najaar zijn vijfde verjaardag. In combinatie met de grote Vredestuin rond
het sluizencomplex De Ganzepoot vormt Westfront dé locatie bij uitstek voor de herdenking van de EXPO
Groote Oorlog in

 Westfront

BEAUFORT 2018

 westfrontnieuwpoort

30 maart tot
30 september 2018

Nieuwpoort. Het interactieve bezoekerscentrum laat de bezoeker de onderwaterzetting en de gestage verwoesting
van de stad herbeleven.

Na amper vijf jaar kan Westfront een indrukwekkend palmares voorleggen. De meest memorabele momenten, van
de opening tot de jaarlijkse expo’s, kun je hier herbeleven:

De

zesde

editie

kunsttriënnale

van

Beaufort

de

focust

PAARD & KONING

op de rol van monumenten in de

(EXPO)

publieke ruimte. Aan het Koning

VREDESBOOM

24 juni 2017 tot en met

Albert I-monument brengt Edith

11 november 2018

LADY DOROTHIE FEILDING
17 juni 2018
EN HAAR FUSILIERS MARINS

Dekyndt de bevreemdende live
performance The Ninth Wave.

Nieuwpoort ondertekent het charter

18 oktober 2014

BEZOEKERSCENTRUM
WESTFRONT NIEUWPOORT

Op bepaalde tijdstippen poetst

Vredesbomen

VANAF 27 JUNI 2015
TOT EN MET 19 JUNI 2016

een vrouw het beeld van koning

en plant een vredesboom op de

Het gloednieuwe bezoekerscentrum

Albert I. Dekyndt brengt hiermee

site van Westfront. Exact 100 jaar

hulde aan de vrouwen die tijdens

na

de Eerste Wereldoorlog het werk

officieel een einde aan de vier jaar

van de mannen overnamen.

durende

FEESTELIJKE OPENING

opent de deuren. De gekozen datum

DEMOISELLES DE

heeft een grote symbolische waarde:

NIEUPORT

DAGELIJKS OPEN
VAN 10u00 - 17u00

dag op dag 100 jaar na het begin van

(EXPO)

MAANDAG GESLOTEN

de Slag om de IJzer.

27 juni 2015 tot en met
19 juni 2016

2014

2015

2016

EXPO

VOLWASSENEN: € 7,00
< 25 JAAR: € 5,00 VAN 24 JUNI 2017
< 6 JAAR: GRATIS TOEGANG
TOT 17 JUNI 2018

EXPO OVER HOE KONING ALBERT I ZIJN
PAARD INRUILDE VOOR EEN VLIEGENDE
MACHINE EN HOE DE MODERNE KUNST
DAAR GESSTALTE AAN GAF.

VOLWASSENEN: € 7,00
< 25 JAAR: € 5,00
< 6 JAAR: GRATIS

BEZOEKERSCENTRUM
WESTFRONT
NIEUWPOORT

KUSTWEG 2
8620 NIEUWPOORT

2017

058 23 07 33
DAGELIJKS OPEN
www.westfrontnieuwpoort.be
VAN 10u00-17u00
westfront@nieuwpoort.be

KUSTWEG 2
8620 NIEUWPOORT

JULI EN AUGUSTUS:
OPEN TOT 18u00

voor

Wapenstilstand

de

toekomst

komt

eeuwherdenking

hiermee
van

de

Eerste Wereldoorlog.

2018

2019

058 23 07 33
WESTFRONT@NIEUWPOORT.BE

frontschilderswww.westfrontnieuwpoort.be
in Nieuwpoort 1916-1918

MAANDAG GESLOTEN

De GROOTE OORLOG
OP DOEK EXPO

NOMINATIE

LICHTFRONT

Org.: AGB Vrije Tijd

ERFGOEDPRIJS

17 oktober 2014

Q-LABEL

Organisatie dienst cultuur Nieuwpoort i.s.m. Projectgroep 14-18

Juni 2015

i.s.m. Patrick Vanleene

11 maart 2019
Het

tot Ploegsteert, wordt een front
van vuur getrokken voor het indrukwekkend

herdenkingsmo-

ment Lichtfront. Talloze vrijwilligers laten het Belgisch gedeelte

Westfront

wordt

genomineerd

WESTFRONT
DE GROOTE OORLOG
OPNIEUWPOORT
DOEK

De award wordt om de twee jaar

(EXPO)

toegekend aan een persoon of

KUSTWEG 2
8620 NIEUWPOORT
058 23 07 33

25 juni 2016 tot enWESTFRONT@NIEUWPOORT.BE
met

organisatie die een West-Vlaams

van de voormalige westelijke

erfgoedproject heeft onderhouden

frontlinie oplichten. Lichtfront

HERDENKINGSPLECHTIGHEID

en beheerd met aandacht voor

vormt het startschot van de vier

28 oktober 2014

publiekgerichtheid.

jaar durende eeuwherdenking

18 juni 2017

www.westfrOntnieUwpOOrt.be

DAGELIJKS OPEN VAN 10u-17u
JULI EN AUGUSTUS TOT 18u

de

eerste

krijgt

keer

het

Q-label van Westtoer. Met dit

BEZOEKERSCENTRUM

van de provincie West-Vlaanderen.

NATIONALE

van de Eerste Wereldoorlog.

VANAF 25 JUNI 2016
TOT EN MET 18 JUNI 2017

voor de prestigieuze Erfgoedprijs

bezoekerscentrum

voor

kwaliteitslabel

© Westtoer

80 kilometer, van Nieuwpoort

© FOD Kanselarij

Over een afstand van meer dan

engageren

de

medewerkers van Westfront zich
nog meer om aan kwaliteit en
klantentevredenheid te werken.

MAANDAG GESLOTEN
VOLWASSENEN: € 7,00
< 25 JAAR: € 5,00
< 6 JAAR: GRATIS TOEGANG

EEN STAD VOL STELLINGEN
(EXPO)

OORLOG AAN ZEE –

Organisatie: dienst cultuur Nieuwpoort i.s.m. Luc Filliaert

‘Loopbrug Nieuwpoort’, Achiel Van Sassenbrouck, Patrimonium Stad Diksmuide

Ter nagedachtenis van de Groote

Bekijk via bovenstaande QR-code

23 juni 2018 tot en met

100 JAAR LATER

Oorlog

16 juni 2019

(EXPO)

organiseert

de

Belgische

een interview met t oenmalig sche-

overheid

een

nationale

pen van Cultuur Geert Vanden

22 juni 2019 tot en met

herdenkingsplechtigheid. Koning Filip

Broucke over de nominatie van

30 april 2020

en

Westfront voor de Erfgoedprijs

federale

koningin

Mathilde

ontvangen

aan het Koning Albert I-monument

2015. Het filmpje vind je ook op

heel wat Belgische autoriteiten en

www.westfrontnieuwpoort.be.

FOTOTENTOONSTELLING

MICHIEL HENDRYCKX
22/06/2019 - 30/04/2020

VIJF JAAR WESTFRONT

verschillende hoofden van buiten-

Westfront Nieuwpoort

18
oktober 2019
Inkom Westfront

landse delegaties.

Kustweg 2, 8620 Nieuwpoort

€ 7 (volw.), € 5 (7-25j.) en gratis (<7j.)
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v.u. Benoit Willaert - Algemeen Directeur - Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

Een terugblik op
5 jaar Westfront
met Luc Filliaert

Wat was jouw hoogtepunt in 5 jaar Westfront?

Daarnaast moeten we een andere nadruk leggen op de oor-

boek met een originele inkijk in het rijke, maar vooral on

Het meest memorabele moment zal toch wel de grote

log. De onderwerpen moeten divers en boeiend blijven en

bekende culturele leven van een vooraanstaande getuige

herdenkingsplechtigheid in 2014 zijn. Onze stad mocht

jong en oud aanspreken.

aan het IJzerfront.

toen tientallen staatshoofden ontvangen, onder wie de
Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Nederlandse oud-
koningin Beatrix en onze koning Filip.

“

Het uitwerken van zo’n expo en het schrijven van een boek
vraagt een geplande voorbereiding. Ik heb er toch ongeveer

Respect is zo belangrijk.

drie jaar voor nodig. Het grootste werk is het opzoekwerk

druk op mij gemaakt. Op de plek waar veel Duitse soldaten

Zonder respect kan

naar wat uniek en belangrijk is voor de Nieuwpoortenaar.

gevochten hadden, sprak zij zich met heel veel respect uit

er geen vrede zijn.

Vooral de toespraak van Angela Merkel heeft een grote in-

en het uitkiezen van het materiaal. Daarbij kijk ik steeds
Nooit getoonde stukken zijn mijn prioriteit. Gelukkig krijg ik

Ook mijn persoonlijke insteek in het herdenkingstraject is

”

tijdens het proces de nodige vrijheid van het stadsbestuur

me bijgebleven. Ik ben dan ook trots dat ik dit voor mijn

Heb je zelf een persoonlijke band met de Eerste

Als leraar start ik bij de leerlingen zelf. Ik leer ze respect te

stad kan doen.

Wereldoorlog?

hebben voor de mening van anderen. Iedereen is a
 nders en

over het verleden en tegelijk keek ze ook hoopvol naar de
toekomst.

om de expo naar mijn inzicht in te richten.
Welke boodschap geef je aan de jeugd van vandaag?

Ja, eigenlijk wel. Dankzij het archief van mijn grootvader Juul

dat moet gerespecteerd worden. De start van een o
 orlog

Hoe belangrijk vind je de oorlogsherdenking en het

Filliaert (zie foto onderaan) raakte ik geïnteresseerd in de

staat voor mij gelijk aan het gebrek aan respect voor de

bezoekerscentrum Westfront?

Eerste Wereldoorlog. Toen Nieuwpoort in 1914 voor het eerst

eigenheid van mensen en/of landen. Vrede is de vrucht

Het herdenken van de oorlog – met onze slagzin ‘De Kunst

gebombardeerd werd, besloot hij net als vele anderen om

van respect. De jeugd van vandaag moet het verleden her-

van het Herinneren’ – is belangrijk voor de bezoekers die

te vluchten. Samen met zijn vriend en kunstenaar Gustaaf

kennen als een onvermijdelijke opstap naar de wereld van

Luc Filliaert is niet alleen gekend als leraar in Vrije

we ontvangen én voor onze eigen inwoners. Het principe

Buffel wou hij naar Engeland trekken. Die laatste slaagde in

morgen, ook hun wereld!

Basisschool Stella Maris. Hij is ook gefascineerd door

van ‘nooit meer oorlog’ kan hierbij niet ontbreken. Vooral

zijn opzet, maar mijn grootvader strandde in De Panne. Hij

het

van

voor onze kinderen. Zij moeten weten dat oorlog meer is

bleef daar en werd – op zijn 24e – redactie-secretaris van

kunstenaars hierin. In 2016 was Luc curator van de

dan alleen maar het uitwisselen van vijandelijk vuur. Hoe de

het frontblad De Belgische Standaard. Hij schreef honder-

tijdelijke tentoonstelling ‘De Groote Oorlog op doek’

mensen leefden en wat ze meemaakten, is echt van belang.

den artikels, met heel veel aandacht voor de toenmalige

waarin hij aandacht had voor de frontschilders in

In Westfront, voor mij een echte ‘lieu de mémoire’, kunnen

politiek en cultuur. Ook zette hij zijn schouders onder tal van

Nieuwpoort. Volgend jaar organiseert hij opnieuw een

bezoekers uniek materiaal bezichtigen en een glimp van het

initiatieven om de culturele noden van de soldaat te

expo in het bezoekerscentrum Westfront, dit keer over

leven van toen opvangen.

behartigen.

Nieuwpoortse

oorlogsverleden

en

de

rol

de oorlogsjaren van zijn grootvader Juul Filliaert.
Wat vind je het mooiste aspect of deel van Westfront?

Tijdens WO I startte hij daarenboven een boekhandel, een

Hoe kwam je in contact met het bezoekerscentrum

De ruimte van het gebouw. De bewegingsvrijheid en de licht-

uitgeverij en een kunstgalerij in De Panne. Mijn grootvader

Westfront?

inval nodigen gewoon uit om te ontdekken. Daarom is het

had vooral aandacht voor de frontdichters en kunstenaars

Toen voormalig Vlaams minister van Toerisme Geert

bezoekerscentrum echt een prachtige locatie om exposities

aan het front. Schilders die bij hem exposeerden, lieten ook

Bourgeois in 2006 het actieplan voor het herdenkings

op te zetten. Je krijgt er de nodige ruimte om in alle hoeken

weleens een werk voor hem achter. Uiteindelijk verzamel-

project ‘100 jaar Groote Oorlog’ voorstelde, kregen steden

verrast te worden.

de hij zo’n 150 werken en een huis vol documenten. Een
prachtige collectie die ik in 1980 voor het eerst bij mijn ou-

en gemeenten ook de kans om hun eigen invulling aan het
project te geven. Daardoor begon ik na te denken over wat

Ook de locatie van het bezoekerscentrum spreekt tot de

ders thuis op zolder ontdekte. Daar begon ik alle documen-

Nieuwpoort kon doen met zijn unieke oorlogsverleden. Ik

verbeelding. Doordat Westfront zo dicht bij het sluizen

ten te rangschikken en archiveren. Zo ontstond mijn passie

besloot een discussienota in te dienen en toen ging de bal

complex De Ganzepoot gesitueerd is, komt het verhaal van

voor dit vergeten onderwerp van de Eerste Wereldoorlog en

aan het rollen. Samen met toenmalig schepen van Cultuur

de onderwaterzetting wel héél dichtbij. De kracht en impact

mijn eigen familiegeschiedenis.

Geert Vanden Broucke richtten we een werkgroep op die

van het water kun je gewoon niet negeren. Net alsof je hier

het verloop van de vier herdenkingsjaren zou invullen. De

de geschiedenis kunt aanraken.

In 2016 was je curator van de expo over de front-

centrale herdenkingslocatie. De ruimte onder het Koning

Waarom zijn zoveel mensen geïnteresseerd in het

volgende tentoonstelling. Hoe begin je aan zo’n expo?

Albert I-monument bleek het meest geschikt.

oorlogsverleden?

Momenteel ben ik bezig aan de uitwerking van een nieuwe

Tussen 2014 en 2018 was er enorm veel aandacht voor de

tijdelijke tentoonstelling in Westfront over mijn grootvader

Om de invulling van Westfront alle kansen te geven, werd

herdenkingsperiode. Dankzij een uitgekiende promotie-

Juul Filliaert, precies 100 jaar na zijn terugkeer in Nieuw-

Patrick Vanleene als coördinator van de werkgroep aange-

campagne kwam het oorlogsverhaal dichter bij de mens te

poort. Aan de hand van unieke documenten, handschriften,

steld. Naast de permanente tentoonstelling bepaalden we

staan. Nu bestaat de opdracht, nu de herdenking voorbij is,

schilderijen en archiefstukken worden zijn oorlogsjaren in

de thema’s van alle tijdelijke expo’s. Elk jaar zou een ander

om onze oorlogsgeschiedenis levendig te houden. Gelukkig

een ruime overzichtstentoonstelling geëvoceerd. Naar aan-

facet van de oorlog centraal staan.

zijn er nog heel veel thema’s die we kunnen uitdiepen.

leiding van deze expo schrijf ik tevens een gedocumenteerd
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© Dominique Provost

schilders in Nieuwpoort. Momenteel werk je aan een

ideeën waren er, alleen waren we nog op zoek naar een

VOLG STAD NIEUWPOORT OP

NIEUWPOORT IN BEELD

SOCIALE MEDIA!

3
1
GOUDEN PAAR

Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mogelijk communiceren

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

Freddy

Legein

en

Monique

en probeert daarom actief op sociale media aanwezig te

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

Dekeyzer huwden op 12 juli

zijn.

in de volgende editie van Nieuwpoort, Uw Stad!

1969. Freddy was visser van

Word fan van onze Facebookpagina of volg ons op Instagram

WAAR KUN JE ONS VINDEN?

beroep en voer 41 jaar op zee.
De meeste jaren voer hij met de

of Twitter. We proberen niet alleen om dagelijks leuke en

N.738. Freddy is een verwoede

informatieve berichten te posten, maar antwoorden ook op

verzamelaar

vragen die via deze kanalen gesteld worden!

De jubilarissen hebben één zoon

van

schilderijen.

Gino met wie ze een hechte band
hebben.

3
2

VIJFTIG JAAR GEHUWD
Robert Deramoudt en Josiane
Depelchin traden op 20 september 1969 in het huwelijk. Robert
was destijds apotheekassistent
en stapte later over naar de
Belgische Spoorwegen. Hij zetelde ook jarenlang in de stedelijke
bibliotheekraad. Josiane werkte
in een naaiatelier en in de KEI.
De

jubilarissen

hebben

twee

kinderen en zes kleinkinderen.

3

GOUDEN JUBILARISSEN
Rudy

Verstraeten

en

Rita

Castelein huwden op 5 september 1969. Rudy was tewerkgesteld
bij het petroleumbedrijf Texaco.
Rita werkte bij een kleermaker en
baatte een eigen broodjeszaak uit.
Beiden zijn actief als vrijwilligers
op stedelijke recepties. Rudy was
ook een toegewijde vrijwilliger
bij het brandweerkorps van Zelzate. Ze zetten zich allebei in bij
de lokale CM-kern. De jubilarissen
zijn trots op hun drie kinderen en
hun vijf kleinkinderen.

36
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3
4

3
7

GOUDEN

ZESTIG JAAR GEHUWD

HUWELIJKSVERJAARDAG
Marcel Balencour en Viviane
Maurice Gheldof en Suzanne

Mignolet stapten op 22 augustus

Hoste traden op 26 september

1959

1969 in het huwelijk. Maurice

Marcel kan terugblikken op een

werkte als bediende bij de Bel-

mooie loopbaan bij Caterpillar.

gische

Viviane

Spoorwegen.

Suzanne

in

het

huwelijksbootje.

werkte

gerante

dertig

als

het Koninklijk Atheneum Diks-

kledingszaak

muide. Ze werkte ook jarenlang

van Anderlecht. De jubilarissen

bij een doktersgezin in Diksmui-

zijn

de. Het koppel is bijzonder trots

hebben samen veel mooie reizen

op hun twee kinderen, zes klein-

gemaakt.

echte

in
in

een

jaar

stond 10 jaar in de keuken van

het

mooie
centrum

levensgenieters

en

kinderen en hun achterkleinkind.

DIAMANTEN PAAR

3
8

EXPO JUMELAGE

3
5

Van dinsdag 3 tot en met zondag
Jozef Albrecht en Mariette

15 september 2019 liep in de

Vercauteren

7

Geeraertzaal van de Stadshalle

augustus 1959. Het paar baatte

een expo met kunstwerken uit

vroeger een eigen kleinhandel

drie partnersteden van Nieuw-

in gevogelte en andere kleine

poort: Dudenhofen (DE), Durbuy

dieren uit. Ze wonen al negen

(BE) en Nieuwpoort aan de Lek

jaar in hun knusse woning in

(NL).

de Pemenhoek. De jubilarissen

tentoonstelling kwamen verschil-

hebben een hechte band met hun

lende

twee kinderen, vier kleinkinderen

grafiek, beeldhouw- en schilder-

en twee achterkleinkinderen.

kunst, keramiek, aquarel, foto-

huwden

op

Tijdens

deze

kunstvormen

jumelageaan

bod:

grafie, textielwerk etc.

3
9
3
6

GOUDEN PAAR

PRIJSUITREIKING
DELHAIZE LOOPCRITERIUM
VAN DE KUST

Dirk

Rogiers

Myriam

Castelein traden op 2 augustus

Op

1969

in

bouwde

donderdag

19

september

het

huwelijk.

Dirk

2019 vond in de Stadshalle de

bij

Siemens

een

prijsuitreiking

plaats

van

het

succesvolle carrière uit in de IT-

Delhaize

service en was verantwoordelijk

Kust.

voor West-Europa en Latijns-

recreatieve

Amerika. Myriam gaf les in de

heel wat prijzen mee naar huis

Sint-Josephschool

nemen.

De

38

en

jubilarissen

in

Overijse.

hebben

Loopcriterium

De

van

de

competitielopers

en

Via

atleten
tombola

mochten
werden

drie

32 lopers beloond met waardevolle

kinderen en zes kleinkinderen.

geschenken. De officiële resultaten

Ze gaan regelmatig op reis en

van het loopcriterium vind je op

zijn allebei actief als golfspelers.

www.star-tracking.be.
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3
10

WEEK VAN DE DEMENTIE
Van maandag 23 september tot en met vrijdag
4 oktober 2019 was het de ‘Week van de
Dementie’. In het kader van deze themaweek
liep in de cafetaria van woonzorgcentrum De
Zathe een tentoonstelling met als thema reizen.

ACTIVITEITEN
NOVEMBER EN
DECEMBER

9 NOVEMBER

om postkaartjes naar het woonzorgcentrum te
sturen. De medewerkers van De Zathe mochten

ZA

Living Roots – Women of the 90’s

Tijdens de zomer werd een oproep gelanceerd

Meer info zie p. 21

INPUT UITKALENDER JANUARI/FEBRUARI

een 150-tal kaartjes ontvangen van over de hele

Als

organisator

ken

je

je

activiteiten

het

best.

wereld, zelfs uit het verre Niger en Mexico. In

Daarom laten we je zelf je activiteiten invoeren in de

de expo waren ook zelfgemaakte vogelhuisjes te

UiTdatabank. De UiTdatabank is dé bron waarop de

bewonderen. Daarnaast werden nog cupcakes

Dienst Communicatie zich baseert om deze kalender op

Laatste avond aan het Front:
theaterwandeling ‘Nieuwpoort in de
stellingen’

verkocht ten voordele van Stichting Alzheimer

te stellen. Gelieve alle activiteiten ten laatste tegen

Theaterwandelingen van Pasar mat ernstige en grappige

Onderzoek. In totaal werd 414 euro verzameld.

maandag 25 november 2019 toe te voegen.

taferelen. Er wordt verteld hoe mensen aan de slag gingen

9 EN 10 NOVEMBER

ZA
ZO

na de verwoestingen van deze gruwelijke oorlog. Afstand:
2,5 km. Vertrekpunt: ‘t Schorrehof, Marktplein. Wandelingen

4 NOVEMBER

3
11

om 19 u., 19.30 u. en 20 u. Basistarief: € 7 (leden Pasar:

MA

De Mantelhaven: Herfstwandeling

€ 5). Info en organisatie: Pasar Nieuwpoort. Inschrijven via

Tijdens deze mantelhaven wordt een korte herfstwandeling

www.pasar.be/activiteit/wandelen/nieuwpoort-de-stellingen.

AANDACHT VOOR FAIRTRADE-

gemaakt

PRODUCTEN OP DE VRIJDAGMARKT

om 14 u. Vanaf 15 u. is het mantelzorgcafé geopend

10 NOVEMBER

en is er lekkere pompoensoep voor de mantelzorgers.

Nieuwpoort Trail

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

Meer info zie p. 25

Om

fairtradeproducten

extra

in

de

kijker te plaatsen, stond de fairtrade-

doorheen

Nieuwpoort.

De

wandeling

begint

ZO

hanne.hosten@nieuwpoort.be.

16 NOVEMBER

trekkersgroep op de vrijdagmarkt met

Cursus Encaustic – Creatief met bijenwas

ZA

een infostand. Fairtradeproducten zoals

5 NOVEMBER

koffie, bananen en chocolade stonden

Lezing: Verander de klimaatverandering

centraal. Het stadsbestuur kreeg in 2010

In deze boeiende en inspirerende lezing legt Nic Balthazar uit

met gekleurde bijenwas. Dankzij de verschillende kleuren

voor het eerst de titel van ‘Fairtrade

waarom hij zich zoveel zorgen maakt over het klimaat. En hij

kun je prachtige patronen en kleurschakeringen bekomen.

Gemeente’. Het wil er mee voor zorgen

zou geen film- en televisiemaker zijn, mocht hij dat niet doen

Locatie:

dat producten van eerlijke handel en

met een hoop filmpjes en beeldmateriaal. Hij schudt ons wakker

€ 35. Info: Kunsthuis Mamezón – tel. 0496 36 14 28 –

duurzame landbouw hun weg vinden naar

en confronteert ons met de feiten. Maar hij toont ons ook wat

kunsthuismamézon@gmail.com.

meer klanten.

we zelf kunnen doen. Van 19.30 u. tot 22 u. Basistarief: € 5.

DI

Een creatieve workshop waarin geëxperimenteerd wordt

Kunsthuis

Mamézon,

Locatie: Zorgverblijf Ter Duinen, Louisweg 46. Reservaties via

17 NOVEMBER

inschrijvingnicbalthazar@gmail.com.

Kunstendag voor Kinderen

Louisweg

70.

Kostprijs:

ZO

Meer info zie p. 20

7 NOVEMBER

DO

Cinema City: Stan & Ollie

3
12

19 NOVEMBER

Muzikale seniorennamiddag

Meer info zie p. 22

PROMOVIS VZW SCHENKT CHEQUE AAN

Meer info zie p. 28

Wederopbouwwandeling Nieuwpoort

MUG-HELI

Miguel

© Kobe Van Hecke

Tijdens

de

DI

vijftigste

editie

van

de

Sint-

Bouttry

neemt

je

mee

door

het

centrum

van

de stad en vertelt onderweg tal van verhalen uit de

20 NOVEMBER

Cursus: Grenzen stellen bij peuters en
kleuters

Bernardusfeesten organiseerde vzw Promovis

wederopbouwperiode.

een recordpoging visjes bakken. De leden

terugkerende vluchtelingen, over de problemen waarmee

slaagden erin om niet minder dan duizend visjes

ze te kampen hadden en de uitdagingen die ze aangingen.

te bereiden. De totaalopbrengst van 7.000 euro

Er is ook aandacht voor de wederopbouwarchitectuur, de

21 NOVEMBER

schonken ze aan de West-Vlaamse MUG-heli.

monumenten en ruïnes. Wandeling van 10 u. tot 12 u.

Donderdag Filmdag: The Aftermath

Basistarief:

Meer info zie p. 22

€

6.

Hij

brengt

Reservaties

via

het

tel.

verhaal

059

50

over

39

de

52

WO

Meer info zie p. 13

DO

of oostende@vormingplus.be.

40

41
IN BEELD

UIT IN NIEUWPOORT

21 NOVEMBER

DO

Infosessie sociale mediawijsheid

Theater: Theatermakery Het Eenzame Westen
– Zwins

worden de personen op de wachtlijst in volgorde van inschrijven
op de hoogte gebracht.

Gratis infosessies rond sociale mediawijsheid: do’s en

Voorstelling om 20 u. in de City. Deze voorstelling is helaas

dont’s op sociale media door Stefaan Lammertyn. Van 19 u.

volledig uitverkocht. Contacteer cultuur@nieuwpoort.be om in

Cursus Droomjuweel: juweelontwerp in zilver

tot 21 u. Locatie: zaal Cogge in az West (route 16 volgen),

te tekenen op de wachtlijst. Indien er tickets vrijkomen, worden

Tijdens de lesnamiddag kun je jouw ideeën omzetten in

Ieperse Steenweg 100, Veurne. Info en inschrijven via

de personen op de wachtlijst in volgorde van inschrijven op de

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

communicatie@azwest.be

hoogte gebracht.

kunt zoveel experimenteren als je wilt tot er een uniek ontwerp

22 NOVEMBER

1 DECEMBER

ontstaat. Tijdens de workshop leer je bovendien allerhande

Lezing: Hoe zullen we leven in 2091?

VR

Lezing door Peter Van Hees om 14 u. in Centrum Ysara. Info en

Concert: Jennifer De Hooghe speelt
Rachmaninoff II

organisatie: Neos Nieuwpoort – neosnieuwpoort@telenet.be.

23 NOVEMBER

Lezing: Nieuw-Zeelanders aan het front:
la Basse-Ville 1917

ZA

ZO

technieken en krijg je begeleiding om geslaagde juwelen te
maken. De workshop vindt plaats van 13.30 u. tot 16.30 u.
Locatie: Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Kostprijs: € 50

ELKE DINSDAG, DONDERDAG EN ZATERDAG VAN 26

Jong talent Jennifer De Hooghe speelt een legendarisch concerto

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

OKTOBER TOT 2 NOVEMBER

in het kader van haar Rachmaninoff- tour. Van 17 u. tot 18.30 u.

kostprijs van het verwerkte zilver en de gietkost worden per

Seastar havenrondvaarten

Locatie: Centrum Ysara. Kostprijs: € 24. Reservaties via

stuk verrekend.

Tijdens de havenrondvaarten kun je Nieuwpoort vanop

tel. 058 79 50 00 of visit-nieuwpoort.recreatex.be !

het water ontdekken. Ontdek de gezellige vissershaven, de

19 DECEMBER
2 DECEMBER

Meer info zie p. 19

TERUGKERENDE
ACTIVITEITEN

MA

De Mantelhaven – volksspelen

Donderdag Filmdag: Ben is back

DO

grootste jachthaven van Noord-Europa, het Koning Albert
I-monument, de Vismijn, het sluizencomplex De Ganzepoot
en

Meer info zie p. 22

het

natuurreservaat

De

IJzermonding.

Workshop Kerstkaartontwerp

Gratis bijeenkomst voor mantelzorgers. Tijdens deze sessie

Cursus waarin kerstkaarten in aquarel en met tekst worden

worden enkele volksspelen gespeeld. Van 14 u. tot 16.30 u.

23 DECEMBER

gemaakt. Iedereen krijgt de kans om zijn eigen unieke

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

Kinderfilmnamiddag: Corgi

ontwerp te maken. Van 13.30 u. tot 16.30 u. Kostprijs:

hanne.hosten@nieuwpoort.be.

Meer info zie p. 23

www.seastar.be

Gezinsontbijt

3 NOVEMBER EN 1 DECEMBER

Meer info zie p. 13

Maandelijkse vergadering Koninklijke
Postzegelclub van de Westhoek

Kostprijs:

€ 9,5. Locatie: Rederij Seastar, Robert Orlentpromenade 2.

MA

Op dinsdag, donderdag en zaterdag van 15 u. tot 16 u.
Rederij Seastar - tel. 058 23 24 25 - info@seastar.be -

€ 35. Locatie: Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Meer info:
kunsthuismamezon@gmail.com.

3 DECEMBER

24 NOVEMBER

Cursus: Stop, tot hier en niet verder.
Over grenzen en structuur bij tieners.

ZO

Sinterklaasparade

DI

24 EN 25 DECEMBER

Meer info zie p. 13

Kerstavond bij Floreal Nieuwpoort

Meer info zie p. 29

5 DECEMBER
28 NOVEMBER

Workshop ‘Bloemstukken maken’

DO

DO

Cinema City: Boy Erased
Meer info zie p. 22

Leer bloemstukken maken met planten en kruiden uit jouw

12 DECEMBER

bloemstukken maken die je nadien mee mag nemen naar
huis. Locatie: Centrum Ysara. Info en inschrijven: Vief –

Voordracht:
En ... vergeet vooral niet ... te lachen

tel. 0495 55 79 09 of info.nieuwpoort@vief.be.

Een

VR

Quiz van de Sportdienst

ontspannende

namiddag

met

verteller

DO

In

deze

workshop

combineer

je

verschillende

ZA

grafische

binnenland bestudeerd. Naast postzegelveilingen vinden ook
spreekbeurten van vermaarde filatelisten plaats. Locatie: Hotel

Van 19 u. tot 2 u. Kostprijs: € 80 (kinderen: € 25).

Cosmopolite, Albert I laan 141.

Francis

10 NOVEMBER EN 29 DECEMBER

tel. 058 22 46 00 of receptie.nieuwpoort@florealgroup.be

Live piano avond
Hendrik Geeraerttocht

DO

Geniet van een heerlijk drankje bij live piano muziek. Locatie:
Hotel Cosmopolite, Albert I laan 141. Van 20 u. tot 23 u.

Peeters. Kostprijs: € 10. Locatie: Centrum Ysara. Info en

Wandeltocht als ode aan de plaatselijke oorlogsheld Hendrik

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

Geeraert. De bekende sluiswachter had ook faam als stevig

tel. 0495 55 79 09.

drinker. Daarom krijgt elke wandelaar een gratis glühwein.

30 NOVEMBER EN 28 DECEMBER

De tocht trekt langs de Kerstmarkt, de Koolhofput, De

Cursus Letterkappen

Ganzepoot en de Havengeul. Van 8 u. tot 15 u. Basistarief:

Workshop van 10 u. tot 17 u. Locatie: Kaartershuisje,

€ 2,5. Info: lieven.mieke@telenet.be - tel. 0468 26 06 89.

Leopold

13 DECEMBER

Cursus Gemengde Technieken –
Grafisch experimenteren

filateliewereld centraal. Ook worden postzegels uit buiten- en

een dansavond met dj en een bezoek van de Kerstman.

26 DECEMBER

Meer info zie p. 25

30 NOVEMBER

WO

Tijdens de maandelijkse vergadering staat het nieuws uit de

Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74. Reservaties via

tuin of terras. Materiaal wordt voorzien. Daarmee kun je twee

29 NOVEMBER

Kerstreveillon met muzikale omlijsting gevolgd door

DI

Pittige muzikale anekdotes –
Fred Brouwers

VR

Meer info: www.cosmopolite.be.

II

laan.

Kostprijs:

€

10.

Reservaties

via

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

Om 14 u. in Centrum Ysara. Info en organisatie: Neos

29 DECEMBER

Nieuwpoort – neosnieuwpoort@telenet.be.

Kerstconcert met Cantabile-koor

technieken om tot een nieuw werk te komen. Monoty-

ZO

5, 19 NOVEMBER EN 3, 17 DECEMBER

ABC-Kaffee

Meer info zie p. 20

pe wordt gecombineerd gelli print. Kostprijs: € 75 (incl.

14 DECEMBER

selectie drukpapier, inkt, materiaal, waardebon van € 5
etc.). Locatie: Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70. Kostprijs:

Guido Belcanto – Een zanger moet
trachten de pijn te verzachten

€ 75. Info: Kunsthuis Mamezón – tel. 0496 36 14 28 –

Voorstelling om 20 u. in Centrum Ysara. Deze voorstelling is

kunsthuismamézon@gmail.com.

helaas volledig uitverkocht. Contacteer cultuur@nieuwpoort.be

Deelname

om in te tekenen op de wachtlijst. Indien er tickets vrijkomen,

Meer info: tel. 0471 33 55 15.

ZA

Praat je thuis geen Nederlands, maar wil je het wel

30 DECEMBER

Kinderfilmnamiddag: Smallfoot
Meer info zie p. 23

MA

graag leren? In het ABC-Kaffee kun je met vrijwilligers
je Nederlands op een leuke manier oefenen. Plaats van
afspraak is Het Sociaal Huis, telkens van 13.30 u. tot 15.30 u.
is

gratis.

Vooraf

42

inschrijven

is

niet

nodig.

43
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ELKE WOENSDAG TOT 27 MEI 2020

data

Aquagym voor senioren

Ramskapellestraat

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

Info en reserveringen: tel. 0473 48 09 61 of

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

adina.counye@skynet.be.

via

uitinvlaanderen.be.
86.

Locatie:

Kostprijs:

€

d’Oude
8

(ADD:

€

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

Albert I laan 281
8620 Nieuwpoort

Schole,
9).

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

Piet en Marc krijgen een dodelijk ongeval en belanden in het
vagevuur in afwachting van een plaatsje in de hemel of in de

VANAF DINSDAG 7 JANUARI

hel. Maar zij zijn niet de enigen. Een beetje later komt nog

Basiscursus Eerste hulp en Helper

een resem kandidaten er terecht. Drukke tijden dus voor de

Deze gratis cursus is een basisopleiding bestaande uit 8

baas van ’t vagevuur. Iedereen hoopt uiteraard op de hemel,

lesmomenten. Je leert hoe je moet reageren in een noodsituatie

maar Lucifer probeert zoveel mogelijk volk zijn richting uit

en hoe je gepast eerste hulp kunt verlenen. Ook de verzorging

te krijgen.

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

van vaak voorkomende aandoeningen komt aan bod. Als je slaagt
voor de evaluatie, krijg je een brevet. Deelnemers zijn minimum

ZATERDAG 21 TOT 23 DECEMBER

16 jaar oud of worden 16 jaar in 2020. Cursus vindt plaats in het

Kerstmarkt bij Floreal Nieuwpoort

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

Kerstmarkt met kinderanimatie, optredens, food en drinks.

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

Locatie: Floreal Holidays, Albert I laan 74. Meer info:

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

Reeds méér dan 35 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

tel. 058 22 46 00 of receptie.nieuwpoort@florealgroup.be.

• Strafrechtelijke verdediging
13 DECEMBER 2019 TOT 5 JANUARI 2020

Winterhut in Nieuwpoort-Bad

MEERDAAGSE
ACTIVITEITEN

Meer info zie p. 30

• Mede-eigendom en huurrecht
• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling
• Handelsrecht met onder meer overlating van uw

20 DECEMBER 2019 TOT 3 JANUARI 2020

Winter Village

handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, …

Meer info zie p. 30

TOT EN MET ZONDAG 10 NOVEMBER

TOT EN MET 29 DECEMBER

Expo Kunstprijs ‘Chaos in de Orde’

Super Cops

Expo met kunstwerken van verschillende kunstenaars met

Super Cops is een spannend en actief achtervolgingsspel

mixed art, collages uit verschillende materialen en assemblages.

om in Nieuwpoort te spelen. Koop een spelcode op dasbox.

Bezoekers kunnen nog stemmen wie de publieksprijs wint en

be, download de app en je bent vertrokken! Kruip in de huid

dit tot zaterdag 9 november. Dagelijks open van 10 u. tot 12 u.

van een ontsnapte gevangene die op diamantenroof is in de

en 13 u. tot 18 u. Locatie: Stadshalle, zaal Geeraert.

stad of maak met een politieteam jacht op de dief. Locatie:
stadscentrum. Kostprijs: € 59,90. Info en organisatie:

7 NOVEMBER TOT 4 DECEMBER

Das Box - tel. 0485 85 85 86 - info@dasbox.be.

Tentoonstelling: De Nieuwpoortse zoeaven

bvba

Meer info zie p. 18

THUISVERPLEGING

SASKIA, SANDRA & ANJA

19 TOT EN MET 24 NOVEMBER

Zwembaddagen

regio Nieuwpoort - Lombardsijde

Meer info zie p. 27
Alle verpleegkundige zorgen: dagelijkse/weekelijkse toiletjes, alle wondzorgen,

19 NOVEMBER TOT 1 DECEMBER

inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes, medicatie voorbereiden, …

Expo: Jenny Reynaert en Denis De Gloird
Jenny Reynaert stelt tentoon met beelden in keramiek
en

brons.

Denis

De

Gloird

volgt

in

de

sporen

van

Derde betalerssysteem: GEEN KOSTEN = alle mutualiteiten

Deblieck Saskia

www.beeldhouwatelier.be.

Germonpré Sandra
Verhaeghe Anja

23 NOVEMBER TOT 8 DECEMBER

0479 07 49 03

Theatervoorstelling: De hemel of de hel

UIT IN NIEUWPOORT

Pemenhoek 16
8620 Nieuwpoort
250474
jaar21
ervaring
48 31

0498 22 49 80
0472 20 12 61

44

8620 Nieuwpoort
gsm 0474 21 48 31

joeri.debruyne@telenet.be

Pollock. Locatie: Stadshalle. Info: tel. 0477 51 37 53 of

Komedie van Philip Himpe en Johan Vanden Broucke. Exacte

Debruyne Joeri
DAKWERKEN
Pemenhoek 16

Volg ons op

thuisverpleging Saskia Sandra Anja

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

verkoop

verhuur

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

UW (T)HUIS
IN NIEUWPOORT
KOPEN OF VERKOPEN?

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

GRATIS
SCHATTING

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

