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voorwoord
Beste inwoners,
De Eerste Wereldoorlog was meedogenloos en
allesvernietigend. De inwoners van Nieuwpoort,
Ramskapelle en Sint-Joris raakten ontheemd en
sloegen op de vlucht. Na de Wapenstilstand in 1918
restte van hun thuis niets meer dan een zielloze en
kapotgeschoten ruïne.
In dit magazine laten we het thema van oorlog en
vrede niet links liggen. Onze fotograaf maakte een
tocht langs de meest memorabele plekken waar de
Groote Oorlog nog duidelijk aanwezig is.
In het licht van de herdenking wordt in het
bezoekerscentrum Westfront een bijzonder stukje
Nieuwpoortse geschiedenis uit die periode terug tot
leven gewekt. U kunt er gaan kijken naar een unieke
expo over de oorlogsjaren van Juul Fillaert.
Westfront vormt op zondag 8 november ook het
startpunt van de tweede én coronaveilige Nieuwpoort
Trail, een uitdagende loopwedstrijd doorheen de
binnenstad. De opbrengst van dit sportevenement
gaat net als vorig jaar naar 11.11.11.

redactieraad en lay-out
Stadsbestuur Nieuwpoort
Dienst Communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
tel. 058 22 44 10
communicatie@nieuwpoort.be

druk
Drukkerij Lowyck
Archimedesstraat 53, 8400 Oostende
tel. 059 33 33 99
www.lowyck.com

verantwoordelijk uitgever

Als voormalige frontstad dragen wij verbondenheid en
onderling respect hoog in het vaandel. Waarden die in
coronatijden misschien nog belangrijker zijn dan ooit.
Samen staan we immers sterk, sterk tegen corona. Wij
beseffen zeer goed dat alle maatregelen beginnen
doorwegen. Maar het blijft absoluut nodig om de voorschriften goed op te volgen. Toon steeds het goede
voorbeeld en wees een echte kapitein!
Ondanks COVID-19 kunnen we ons verwachten aan
een gezellig eindejaar in Nieuwpoort. Het wordt
anders dan anders maar daarom niet minder leuk.
Wij doen er in ieder geval alles aan om iedereen
veilig te houden.
En nog een tip voor wanneer u in Nieuwpoort
gaat (kerst)shoppen. Vergeet uw ‘Ik koop in
Nieuwpoort’-spaarkaart niet! Ga in zee met een 
lokale ondernemer en geniet van mooie kortingen.
Uw burgemeester, Geert Vanden Broucke

ìAls voormalige frontstad
dragen wij verbondenheid
en onderling respect hoog in
het vaandel. Waarden die in
coronatijden misschien nog
belangrijker zijn dan ooit.
Samen staan we immers
sterk, sterk tegen corona.
Toon steeds het goede
voorbeeld en wees
een echte kapitein!î
— Geert Vanden Broucke —

Benoit Willaert - Algemeen Directeur
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

fotografie
Michel Deveen, Dienst Communicatie, Westtoer,
Stadsarchief Nieuwpoort, Filip Meutermans, Amandine
Blanckaert, Politie Westkust, Luc David,
Westhoek Verbeeldt en Paul Van Bockstaele
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geboortes
Leandro | 17 april 2020
Zoon van Lange Pascal
en Dewatripont Sharon

kort nieuws

Ciel | 30 april 2020
Zoon van Willaert Thibault
en Vermoote Herlinde

Chloé en Lilly | 7 mei 2020

kandidaten
sportlaureaten 2020

Dochters van Stevelinck Bram
en Verdoolaeghe Robin

Margaux | 8 mei 2020
Dochter van Degraeve Kristof
en Lemoine Veronique

Op initiatief van de stedelijke sportraad worden
jaarlijks drie trofeeën uitgereikt:

1
2
3

Aryan | 4 juni 2020
Zoon van Depoorter Glenn
en Salari Shirine

Fran | 5 juni 2020
Dochter van Parmentier Brecht
en Kowalczyk Edlyn

Jerome | 9 juni 2020

Zoon van Gharibyan Homeros
en Eroian Kristina

overlijdens
Monteny Roger | 75 jaar
Overleden te Brugge
op 15 augustus 2020

Everaert Yvonne | 81 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 30 augustus 2020

Cloet Johan | 77 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 5 september 2020

Trofee voor Sportverdienste: aan een club of persoon (aangesloten bij
een groep of club) die een uitzonderlijke prestatie gerealiseerd heeft. Een
persoon kan deze trofee maar eenmaal winnen.

Kandidaten moeten minstens 1 jaar in Nieuwpoort wonen of lid zijn van een
Nieuwpoortse club die aangesloten is bij de sportraad. Iedere inwoner van
Nieuwpoort kan een kandidaat voordragen.

Leyla | 29 juni 2020

Leon | 6 juli 2020

Trofee Jongerensportprestatie: aan een jongere (-16 jaar) die een
uitzonderlijke sportprestatie heeft geleverd;

BEKENDMAKING IN FEBRUARI 2021.

Zoon van Macors Mathieu
en Lingier Marie-Julie

Dochter van Swinnen Sergei
en Van Isacker Tiffany

Trofee Sportprestatie: aan een club, man of vrouw die een uitzonderlijke
sportprestatie heeft geleverd;

afscheid van
pastoor Walter Viane
Op dinsdag 15 september 2020 nam de stad afscheid van E.H. Walter
Viane. Pastoor Viane kende een vroege roeping maar beantwoordde
deze pas laat. Na een lekenbestaan als zelfstandig makelaar en
verzekeringsinspecteur stapte hij op zijn 44e naar het Centrum voor
Priesteropleiding in Antwerpen. Op 8 juni 1992 werd hij tot priester gewijd.
Eind februari 2001 zakte pastoor Viane uit Klemskerke af naar
Nieuwpoort om zijn overleden collega E.H. Mullebrouck op te volgen.
Naast zijn taken als pastoor was hij ook geestelijk begeleider van
seropositieven en aidspatiënten.
Stad Nieuwpoort kon op pastoor Viane rekenen voor het organiseren
van activiteiten en evenementen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en
op buitenlocatie. Zo was hij steeds present tijdens de Vissershulde,
ondersteunde hij de oecumenische dienst tijdens de jaarlijkse
herdenking aan Z.M. Koning Albert I en verzorgde hij het Te Deum.
In 2017 had het stadsbestuur de eer om aanwezig te zijn op de 25-jarige
viering van zijn priesterschap. Daar werd hulde gebracht aan zijn
rijkgevulde carrière, die nu tot een einde gekomen is.

Dien deze schriftelijk in bij het dagelijks bestuur van de sportraad:
Sportsecretariaat, stedelijk sportpark De Lenspolder, Dudenhofenlaan 2B.
Uiterste deadline hiervoor is dinsdag 15 december 2020.
Meer info op www.nieuwpoort.be of bij de Sportdienst
via sport@nieuwpoort.be of tel. 058 23 75 40.

concessies Stad Nieuwpoort
OPENBARE TOILETTEN

IJSVERKOOP

Stad Nieuwpoort stelt een concessie
open voor de uitbating van de openbare
toiletten op het Hendrikaplein.

Stad Nieuwpoort stelt concessies
open voor ijsverkoop op:
• de Dienstweg Havengeul Noord;
• de Dienstweg Havengeul Zuid.

De uiterste deadline voor het indienen van
offertes is vrijdag 20 november 2020 om 9 u.

Inlichtingen en het bestek
kun je verkrijgen bij
de Dienst Secretarie via
tel. 058 22 44 61
(voormiddag tot 11.30 u.) of
secretarie@nieuwpoort.be.

De uiterste deadline voor het indienen van
offertes is vrijdag 20 november 2020 om 11 u.

Baelen Noël | 76 jaar
Overleden te Veurne
op 10 september 2020
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veilig in het donker
Zeker nu het langer donker is, is het
belangrijk dat je goed zichtbaar bent. Bij
slechte zichtbaarheid bestaat het risico
dat weggebruikers elkaar niet of te laat
zien. Daarom is goede verlichting van
levensbelang. Maar hoe val je
nu op in het donker?

1

Zet je verlichting altijd tijdig 		
aan. Zo merk je andere wegge		
bruikers of obstakels beter op 		
en zien anderen jou ook op tijd 		
aankomen.

2

Controleer regelmatig en bij 		
vertrek of je verlichting nog werkt
zodat je onderweg niet met een
kapotte lamp te maken krijgt.

3

Kwaliteitsvolle fietsverlichting is
een must om goed te zien en om
gezien te worden. Zorg dat je licht
fel genoeg schijnt

4

Draag lichtkleurige of
reflecterende kledij.

Dit najaar lanceert Stad Nieuwpoort
een opvallende campagne die
nadruk legt op de zichtbaarheid van
alle weggebruikers. Meer info
op www.nieuwpoort.be.
BRON:
WWW.VEILIGVERKEER.BE

Nieuwpoort tegen
geweld op vrouwen
Elk jaar worden heel wat vrouwen het slachtoffer van
partnergeweld. Vrouwenbeweging Soroptimist Veurne –
Westhoek wil de aandacht vestigen op deze problematiek.
Tussen 25 november en 9 december 2020 zal de Stadshalle
opnieuw symbolisch oranje oplichten. Ook wordt een vlag
uitgehangen aan Het Sociaal Huis.

Rode Kruis rekent
op steun inwoners
Ook voor de Rode Kruisafdeling van
Nieuwpoort zijn de gevolgen van de
coronacrisis groot. Doordat de bekende
stickeractie dit jaar niet kon doorgaan, liep de
organisatie heel wat inkomsten mis.
Daarom lanceerde Rode Kruis-Nieuwpoort in
september een lokale steunactie. Daarbij wordt
aan de inwoners van Nieuwpoort om financiële
steun gevraagd. Zo kan de afdeling een deel
van de verloren inkomsten goedmaken en
in de toekomst blijven helpen. Dit betekent
investeren in opleidingen en het aankopen van
beschermingsmiddelen, medisch materiaal etc.

28 VRIJWILLIGERS ACTIEF IN NIEUWPOORT
Bij de lokale afdeling van Nieuwpoort zijn 28
vrijwilligers actief. Ze helpen op evenementen
en staan paraat bij rampen. Verder organiseren
ze ieder jaar gratis eerstehulpopleidingen en
staan zo mee in voor de zelfredzaamheid van
de Nieuwpoortenaren.

Door de lokale Rode Kruisafdeling een financieel
duwtje in de rug te geven, investeren de lokale
inwoners ook in zichzelf. De kans dat iemand het
Rode Kruis ooit nodig heeft, is best groot.

Meer informatie lees je
op www.rodekruis.be/
afdeling/nieuwpoort.

Miss is drugshond
bij PZ Westkust
De 4-jarige Mechelse herder Miss is de trots van PZ Westkust. Zij levert
samen met haar baasje inspecteur Tourlouse geregeld bijstand aan
politieploegen in het kader van drugsacties.
Politiehond Miss volgde een opleiding van 736 uur (ongeveer 1 jaar) waar
ze met glans voor slaagde. In 2019 behaalde ze haar brevet om voertuigen
te doorzoeken en huiszoekingen uit te voeren. Ze zal bij het aantreffen van
drugs steeds met haar neus voor de drugs blijven staan.
Samen met haar baasje probeert ze dagelijks te trainen. Deze oefeningen
vinden zo veel mogelijk plaats op een andere locatie. Zo blijft haar
zoekvermogen op punt.
Naast trainingen met lokale zones, zijn er ook oefenmomenten met de
politiehonden van PZ RIHO en PZ Vlas.
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historisch
nieuwpoort

het Stadhuis
bestuurlijk brandpunt
door de eeuwen heen

Het Stadhuis bevindt zich op het Marktplein, in de schaduw van de Stadshalle en de
imposante beiaardtoren. Het pand uit 1922 geldt als de administratieve en bestuurlijke
kern van N
 ieuwpoort. Dat is echter niet altijd zo geweest. Tot aan de Eerste Wereld
oorlog stond het Stadhuis immers op een heel andere plek.

van middeleeuws schepenhuis
tot Vredegerecht
Het allereerste Stadhuis van Nieuwpoort situeerde zich
op de hoek van de Oostendestraat en Langestraat. In
de late dertiende eeuw en tijdens de eerste helft van de
veertiende eeuw was het de werkplek van de schepen
bank. De leden van dit bestuursorgaan spraken hier
ook recht. Het pand fungeerde daarbij als gizelhuus,
een t ijdelijke gevangenis bij juridische processen.
In 1383 raakte het hoekgebouw zwaar beschadigd toen
de Engelsen Nieuwpoort belegerden. Na de heropbouw droeg het de titel van scepenhuus.
Naast bestuurszetel was het schepenhuis ook een echte
schatkamer. Het uiterst kostbare stadsarchief, met tal van
onvervangbare stukken, werd hier zorgvuldig bewaard.
Verder huisvestte het pand ook een museum van volkskunde en folklore.

Het schepenhuis op de hoek van de
Oostendestraat en Langestraat aan het
begin van de 20e eeuw.

De Eerste Wereldoorlog bezegelde het lot van het
eeuwenoude schepenhuis. Vier jaar aan beschietingen
en bombardementen herleidden het tot een trooste
loze ruïne. Nog net vóór de totale verwoesting wist men
het stadsarchief in veiligheid te brengen.
Bij de wederopbouw in 1924 koos architect Joseph
Viérin voor een historiserende aanpak. De nieuwbouw
was een waarheidsgetrouwe reconstructie van het
vooroorlogse model. Het voormalige schepenhuis met
aanpalende bijgebouwen werd ingericht als vrede
gerecht, brandweerkazerne en politiecommissariaat.
In 2015 vertrok de laatste vrederechter uit Nieuwpoort.

Tijdens de Groote Oorlog ging het
eeuwenoude schepenhuis volledig
verloren.

Het Vredegerecht kwam er in 1924. Het
vooroorlogse uitzicht werd grotendeels
in ere hersteld.

verhuis naar het hart van de stad
Na het einde van de Groote Oorlog keerden de gevluchte
Nieuwpoortenaren terug. Om de eerste w
 oningnood
op te vangen, werd op de site van het huidige Leopold
II park een barakkenstad opgetrokken. Na het verlies
van het schepenhuis in de Langestraat kreeg het stadsbestuur hier een voorlopig houten onderkomen.

Iets verderop, op het verwoeste Marktplein, werd in
1922 werk gemaakt van een gloednieuw Stadhuis. Tot
en met de Eerste Wereldoorlog stonden op deze plek
vier burgerhuizen. Bij de heropbouw van Nieuwpoort
ruimden zij plaats voor het Stadhuis en de achter
liggende conciërgewoning.

De bouw van het nieuwe Stadhuis
op het Marktplein in 1922.
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Het pand werd betrokken op 5 september 1923. In een
eeuw tijd is het Stadhuis aan de buitenzijde nauwelijks
veranderd.

De binnenkoer tussen het Stadhuis en de conciërge
woning werd in 1974 overdekt. De extra ruimte wordt
tot vandaag ingenomen door de Dienst Toerisme.

De schepenen hadden oorspronkelijk een kantoor op
het gelijkvloers van het gebouw. Later verhuisden zij
naar de eerste verdieping. Na een korte herinrichting als
werkplaats voor de Technische Dienst is de s chepenzaal
van weleer nu een sanitaire ruimte.

De meest opvallende verandering is het kabinet van de
burgemeester. Vandaag bevindt dit zich op de eerste
verdieping, met directe toegang tot het balkon boven
de voordeur. Vóór het kabinet ligt een grote wachtzaal. In de begindagen van het Stadhuis bestond dit
burgemeesterskabinet niet. De burgervader zetelde

op het gelijkvloers, in een zonnig hoekbureau aan de
achterzijde van het gebouw.

Trouwen gebeurde destijds niet in de Raadzaal beneden
maar in een heuse Trouwzaal op de eerste verdieping.
Deze grote hal werd ook gebruikt als conferentie- en
expositiezaal. In 1966 liet men de ruimte opsplitsen
in twee kantoren. In het communicatiebureel is de
imposante schouwmantel met twee sculpturen van een
man en een vrouw het laatste overblijfsel van de oude
Trouwzaal.

Het huidige kabinet op de eerste verdieping en de
huidige wachtzaal vormden destijds één open ruimte.

kunst kijken in het Stadhuis
Op 29 september 1928 werd in deze zaal het Museum
Pierre Braecke geopend. Bezoekers konden er zich
vergapen aan tal van gipsmodellen van beeldhouwwerken van kunstenaar Pieter Braecke. In 1938 werd
het museum nog uitgebreid naar de bovenzaal van de
Stadshalle.
Bij de Duitse inname van de stad op 28 mei 1940
werd de Stadshalle zwaar getroffen. Een deel van de
Braecke-collectie ging hierbij verloren. Deze aanval


Waar nu het Stadhuis staat, bevonden
zich vóór WO I burgerhuizen.

zorgde ook voor schade aan het Stadhuis. In de daaropvolgende 10 jaar werden de nodige herstellingswerken
gefaseerd uitgevoerd.
In 1950 opende door toedoen van stadsconservator
Karel Romaan Berquin een Museum van Geschiedenis
en Folklore op de verdiepzaal van het Stadhuis. In de
loop der jaren verhuisde deze opstelling naar andere
locaties.

Het Stadhuis uit 1922, bijna een eeuw
later nog niets veranderd.

Stadshalle en Stadhuis delen in de
klappen bij de intrede van de Duitse
bezetter in mei 1940. De witte vlaggen
wijzen erop dat Nieuwpoort geen
weerstand biedt en zich overgeeft.

Wie voor het Stadhuis staat, kan links
van de voordeur een minuscuul bronzen
bordje ontwaren. De kleine gedenkplaat
is versierd met een krijgshelm en olielamp. De letters TSF (téléphonie sans fil)
en DT (draadloze telefonie) herinneren
ons aan het werk van deze genie-eenheid tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Er bestaan nog 3 soortgelijke plaatjes.
Deze vind je in Merkem, Reninge en
Wulveringem.
In de zijgevel van het Stadhuis zie je
bovenaan de trapgevel een klein houten
deurtje. Dit kon worden geopend om
een dwarsbalk naar buiten te schuiven.
Deze balk fungeerde als onderdeel van
een hefsysteem. Vóór de komst van
elektrische kranen of brandweerladders
maakte men van dit systeem gebruik om
de Nieuwpoortse reus Jan Turpijn overeind te zetten.

kunstwerk in de kijker
Het Stadhuis biedt onderdak aan een rijke
verzameling kunstwerken. Eén van de topstukken is
het schilderij Esther voor Assuerus van Karel van Yper.
Het doek toont de Joodse koningin Esther die
geknield zit voor de troon van haar echtgenoot, de
Perzische vorst Assuerus. Hij had bevolen om alle
Joden in het Perzische rijk te doden. Esther smeekt
om haar volk te sparen.
Dit werk sierde tot de Eerste Wereldoorlog de
Raadzaal van het schepenhuis in de Langestraat. Het
gaat vermoedelijk om een ‘gerechtigheidstafereel’.
Een dergelijk schilderij was een waarschuwing voor
rechters om eerlijk en waardig te oordelen. Misschien
werd dit werk bekostigd door een veroordeelde, als
een vorm van geldboete.

Het ‘Museum van Geschiedenis en Folklore’
dat in 1950 het levenslicht zag in de grote
zaal op de eerste verdieping van het
Stadhuis. De ruimte achter de drie bogen is
vandaag het kabinet van de burgemeester.

beschermd patrimonium
In de bijna honderd jaar dat ze ons straatbeeld sieren, zijn het Vredegerecht en het Stadhuis uitgegroeid tot
iconische Nieuwpoortse landmarks. Het voormalige en huidige Stadhuis werden 35 jaar geleden, op 28 november
1985, beschermd als monument. Het toekennen van deze erfgoedstatus duidt op het groot historisch en bouwkundig belang van beide panden. Ze gelden als schoolvoorbeeld voor Viérins wederopbouwarchitectuur in de
Nieuwpoortse binnenstad. Door hun bescherming wordt hun voortbestaan gegarandeerd.
In de toekomst blijft het Stadhuis behouden, maar het geklasseerde pand krijgt een ceremoniële functie. De
hoofdmoot van de dienstverlening verhuist naar een gloednieuw administratief centrum op de site van het voormalig Klein Gewin. Hiermee ontstaat een mooie symbiose tussen oud en nieuw.
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Voor wie meer wil weten over de g
 eschiedenis
van de twee Nieuwpoortse Stadhuizen is er het
naslagwerk Stadhuis Nieuwpoort: 1922-1982
van Etienne Desaever. Je vindt het boekje in
de stedelijke bibliotheek.
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openbare
werken
aanplanting nieuwe straatbomen
Het bestuur maakt werk van meer
openbaar groen in de stad. Zo komen er
tegen 2024 maar liefst 4.000 bomen bij.

milieu
Nieuwpoort verwelkomt (opnieuw) zwaluwen
Elk jaar inventariseert een vrijwilliger van Natuurwerkgroep
De Kerkuil de nesten in de gemeenten waar de vereniging
actief is. Straat, huisnummer en het aantal bezette nesten
wordt genoteerd en bijgehouden om een beeld te krijgen
van het zwaluwbestand.
De zwaluw is een beschermde vogelsoort en dus mogen
nesten niet vernietigd, beschadigd of verwijderd worden.
Na overleg werd de brandweerkazerne gekozen als nieuwe
nestlocatie.

Dienst Milieu
Willem De Roolaan 90
tel. 058 22 44 51
milieu@nieuwpoort.be

Aan de voor- en zijgevel van het gebouw werden duurzame
kunstnesten in beton aangebracht. Deze lijken bijzonder
goed op natuurlijke zwaluwnesten uit zand en klei.
Maar zwaluwen laten zich niet zomaar verhuizen. Dit jaar
was voor het eerst één nest bezet in de Gasstraat en twee
in de Van Clichthovenstraat. Op 11 andere locaties werden
75 bezette huiszwaluwnesten geteld. Op 17 adressen
werden 121 broedende paren geteld.

Krijg je ooit een nest onder je dakgoot, verplaats het dan niet.
Stad Nieuwpoort voorziet een subsidie voor huiszwaluwen.
Afhankelijk van het aantal nesten varieert dit van 10 tot 50 euro.

Naast de gewone Vlaco-compost die geproduceerd wordt door de IVVO, is er ook
topdressing als bodemverbeteraar. Deze is te koop in handige zakken van 40 liter.
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Tot slot gaat de Stad op zoek naar
nieuwe ruimtes om stedelijk groen te
ontwikkelen zoals een geboortebos
of natuurbegraafplaats. Er wordt ook
verder werk gemaakt van ontharding.
Zo kan het regenwater zo goed mogelijk
opgevangen en opnieuw gebruikt
worden.

vernieuwing Prins Mauritspark
gaat laatste fase in
In het Prins Mauritspark neemt de Stad de voormalige toontuintjes onder handen.
Daarbij wordt de bestaande infrastructuur zoals de wandelpaden, het resterende
meubilair en de keermuurtjes weggenomen. In plaats daarvan komen staptegels op
het bestaande tracé.

koop compost voor de tuin
In de herfst en vroege winter geef je met compost een ideale onderhoudsbeurt aan
je tuin. Tot 30 november 2020 is de compostactie 2 halen = 1 betalen opnieuw van
kracht. Enkel geldig voor compost in bulk, niet voor zakken topdressing van 40 liter!

Dit najaar worden straatbomen
aangeplant op diverse locaties:
• Willem De Roolaan;
• Arsenaalstraat;
• Stationslaan;
• Schipstraat;
• Onze Lieve Vrouwstraat;
• Emile Verhaerenlaan;
• Henri Crombezlaan;
• Artanlaan;
• Albert I laan;
• Simli-wijk;
• Dorpsplein van Ramskapelle.

Zeker zo belangrijk is het onderhoud,
gericht op het in stand houden van
een gezond en veilig boombestand.
Op het Guido Gezelleplein worden 55
populieren gerooid wegens kaprijpe
leeftijd. Deze worden vervangen door
nieuwe parkbomen.

IVVO
tel. 057 21 41 60
info@ivvo.be
www.ivvo.be

Daarnaast wordt de bestaande vijver groter gemaakt. De vroegere tuinplanten,
haagstructuren en de aanwezige exoten worden gerooid. Deze worden vervangen
door een divers bloemenbestand. De bestaande bomen worden maximaal
behouden.
Tot slot is nieuw zitmeubilair voorzien, identiek als in de rest van het Prins
Mauritspark. De totale kost van de werken bedraagt 250.000 euro. Het einde van
de werken is voorzien in het voorjaar van 2021.
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WZC De Zathe
krijgt zonnepanelen
Stad Nieuwpoort is een groene stad en zet volop in op duurzame
energiebronnen. Na het stedelijk zwembad worden nu ook op het
woonzorgcentrum De Zathe zonnepanelen geplaatst. Een milieuvriendelijke
oplossing aangezien het gebouw doorgaans veel energie verbruikt.
Voor het project kan de Stad tot 75.000 euro subsidie krijgen van de
Vlaamse overheid.

Nieuwlandplein krijgt nieuwe invulling
Het Nieuwlandplein in Nieuwpoort-Bad krijgt een
volledige make‑over. De bovenbouw van het plein
wordt heraangelegd en er komt een ondergrondse
parking met twee verdiepingen.
De bouw van de ondergrondse parking werd reeds
gestart, waardoor het Nieuwlandplein niet toegankelijk
is. Een omleiding is voorzien voor de bewoners en
bezoekers van de Simli-wijk.

omgevingswerken Stuiverwijk
De gemeenteraad keurde in de zitting van 26 augustus 2020 de eerste fase
van de omgevingswerken in de Stuiverwijk goed. Deze werken omvatten
de aanleg van nieuwe grasperken en een vernieuwd padennetwerk in
cementbeton. De kosten van deze fase worden geraamd op 200.000 euro.

PLEIN MAAKT DEEL UIT VAN DUINENLANDSCHAP
Het Nieuwlandplein wordt hét verbindingspunt
tussen het strand en de Simli-duinen. De
bovengrondse parking maakt plaats voor een groene
ontmoetingsruimte waar je volop kunt genieten.
Het reliëf dat kenmerkend is voor het duinenlandschap
en de Simli-wijk wordt geïntegreerd in het nieuwe
ontwerp. Deze reliëfwijzigingen zorgen dat je de
zee kunt zien vanop het plein. Ook op vlak van
biodiversiteit wordt gestreefd naar een sterke link met
de Simli-duinen.

nieuw jeugd- en sportcomplex krijgt vorm
Het nieuwe jeugd- en sportcomplex in de
Dudenhofenlaan moet het centrale punt worden
voor de Nieuwpoortse sportievelingen én jongeren.
In het toekomstige complex zal de nodige sport- en
jeugdinfrastructuur aanwezig zijn.
AANDACHT VOOR SPORT EN SPEL
Het nieuwe sportcentrum moet iedereen aanzetten om
nog meer te bewegen en te sporten.
In het complex wordt een polyvalente indoorhal
voorzien. Deze kan dienen voor tal van sporten. Ook
sportlessen zullen hier plaatsvinden.
Daarnaast zal een ruime sanitaire blok aanwezig zijn,
toegankelijk voor onze lokale (sport)verenigingen.

JEUGD BOVEN
Het jeugdcentrum met bijhorende speelruimte
zal volledig in het teken van de jeugd staan. Zo
wordt de ruimte gebruikt voor creamomenten,
de Techniekacademie, de naschoolse opvang,
huiswerkbegeleiding etc. Ook worden een
polyvalente ruimte en centrale groenzone voor de
speelpleinwerking voorzien.
Er komt ook een nieuw jeugdhuis. Daar kunnen
jongeren elkaar ontmoeten.
De Uitleendienst verhuist naar een afzonderlijke
ruimte. Verenigingen, scholen en particulieren kunnen
hier materiaal ontlenen voor een feest of evenement.
EXTRA PARKING MET FIETSBERGING
Er wordt ingezet op de toegankelijkheid van
het Jeugd- en Sportcomplex. Zo komen er extra
parkeerplaatsen én een ruime fietsberging.
Voor het project voorziet de Stad 13 miljoen euro. De
bouw van het complex zal starten in het najaar 2021.
Tegen eind 2023 zou het project afgewerkt moeten zijn.

Vismijn krijgt onderhoudsbeurt
De stedelijke Vismijn krijgt dit najaar en in het voorjaar van 2021 een
grondige opknapbeurt. Het gebouw wordt opnieuw geschilderd en op de
ramen komen stickers waarop inheemse vissoorten staan afgebeeld. Zaal
Verbanck is reeds vernieuwd. Voor de schilderwerken werd 39.000 euro
vrijgemaakt.
Verder wordt de externe koelgroep vervangen en investeert de Stad in
het energiezuinig maken van de veilingzaal. Dit door extra isolatie en het
vervangen van de toegangspoorten van de zaal. Deze werken zorgen ervoor
dat de Vismijn een frisse en dynamische uitstraling krijgt.
Deze acties kaderen in het duurzaam patrimoniumbeheerplan, Sure 2050
(dat streeft naar CO2-neutraal patrimonium in 2050), en het Europees
Burgemeestersconvenant (40 % CO2-reductie tegen 2030).
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wonen
tips en aanbevelingen bij
bouwen en verbouwen
(Ver)bouwplannen brengen veelal de nodige stress en kopzorgen met zich mee.
Daarom kun je je maar beter goed informeren van bij de start van het project.
ONTDEK INTERESSANTE PREMIES
De Vlaamse overheid, netbeheerder Fluvius,
de Provincie West-Vlaanderen en Stad
Nieuwpoort voorzien verschillende premies
op het vlak van bouwen en verbouwen. Of je
in aanmerking komt, hangt af van een aantal
voorwaarden die verschillen per premie.
Ga dit zeker na op voorhand! Zo kun je de
geplande werken optimaliseren en weet
je aan welke technische vereisten je moet
voldoen.
Op www.premiezoeker.be van de Vlaamse
overheid vind je snel een overzicht
van premies die je, afhankelijk van de
voorwaarden, kunt aanvragen als je een
woning bouwt, verbouwt, huurt of koopt in
Vlaanderen.

NOOD AAN GRATIS
RENOVATIEBEGELEIDING?
Bij het Energiehuis DVV Westhoek
kun je terecht voor advies omtrent
energiebesparing en renovatiebegeleiding.
Dit is gratis voor elke inwoner van de
Westhoek.
Neem zeker ook even een kijkje op
www.dvvwesthoek.be/nl/energiehuis.
Wat kun je verwachten van een
renovatiebegeleiding?
•

Bij specifieke vragen over een bepaalde
premie kun je de Dienst Wonen contacteren
voor extra informatie.
MAAK KENNIS MET ACASUS
Acasus is een inspiratie- en kenniscentrum
over duurzaam wonen, bouwen en renoveren
voor particulieren en West-Vlaamse
organisaties.

•
•

De renovatiebegeleider maakt samen
met jou een rondgang in de woning om
een beeld te krijgen van de concrete
renovatieplannen. Op basis van het
bezoek wordt een verslag opgemaakt
waar de prioriteiten worden opgesomd
en eventuele aanbevelingen worden
gemaakt.
Je krijgt hulp bij het aanvragen en
vergelijken van offertes bij verschillende
aannemers.
Je krijgt meer informatie over andere
producten of diensten die je kunnen
helpen tijdens jouw renovatieproject.

groepsaankoop
groene stroom
Dit jaar organiseert Provincie West-Vlaanderen opnieuw
een groepsaankoop groene stroom. Inschrijvingen starten
vanaf dinsdag 1 december 2020. Dit kan via:
www.westvlaanderen.ichoosr.com/west-vlaanderen.
HOE WERKT HET?
Na de inschrijvingsperiode is er een veiling waarbij
energieleveranciers hun voordeligste bod uitbrengen.
Aan de hand van jouw gegevens krijg je achteraf een
persoonlijk voorstel waarop je ziet hoeveel je kunt
besparen. Je beslist zelf of je op dit voorstel ingaat of niet,
zonder verplichting. Aanvaard je het aanbod? Dan wordt
gezorgd voor een vlotte overstap.
WIE KAN DEELNEMEN?
•
•
•

Een particuliere klant met een leveringsadres in
Vlaanderen.
Professionele klanten kunnen zich inschrijven voor de
groepsaankoop voor professionele contracten.
Geniet je van het sociaal tarief? Dan heb je reeds het
voordeligste tarief.

Hulp nodig bij jouw inschrijving?
Neem contact op met de Dienst Wonen
of maak een afspraak via ‘Inschrijving
groepsaankoop groene stroom’ op
www.nieuwpoort.be.
Breng zeker jouw meest recente
jaarlijkse energieafrekening mee op
afspraak!

Je kunt als particulier bij Acasus terecht voor
onafhankelijk advies voor jouw eigen bouwof verbouwproject. De adviseurs van Acasus
screenen je plannen en bekijken waar je nog
winst kunt boeken in comfort en/of budget.
Dankzij de steun van de Provincie WestVlaanderen betaal je slechts 25 euro in
plaats van 250 euro voor advies op kantoor
(Pannestraat 142, 8630 Veurne). Heb je een
renovatieproject? Dan geven ze graag advies
ter plaatse, in jouw woning, voor 50 euro.
Meer info vind je
op www.acasus.be.
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Dienst Wonen
Willem De Roolaan 90
tel. 0498 92 92 57
wonen@nieuwpoort.be
Maak een afspraak
via www.nieuwpoort.be op
woensdag van 9 tot 12 u.
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lokale economie
een nieuw hoofdstuk voor Argenta Nieuwpoort
Argenta Zakenkantoor Debruyne is
sinds jaar en dag een vaste waarde
op het Marktplein in N
 ieuwpoort-Stad.
Drijvende kracht achter de bank
is het echtpaar Carl en Karin
Debruyne-Vancoillie. Binnenkort komt
hun Argenta-avontuur tot een einde.
Hoe het begon, vertellen ze graag zelf.

Hoe zijn jullie ooit begonnen met het
kantoor?
Carl: Op 1 september 1985 startte
ik als zelfstandig kantoorhouder in
het g
eboortehuis van mijn vader
straat 27 met de masker(Recolletten
vormige gootafleiders, red.). Het was
een klein kantoor in de voorplekke.
We startten letterlijk van nul. We
gingen langs bij de mensen om
onszelf, ons kantoor en zijn producten voor te stellen. Zo hebben we
onze eerste klanten bereikt. Het was
opboksen tegen de de grootbanken!
Het vertrouwen winnen van mensen
is moeilijk, zeker in geldzaken. Het
feit dat mijn ouders beiden geboren
Nieuwpoortenaren zijn, hielp en zo
werd ik vlug aanvaard als bankier.

— Karin Vancoillie —

Karin: Na ons huwelijk in 1986 kochten
we het pand op het Marktplein
(voorheen Sporthome en Marantz)
 rachten er de geschenkenwinkel
en b
Argenteuil en het Argenta Zaken-

kantoor Debruyne in onder. In 1999
hebben we het huis gerestaureerd
– mét respect voor de Nieuwpoortse
naoorlogse wederopbouwstijl – en ons
kantoor ingericht zoals het nu is.
Nieuwpoort is intussen sterk v
 eranderd.
Hoe was het om als ondernemer op die
evolutie in te spelen?
Carl: We zijn trots dat we de laatste
30 jaar hieraan hebben kunnen mee
werken via het VVV, de Shopping
handelaars, de Lokaal Economische
Raad, de gecoro en de lokale politiek.
Kunnen wonen, werken en ondernemen in onze stad blijft voor ons
een prioriteit. Er is veel potentieel in
Nieuwpoort, het is de ‘place to be’
voor ondernemers! Door projecten in
en rond de stad komen er binnenkort
ook nog heel wat nieuwe inwoners
bij. Dit zal een boost geven aan onze
charmante binnenstad. Nu (starten

met) ondernemen in Nieuwpoort werpt
zeker vruchten af!

Een foto uit de oude doos: het kantoor van Carl en
Karin op de hoek van het Marktplein en de Recolletten
straat anno 1987. Binnenkort geeft dochter Liesbeth
het pand een nieuwe invulling.

Het Nieuwpoortse Argenta-verhaal
gaat verder …

Net zoals Carl en Karin hou ik van mijn
job, dichtbij de mensen.

Karin: We zijn bijzonder blij om de
fakkel te mogen doorgeven aan
iemand van bij ons: Geertrui Tack uit
Westende en Nieuwpoortenaar Gilles
Moeyaert.

Het feit dat we een privékantoor zijn,
heeft voordelen: Wij zijn mee met het
moderne comfort, digitaliseren en
online bankieren. Maar toch v ergeten
we de ouderen niet, die nieuwe trends
soms niet helemaal begrijpen.

Meer dan 30 jaar terug startte de
mama van Geertrui met Argenta in
Lombardsijde/Westende. Wij hebben
altijd heel goed samengewerkt. In
tussen hebben Geertrui en Gilles het
kantoor overgenomen.
We konden ons geen betere partij
voorstellen om onze zaak verder te
zetten. Welliswaar in een nieuw kantoor
in de Marktstraat. We wensen hen alle
geluk en succes toe! We danken onze
klanten voor hun vertrouwen. Zij zijn
ons 35 jaar trouw gebleven en daar zijn
we terecht trots op.
Geertrui, samen met collega Gilles
schrijf jij het nieuwe hoofdstuk voor
Argenta in Nieuwpoort. Vertel…
Geertrui: Ik wil Carl en Karin eerst en
vooral heel veel succes wensen met
hun toekomst. Geniet van elkaar en
jullie bubbel van vrienden en familie!
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Maar we willen vooral genieten van
onze familie en vrienden. Ze wonen
allemaal dichtbij en we zien en horen
ze geregeld.
Tot ziens in Nieuwpoort!

Onze klanten zijn altijd welkom. Geen
meneer of mevrouw hier maar wel
Geertrui, Gilles, Dominiek of Helène.
Carl en Karin, wat brengt de toekomst
nog voor jullie?
Carl en Karin: Argenta verhuist, maar
wij (nog) niet! Het kantoor krijgt een
andere bestemming. Wat het precies
wordt, blijft nog geheim. Onze k
 inderen
willen dat het een verrassing blijft tot
de opening! Ondertussen hebben wij
de handen vol met het verbouwen
van onze toekomstige woonst in de
Recollettenstraat.
Naast hobby’s zoals klussen en modelbouw gaan we geregeld fietstochtjes
maken. Ook kunst en cultuur opsnuiven
her en der in ons mooie land staat op
het programma. Karin wil graag haar
artistieke kant weer opzoeken.




— Carl Debruyne —
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De Wasserette

ondernemers over de kortingsactie
D,
OOR
B
AAN KAAL
KOMSHOP LO

Dit najaar loopt in Nieuwpoort de kortingsactie 10 % meer koopkracht. Het
initiatief waarbij de ene economische sector de andere stimuleert, rekent
op de deelname van meer dan 180 Nieuwpoortse ondernemers. We laten
enkelen van hen graag even aan het woord!

Wat vind jullie van de kortingsactie
10 % meer koopkracht?
De kortingsactie wordt door onze
klanten echt geapprecieerd. Als ze
komen eten, verdienen ze een mooi
bedrag dat ze kunnen uitgeven in een
andere sector. Omgekeerd is het net
hetzelfde. Als ze iets gekocht hebben,
kunnen ze die extra aankoopwaarde
spenderen in de ReCa-sector. Een
mooie wisselwerking. Hopelijk kunnen
wij nog lang van de actie genieten.

Wat is het sterke punt van Nieuwpoort
als ondernemersstad?

Een pluspunt is ook dat er steeds meer
aandacht is voor het lokaal winkelen.
Dit komt ten goede van de vele kleinere
ondernemingen die Nieuwpoort rijk is.
Wat betekent ondernemen voor jou?
Ondernemen is voor mij echt een
uitdaging. Zeker nu met de coronacrisis.
Dit zette mij aan om het roer om te
gooien. Ik vond mijn zaak opnieuw uit,
focuste op thuisleveringen en kende zo
een positief verhaal.

In Nieuwpoort is er voor elk wat
wils. Naast het shoppinggebeuren
is ook ruimte om te genieten van de
omgeving. Al wandelend of fietsend
leer je spontaan nieuwe zaken
ontdekken.

Wheels Bikestore
Wat vind je van de kortingsactie
10 % meer koopkracht?
Het is een mooi initiatief dat
toegankelijk is voor iedereen. Ook voor
mensen buiten Nieuwpoort. Dankzij de
digitale kaart kun je gemakkelijk extra
aankoopwaarde vergaren. Het systeem
is ook eenduidig. De meeste klanten
kunnen er na enkele keren vlotjes mee
werken.
Wat is het sterke punt van Nieuwpoort
als ondernemersstad?

Wat betekent ondernemen voor jou?
Ik probeer mijn klanten zo goed
mogelijk te helpen, zelfs met het
kleinste probleem. Die klantgerichtheid
vind ik heel belangrijk. Daarnaast
tracht ik ook iets bij te dragen aan de
maatschappij. Door het verkopen van
fietsen wil ik de groene manier van
leven mee helpen promoten.

Winetime

Wat vinden jullie van de kortingsactie
10% meer koopkracht?

Wat is het sterke punt van Nieuwpoort
als ondernemersstad?

Wat vind je van de kortingsactie
10 % meer koopkracht?

Het is een actie die voor iedereen
goed is. Inwoners, vakantiegangers en
tweedeverblijvers worden nu nog meer
gestimuleerd om Nieuwpoort ten volle
te beleven en te ontdekken. Het is ook
positief dat de ene sector de andere
stimuleert. Deze wisselwerking tussen
de verschillende sectoren kan ook in de
toekomst verdergezet worden.

In Nieuwpoort zijn er nog steeds veel
kleine ondernemingen die veel waarde
hechten aan persoonlijk contact met
hun klanten. Als je naar Nieuwpoort
komt, word je op een hartelijke manier
door een lokale ondernemer geholpen.

Ik ben aangenaam verrast door de
kortingsactie en onze klanten ook. In
het begin is het even zoeken, maar wij
trachten onze consumenten zo goed
mogelijk te helpen. Ik sta erop dat wij
iedereen stap voor stap uitleggen hoe
de kortingscampagne werkt. Wij helpen
ook met het online registreren. Onze
klanten waarderen dat wij dat voor hen
doen.

Wat betekent ondernemen voor jullie?
Voor ons is het helpen van onze klanten
heel belangrijk. Wij doen dit steeds met
de nodige passie en kennis van zaken.

Wat is het sterke punt van Nieuwpoort
als ondernemersstad?
De diversiteit van het
ondernemerschap. In Nieuwpoort zijn
verschillende ondernemers actief die
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een pluspunt dat de meeste winkels op
zondag open zijn. Zo kan de consument
ook in het weekend ten volle genieten.

Nieuwpoort heeft gewoon het
totaalplaatje. Je kunt er winkelen, lekker
eten en genieten van de prachtige
omgeving. Een dag in Nieuwpoort is
dus altijd rijkgevuld. Ik vind het ook

Schoenen Verdievel
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Ondernemen betekent dat we er met
passie en vol overgave voor gaan.
We pakken uit met een sterk concept
en houden ook vast aan dat idee.
Ook hechten wij veel belang aan
klantvriendelijkheid en aan een warm
contact met onze klanten.

Wat is het sterke punt van Nieuwpoort
als ondernemersstad?

Juliette

De kortingsactie is voor ondernemer
én consument een meerwaarde. De
consument krijgt een mooie korting en
het lokaal ondernemerschap een extra
duwtje in de rug. Het is ook motiverend
dat alle lokale ondernemers samen
werken aan één gezamelijk project.

Wat betekent ondernemen voor jullie?

Nieuwpoort wordt gekenmerkt door tal
van ondernemers die zich inzetten voor
hun zaak en dat wordt geapprecieerd.

meer info op
www.ikkoopinnieuwpoort.be

Wat vind je van de kortingsactie
10 % meer koopkracht?

Vele consumenten vinden het ook
charmant om te winkelen of te gaan
eten in kleine zaken. In Nieuwpoort
kunnen zij zich dus volop uitleven.

elkaar aanvullen. Ook de jachthaven
en de zee zijn niet te onderschatten
aantrekkingsfactoren.
Wat betekent ondernemen voor jou?
Ondernemen zit al van jongs af aan in
mijn bloed. Mijn ouders hebben de
passie voor het ondernemen aan mij
doorgegeven. Ik wist al vroeg dat ik mijn
eigen zaak wou hebben. Voor mij draagt
het ondernemen dan ook bij aan mijn
persoonlijke ontwikkeling.
Ik vind het ook belangrijk dat ik iets
kan bijdragen aan de regio waar ik
woon. Door mij onderneming kan ik
werkgelegenheid creëren en daar ben
ik toch trots op.
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samen tegen
corona
zes gouden regels ...
elf miljoen redenen
In de strijd tegen COVID-19 staan zes belangrijke
voorschriften centraal. Meer info over deze regels
vind je op www.11miljoenredenen.be

1
2
3
4
5
6

Respecteer de
hygiëneregels.
Doe je activiteiten bij
voorkeur in de buitenlucht.
Heb aandacht hebben voor
kwetsbare personen.
Hou steeds voldoende
afstand (anderhalve meter).
Beperk je
nauwe contacten.
Volg de regels
inzake bijeenkomsten.

infonummers
Het dragen van een mondmasker is verplicht in de winkelstraten en op de Kaai.
Ook de federale maatregelen blijven van kracht. Dit betekent dat je je mondmasker
draagt in winkels, wachtrijen, openbare gebouwen, markten, schoolomgeving etc.
Meer info op www.nieuwpoort.be.

FEDERALE OVERHEID
Antwoorden op algemene vragen over het coronavirus
vind je terug op www.info-coronavirus.be.
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor
burgers met vragen, dagelijks van 8 tot 20 u.:
• Voor vragen over gezondheid
en openbare orde: tel. 080 01 46 89
• Voor vragen over economie: tel. 080 01 20 33
Tussen 9 en 18 u. zijn Facebook-chats mogelijk met het
nationaal crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid.
STAD NIEUWPOORT

Ter ondersteuning van het contactonderzoek is er de gratis app ‘Coronalert’.
Deze vind je in de App Store of via Google Play. Download de applicatie op je
smartphone of tablet. Via ‘Coronalert’ krijg je een waarschuwing als je in nauw
contact kwam met iemand die positief testte op COVID-19. Dit gebeurt steeds
anoniem. Zo bescherm je tegelijk je gezondheid én je privacy. Je krijgt ook
specifiek advies over wat je moet doen om jezelf en anderen veilig te houden.

Heb je algemene vragen over de gevolgen van de maatregelen in Nieuwpoort? Dan kun je op weekdagen terecht
op tel. 058 22 44 05 van 8 tot 12 u. en 13 tot 17 u.
Vragen kun je ook sturen naar infocorona@nieuwpoort.be.
Volg zeker ook www.nieuwpoort.be en de sociale media
van de Stad voor de laatste ontwikkelingen.

Lees meer over hoe de app werkt
op www.coronalert.be.
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Kook met de Vis van
het Jaar: de pladijs
VLAM heeft samen met de Vlaamse visserijsector
voor de 32e keer een Vis van het Jaar gekozen.
Dit jaar is het opnieuw de pladijs geworden.
Pladijs is beslist het proberen waard. Zowel
gebakken, gepocheerd of gestoofd, in filets of uit
één stuk, is pladijs een echte lekkernij. De platvis
laat zich bovendien heerlijk krokant bakken op
het vel. De smaak is uitstekend.

UIT

Scan de QR-code en vind tal
van lekkere gerechten met
pladijs! Of ga naar
www.lekkervanbijons.be.

IN
Waan je een
wetenschapper

Show de Nieuwpoortse
kledinglijn voor je spiegel
Ben jij een echte Nieuwpoortliefhebber? Dan
is onze kwalitatieve en duurzame kledinglijn
#NPTlover met T-shirts, polo’s, sweaters en
zippers iets voor jou. Je vindt er ook de hipste
sokken met garnalen en de bekende Vuurtoren.
Meer info vind je op www.visit-nieuwpoort.be.
De kledinglijn is te koop bij Toerisme Nieuwpoort.
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Tijdens de opendeurdag in het
laboratorium van Miss Wifi kijk je
toe hoe testen, onderzoekingen
en experimenten worden
uitgevoerd. (meer info zie p. 35)
Zin in meer experimenten?
Op www.dagvandewetenschap.be
wordt op de Dag van de Wetenschap
(zondag 22 november 2020)
een flinke lading wetenschap en
technologie rechtstreeks jouw
huiskamer in gekatapulteerd: lezingen,
experimenten, workshops, spelletjes,
podcasts en shows.

Geniet van
een goed (e-)boek
Je kunt al even e-boeken ontlenen uit de
bibliotheek. Voortaan kun je die ook op je eigen
toestel plaatsen.
Via het platform cloudLibrary kun je telkens 2
e-boeken lenen en 2 e-boeken reserveren.
Handig voor wie de smaak van digitaal lezen te
pakken heeft. De enige voorwaarde is dat je lid bent
van de bibliotheek (5 euro per jaar).
Lectuur nodig tijdens de vakantie? Sla je voorraad
in. Van vrijdag 25 december tot en met vrijdag
1 januari 2020 is de bib namelijk gesloten. Per
persoon kun je 15 stuks (boeken, tijdschriften en/of
films) ontlenen. Je mag deze 4 weken houden.

Houd een
digitale detox!
Naar aanleiding van de nieuwe tentoonstelling in
het bezoekerscentrum Westfront (meer info zie p. 37)
verschijnt een rijk gedocumenteerd boek over de
oorlogsjaren van Juul Filliaert.
Het boek toont het rijke archief van Juul Filliaert,
belicht de vier oorlogsjaren van Juul Filliaert en
zijn uitgebreide verhaal van 1910 tot 1925, met
de onthulling van het oorlogsmonument van
beeldhouwer Pieter Braecke.
Het boek Mijn Oorlog is verkrijgbaar in
het bezoekerscentrum Westfront en
bij Dienst Toerisme.

HUIS
THUIS PLEZIER BELEVEN

Neem een
sportieve pauze
Wanneer je stress hebt of je hoofd wilt
leegmaken, kan het helpen om even
te bewegen. Sport is ontspannend en
bezorgt je heel wat energie. Sporten kun
je gemakkelijk in je eigen huis.
Heb je zelf een leuke sportfoto? Post
deze dan op sociale media met de
hashtag #sportersbelevenmeer. Zo
inspireer je ook anderen om te sporten.
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op maat van

het kind en de jongere

Interview Ilona

Nieuwpoort neemt als Warme Stad heel wat
initiatieven om kinderen en jongeren in een
kwetsbare situatie te helpen.
Wij spraken met Ilona Evrard, de drijvende
kracht achter De Triangel. Dit is het stads
project voor huiswerkbegeleiding en studie
ondersteuning bij kinderen.
Wat is De Triangel precies en wanneer werd
het project opgericht?
De Triangel startte in 2005 vanuit een bezorgdheid om Nieuwpoortse kinderen die in een
kwetsbare situatie opgroeien. Dit kan gaan
van leer- of gedragsproblemen bij het kind
tot langdurige ziekte of anderstaligheid in
het gezin. Maar ook een (v)echtscheiding,
overlijden, langdurige of plotse werkloosheid
of laaggeschooldheid van de ouders zijn
mogelijke oorzaken. Een dergelijke situatie kan
leiden tot een moeizame leeromgeving.
Aanvankelijk werden er negen gezinnen begeleid, drie per basisschool, telkens voor één uur
per week. Toen ik in 2014 de fakkel overnam
van Ilse Cranskens werd dit herleid tot zes
gezinnen en startte ik in elke basisschool één
uur huiswerkklas op voor de derde graad.
Ik tracht de ontwikkeling van het kind te
stimuleren. Daarom staan het huiswerk en
de huiswerkvoorwaarden centraal tijdens de
wekelijkse contacten. Toch heb ik ook oog
voor vrijetijdsbesteding, welbevinden en hulp
verlening.
In andere steden en gemeenten zijn er ook
projecten rond huiswerkbegeleiding en op
voedingsondersteuning waarbij de project
medewerker een tandem vormt met een
vrij
williger of student. In Nieuwpoort is dit
voorlopig niet zo. Als na een inhoudelijke

evaluatie blijkt dat dit kan leiden tot een

kwaliteitsverbetering van het project, brengen
we daar in de toekomst verandering in.
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Hoe komen de kinderen bij De
Triangel terecht?
De school brengt de gezinnen aan. De
redenen hiervoor kunnen zeer divers
zijn. Zoals ik al zei, wil het project
kinderen bereiken die in een kwetsbare
situatie opgroeien. Een kind met een
leerprobleem waarvan de ouders en/of
de school niet weten hoe er mee om te
gaan, is ook een vorm van kwetsbaarheid.
De bedoeling blijft natuurlijk om tijdelijk
hulp te bieden en samen op pad te
gaan met de ouder(s). Ik bekijk samen
met hen hoe het huiswerksysteem van
de school in elkaar zit, hoe ze hun kind
kunnen ondersteunen en wat het kind
nodig heeft om zich optimaal te ont
wikkelen.
Na één schooljaar probeert het gezin
het opnieuw alleen of wordt er hulpverlening opgestart om verder te ondersteunen.

Krijg je veel positieve reacties van
ouders?
Absoluut! Een buitenstaander toelaten
in je huis en toegeven dat niet alles
altijd verloopt zoals het ‘zou moeten’, is
helemaal niet evident. Dus elke keer als
ik voel dat er voldoende vertrouwen is,
om moeilijkheden te bespreken én deze
samen aan te pakken, vind ik dat heel
bijzonder.
De ouders zijn altijd dankbaar en ik ook,
voor hun vertrouwen!

Meld je ook aan
voor Domino!
De tweedehandswinkel van
Domino zoekt extra vrijwilligers
die zich wekelijks kunnen
engageren.
Wat wordt van jou verwacht?
• Sorteren en/of herstellen
van kinderkledij.
• Meehelpen in de
speelgoedwinkel.
• Sociaal contact onderhouden
met bezoekers.
• Materiaal ophalen, monteren
en afleveren.

30

/ NUS

Veel kinderen liepen door het afstandsleren heel wat achterstand op. Alle
hulp om het leerproces te prikkelen is
momenteel welkom. Het enthousiasme
voor dit aanbod was dan ook groot en ik
telde al snel 14 ingeschreven kinderen.

Hoe gaat het er tijdens de coronacrisis
aan toe?
De huiswerkbegeleiding werd door de
coronacrisis plots noodgedwongen
stopgezet. Vorig schooljaar trachtte ik
alle kinderen online of telefonisch op
te volgen. Sommigen kregen digitale
tools om te kunnen deelnemen aan het
afstandsleren. Zelf begeleidde ik enkele
kinderen, dagelijks of wekelijks, bij het
maken van hun huiswerk.
De huiswerkklassen werden dit schooljaar opnieuw opgestart, de huisbezoeken
helaas nog niet. Uiteraard is dat ont
zettend jammer want net die begeleidingen zorgen voor een ondersteuning van
de ouders.
We bleven echter niet bij de pakken
zitten en werkten een alternatief aanbod
uit tijdens de naschoolse opvang in
het Jeugdcentrum. Iedere woensdag
namiddag werk ik in kleine groepjes per
leerjaar rond schoolse vaardigheden en
kunnen de kinderen er ook hun huiswerk
maken. Een collega van de Jeugddienst
zorgt iedere vrijdag voor een leerrijke
activiteit na schooltijd.

Ze komen in kleine groepjes een half
uur bij mij en spelen de overige tijd in
de opvang. Ik heb eigenlijk nu al handen
te kort én er zijn nog zoveel kinderen
die ook deugd zouden hebben van dit
aanbod.

Jullie zijn dus op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die graag
met kinderen bezig zijn!
Een pedagogische achtergrond is
een meerwaarde maar geen must. De
bedoeling is natuurlijk wel om op een
speelse manier vaardigheden bij te
brengen en in te staan voor huiswerk
begeleiding.
Momenteel geldt dit aanbod tot in
december. We willen het graag ver
lengen en liefst zelfs behouden, ook
als de begeleidingen aan huis opnieuw
kunnen opstarten. Samen met de
hulp van vrijwilligers kunnen we meer
kinderen bereiken!

SOCIAALPEDAGOGISCHE PREMIE

thuiszorg en opvoeding van
kinderen met ernstige handicap
Stad Nieuwpoort voorziet een premie voor ouders die grotendeels thuis voor hun kind
met een ernstige handicap zorgen. Deze premie bedraagt 224 euro per jaar en moet
jaarlijks vóór 31 december aangevraagd worden.
VOOR WIE GELDT DE PREMIE?
•
•
•
•

Je kind is niet ouder dan 18 jaar.
Hij/zij heeft een beperkte zelfredzaamheid (FOD-attest of evaluatie 		
door de huisarts van minstens 12 punten).
Je kind verblijft niet constant in een instelling.
Je kind werkt niet in een beschutte werkplaats of heeft geen eigen 			
belastbaar inkomen.

ANDERE VOORWAARDEN?

Wil je meer uitleg over het
vrijwilligerswerk bij De Triangel
en Domino?
Bel of mail naar Ilona Evrard
tel. 0498 92 92 55
ilona.evrard@nieuwpoort.be

•
•

Je moet minstens één jaar in Nieuwpoort gedomicilieerd zijn.
Het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 			
anderhalf keer het leefloon (voor september 2020 is dit 23.326,38 euro).

Het aanvraagformulier en een overzicht van alle nodige bewijsstukken kun je
terugvinden op www.nieuwpoort.be (gebruik de zoekterm ‘sociale premies’).
Hulp nodig bij je aanvraag?
Maak een afspraak in Het Sociaal Huis
via tel. 058 22 38 10.

omgaan met agressie en
frustratiebeheersing
In een vijfdelige workshop leren kinderen via spelletjes en activiteiten omgaan met
gevoelens en negatieve emoties, samenwerken, oplossingen zoeken en vrienden maken.
Organisatie in samenwerking met De Leidraad. Maximum 10 deelnemers.

ELKE ZATERDAG

14 nov - 12 dec

OMGAAN MET AGRESSIE
EN FRUSTRATIEBEHEERSING
9.30 tot 12 u.
Jeugdcentrum, Dudenhofenlaan 2B
€ 30 (inwoners Nieuwpoort), € 15 (VDP+)
€ 50 (niet-inwoners)

Meer info of inschrijven
via tel. 058 23 91 26 (Jeugddienst) of
oonie@nieuwpoort.be (vermeld de naam,
leeftijd en telefoonnummer)
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word jeugdanimator!
Creatief bezig zijn met kinderen, werken met leeftijdsgenoten, je vriendenkring
uitbreiden en een superleuke vakantie beleven ... Klinkt dat als muziek in de oren?
Neem dan zeker deel aan de cursus ‘animator in het jeugdwerk’.
Je kunt de cursus volgen bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, via jouw ziekenfonds
of jeugdbeweging en bij tal van andere jongerenorganisaties. Meer info vind je op
www.speelplein.net.
Met het behaalde attest van Animator kun je dan als jobstudent aan de slag bij de
stedelijke Jeugddienst. Elke vakantie gaat het jeugdteam immers op zoek naar
enthousiaste animatoren die de Nieuwpoortse speelpleinwerking mee kleur geven.
Daarbovenop betaalt de Stad 30 % van je inschrijvingsgeld voor de cursus terug.

doe mee aan de
techniekacademie
Zit je kind in het vijfde of zesde leerjaar in
Nieuwpoort? Is het graag creatief bezig
en nu al een echte uitvinder of kleine
professor in wording? Dan is er de Tiener
Techniekacademie!
In een echt technologielabo maken kinderen
kennis met gereedschap en materialen
én krijgen ze de kans om zelf een aantal
technische systemen te maken.
De Techniekacademie gaat op woensdag
20 januari 2021 van start.

taxicheques verlengd
Ben je tussen 16 en 25 jaar en woon je in Nieuwpoort? Wil je
zorgeloos kunnen uitgaan en veilig thuiskomen? Haal dan zeker
je nieuwe taxicheques bij de Jeugddienst. Voor 5 euro krijg je
zes cheques. Deze hebben samen een waarde van 30 euro.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan vanaf zaterdag 5 december via
www.techniekacademie-nieuwpoort.be. Wees
snel, het aantal plaatsen is beperkt!

Heb je nog taxicheques met vervaldatum maandag 31 augustus
2020 maar heb je die door de coronamaatregelen niet gebruikt?
Geen probleem, ze blijven een extra jaar geldig!
De taxicheques kun je gebruiken in het weekend, tijdens
vakanties en op feestdagen tussen 20 u. ’s avonds
en 7 u. ’s morgens.
Meer info lees je op www.nieuwpoort.be.

Jeugddienst, Dudenhofenlaan 2B
tel. 058 23 91 26 | jeugd@nieuwpoort.be
www.jeugddienstnieuwpoort.be
Jeugddienst Nieuwpoort
jeugdnieuwpoort
jeugddienst.nieuwpoort
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De stadsactiviteiten die in deze
UiTkalender aan bod komen, zijn
onder voorbehoud. De meest
recente updates krijg je steeds
via de officiële communicatieen promotiekanalen van Stad
Nieuwpoort.

MAANDAG
02 NOVEMBER

agenda

NOVEMBER / DECEMBER

HET LAM VAN JAN
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FAMILIETHEATER
HET LAM VAN JAN 3+
Familievoorstelling, visueel- en
objectentheater, op maat van jonge
kinderen, in een intieme en veilige
setting. Een poëziebubbel waar niets
is wat het lijkt, en omgekeerd. Waar de
toeschouwer wordt uitgenodigd om
het onbekende te ontdekken.
Na de voorstelling kunnen de
kinderen kunstzinnig aan de slag. Elke
kunstenaar krijgt een beloning mee
naar huis.
14.30 u. | Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

DINSDAG
03 NOVEMBER

VRIJDAG
20 NOVEMBER

WOENSDAG
04 NOVEMBER

Lang geleden was de wereld een plek
vol magie, maar ondertussen is de
moderne tijd overal doorgedrongen.
Auto’s, vliegtuigen, gsm’s … in
de wereld van de elfen, trollen
en eenhoorns is het allemaal
doodnormaal geworden. Wanneer
de jongste van twee elfenbroers
16 wordt, krijgen ze een speciaal
cadeau: een staf van hun overleden
vader waarmee ze hem voor één dag
kunnen terugbrengen.
14 u. | Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

DONDERDAG
05 NOVEMBER
CINEMA CITY
FOR SAMA
For Sama toont de Syrische
tragedie van binnenuit. Met een
eenvoudige digitale camera wordt
de Syrische opstand tegen dictator
Assad in rebellenbolwerk Aleppo
vastgelegd, vanaf het begin tot aan
de gedwongen evacuatie eind 2016.
Het commentaar daarop bereikt ons
als een brief van een moeder aan
haar kind. For Sama is een radicaal
empathische film, waarin de liefde het
haalt op de allesvernietigende kracht
van oorlog.

14 u. | Stedelijke bibliotheek
Gratis | Reservatie via
bibadmin@nieuwpoort.be

VOORSTELLING
IK BEN PIET EN IK HEET PIERRE

Piet De Praitere brengt humor met
elke vezel van zijn lichaam en hij zal
nooit ofte nimmer teleurstellen.

ZONDAG
08 NOVEMBER

Voor het tweede jaar op rij
organiseren de Sportdienst, Dienst
Toerisme en Dienst Cultuur een
verrassende looptrail doorheen
de historische binnenstad. Je
trekt je loopschoenen aan voor
een recreatieve loop van 5 of 10
km langs bekende en minder
bekende Nieuwpoortse plekken.
Deze editie van het
sportevenement krijgt een
coronaproof jasje aangemeten. De
passages doorheen de gebouwen
worden vervangen door leuke
animaties langsheen het parcours.
Vanaf 8.30 u.
Koning Albert I monument
www.visit-nieuwpoort.be

DONDERDAG
19 NOVEMBER

GUDRUN TAHON

Gudrun Tahon werkt als logopediste in
het buitengewoon onderwijs.

PIET DE PRAITERE

20 u. | Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

ZONDAG
22 NOVEMBER

Theaterregisseur Charlie (Adam Driver)
en actrice Nicole (Scarlett Johansson)
lijken het ideale stel: getrouwd, een
fantastische zoon en staan met hun
theatergezelschap op Broadway. De
relatie loopt stuk wanneer Nicole New
York inruilt voor Los Angeles. Ze willen
hun huwelijk amicaal beëindigen. De
situatie escaleert wanneer advocaten de
touwtjes in handen nemen.
14 en 20 u. | City
www.cultuurnieuwpoort.be

VRIJDAG
04 DECEMBER

CORONAPROOF LOOPTRAIL
NIEUWPOORT TRAIL 2.0

ZATERDAG
07 NOVEMBER

Speciaal voor kinderen van drie tot
acht jaar houdt Gudrun Tahon een verteluurtje in de bibliotheek. Ook (groot)
ouders zijn van harte welkom. De
auteur zal vertellen uit haar boek Ik ben
ik met als thema ‘iedereen is anders,
maar hoort er toch bij’.

CINEMA CITY
MARRIAGE STORY

KINDERFILMNAMIDDAG
ONWARD

14 en 20 u. | City
www.cultuurnieuwpoort.be

VERTELUURTJE
GUDRUN TAHON

DONDERDAG
03 DECEMBER

DONDERDAG FILMDAG
CLEO
BENT VAN LOOY

VRT BIGBAND
FT. BENT VAN LOOY
Bent Van Looy neemt zijn eigen
nummers en die van zijn helden
onder handen. Ze krijgen een nieuw,
Nederlandstalig jasje en worden
tijdens deze theatertour begeleid
door swingende blazers en de
stomende ritmesectie van de VRT
Bigband.
20 u. | Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

De 17-jarige Cleo (Anna Franziska
Jaeger) verloor haar ouders bij een
auto-ongeval met vluchtmisdrijf.
Om dat plotse verlies te plaatsen,
werpt ze zich op de pianopartituren
van Rachmaninov en het Brusselse
nachtleven. Daar leert ze de twaalf
jaar oudere en mysterieuze Leos (Roy
Aernouts) kennen. Bij Leos vindt ze
afleiding en affectie.
14 en 20 u. | Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

DON JUAN

MISS WIFI EN KOEBREV
EXPERIMENTEREN

FAMILIETHEATER
MISS WIFI EN KOEBREV
EXPERIMENTEREN 4+
Op de nationale Dag van de
Wetenschap is het opendeurdag
in het laboratorium van Miss Wifi.
Je mag toekijken hoe de testen,
onderzoekingen en experimenten
worden uitgevoerd. Miss Wifi wil als
eerste vrouw naar de maan reizen.
Intussen werkt Koebrev aan een
uitvinding om raketten aan te drijven.
Na de voorstelling kun je aan de slag
om een raket te maken. Wie hierin
slaagt, krijgt een passende beloning.
14.30 u. | Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

OPERA
DON JUAN
Een snelle opeenvolging van
vertalende theatertaal, een jonge
groep mensen die opera openbreekt,
lichtvoetige verkleedpartijen en
misverstanden, aria’s van verstilde
emotionele momenten en
indrukwekkende ensembles. Met dit
alles maakt DESCHONECOMPANIE
de opera Don Giovanni van Mozart
toegankelijk voor een breed publiek.
20 u. | Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

DONDERDAG
17 DECEMBER
DONDERDAG FILMDAG
LITTLE WOMEN
In het tijdloze en nog altijd actuele
Little Women reflecteert schrijfster Jo
March (Saoirse Ronan) over haar leven
en dat van haar drie zussen: Meg
(Emma Watson), Amy (Florence Pugh)
en Beth (Eliza Scanlen). Het verhaal
speelt zich af in het conservatieve
negentiende-eeuwse Amerika en
biedt een kijk in het leven van deze
vier jonge vrouwen. Little Women
is gebaseerd op het beroemde
gelijknamige boek van Louisa May
Alcott.
14 en 20 u. | Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be
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WOENSDAG
23 DECEMBER
KINDERFILMNAMIDDAG
DE BEROEMDE BERENINVASIE VAN SICILIË
Lang geleden verdween Tonio, de
zoon van berenkoning Leonzio.
Vastberaden om zijn zoon terug
te vinden, vertrekt Leonzio samen
met het berenvolk richting de
mensenwereld voordat de strenge
winter aanbreekt. Onderweg zijn er
heel wat obstakels. Maar Leonzio
geeft niet op. Uiteindelijk bevalt het
leven onder de mensen de beren wel.
Tot ze de slechte gewoontes van de
mensen beginnen over te nemen.
14 u. | Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

WOENSDAG
30 DECEMBER
KINDERFILMNAMIDDAG
EVEREST, DE JONGE YETI
Als tienermeisje Yi een jonge Yeti
ontdekt, besluit zij hem ‘Everest’ te
noemen. Ze gaat op speurtocht om dit
magische wezen te herenigen met zijn
familie op het hoogste punt van de
aarde. Maar om Everest weer thuis te
krijgen moeten ze er wel in slagen om
zoöloge D. Zara en zakenman Burnish,
die koste wat kost een Yeti wil vangen,
telkens een stap voor te blijven.

meerdaagse
activiteiten
T.E.M. ZONDAG
03 NOVEMBER

WESTFRONT
NIEUWPOORT

Westfront Nieuwpoort
Kustweg 2
tel. 058 23 07 33
info@westfrontnieuwpoort.be
www.westfrontnieuwpoort.be
SCHRIJF MEE

SCHRIJF MEE AAN
MIJN VERHAAL
Schrijf mee aan mijn verhaal is een
campagne van Pleegzorg Vlaanderen.
Harry Potter en Zweinstein, Pipi
Langkous en Villa Kakelbont:
pleegzorg wordt gelinkt aan bekende
personages die een plek zoeken
waar ze zich thuis voelen. Er is een
thematafel met (jeugd)boeken en
dvd’s over dit onderwerp.
Stedelijke bibliotheek

Vanaf zaterdag 31 oktober
2020 wordt de toegang tot het
bezoekerscentrum Westfront
op zondag gratis voor al wie in
Nieuwpoort gedomicilieerd is.

VRIJDAG 18 DECEMBER
T.E.M. ZONDAG 03 JANUARI
VROLIJK NIEUWPOORT
Vrolijk Nieuwpoort bezorgt je
een onvergetelijke magische
kerstvakantie!

ZWEMBADDAGEN

Als organisator ken je je
activiteiten het best. Daarom laten
we je zelf je activiteiten invoeren
in de UiTdatabank.

Westfront
westfrontnieuwpoort

AAN MIJN VERHAAL

14 u. | Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

Ontdek alle activiteiten en
evenementen in Nieuwpoort via
www.uitinvlaanderen.be.

VROLIJK NIEUWPOORT

MAANDAG 16 T.E.M.
ZONDAG 22 NOVEMBER
ZWEMBADDAGEN 2020
Een zwemweek met kleine
attenties en kennismaking met
verschillende zwemactiviteiten:
ontbijtzwemmen, ravotnamiddag,
duikinitiatie, sfeerzwemmen,
floatfit yoga etc.
Je kunt ook deelnemen aan de
zwem-je-zot-wedstrijd. Zwem
zoveel mogelijk baantjes!
Stedelijk zwembad
www.nieuwpoort.be

Schaatsen kan vanaf 16 december
maar gebeurt dit jaar niet op een
traditionele piste. Een ontmoeting
met de échte Kerstman? Ja, maar
in een ander jasje. Ritjes draaien
op de Carrousel? Uiteraard!
Dit jaar is er ook een heuse
rodelbaan. Voor kinderen staan
tal van leuke workshops op het
programma.
In de sfeervolle winterhut op het
Marktplein ben je welkom om met
je bubbel gezellig iets te drinken.
Vrolijk Nieuwpoort is er voor groot
en klein, jong en oud.
www.visit-nieuwpoort.be
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Het boekje Het mysterie van de
slimme schipper wordt
aangeboden aan kinderen van
8 tot en met 12 jaar die
Westfront bezoeken. Natuurlijk
mag je ook meedoen als je wat
jonger of ouder bent.

T.E.M. ZONDAG
05 SEPTEMBER 2021

TENTOONSTELLING

MIJN OORLOG

TENTOONSTELLING
MIJN OORLOG

In Westfront komen de oorlogsjaren
van Juul Filliaert - journalist, uitgever
en v erzamelaar - opnieuw tot leven.
Als redactie-secretaris van het
frontblad De Belgische Standaard was
Filliaert betrokken bij alle initiatieven
om de culturele en sociale noden
van de frontsoldaat te behartigen.
Zijn persoonlijk archief en unieke
kunstverzameling van frontschilders
zal het engagement van deze getuige
in de belangstelling plaatsen.
De drijvende kracht achter Mijn
oorlog – Juul Filliaert 1914-1918 is
Juuls kleinzoon, Luc Filliaert. Net als
zijn grootvader is hij Nieuwpoortenaar
in hart en ziel. Luc geeft les aan het
zesde leerjaar in de Vrije Basisschool
Stella Maris. Geschiedenis is één van
zijn stokpaardjes.

GRATIS

DE SLIMME SCHIPPER

Let op! De gratis toegang geldt
niet tijdens periodes met extra
acties zoals de Clicformers
doe-expo Bouwen aan het Front
(15 juni t.e.m. 15 september 2021).

Hoe deze tentoonstelling ontstond,
lees je in De Nieupoortsche Standaard,
gebaseerd op een authentiek
exemplaar van De Belgische
Standaard. Haal je krant bij Toerisme
Nieuwpoort-Bad of Westfront.
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HET MYSTERIE VAN

VANAF ZATERDAG
19 DECEMBER
HET MYSTERIE VAN DE SLIMME
SCHIPPER
Fran brengt met haar ouders een
bezoekje aan Westfront. Voor het
kleine meisje is het wat saai en algauw
begint ze te dommelen. In haar droom
ontmoet ze Hendrik Geeraert. Aan
de hand van uitdagingen en leuke
opdrachtjes ontdekken ze samen
het verhaal van de sluizen en de
belangrijke rol die ze speelden tijdens
de Eerste Wereldoorlog.
Kinderen meenemen op museum–
bezoek is niet altijd gemakkelijk.
Speciaal voor deze jonge bezoekers
komt Westfront Nieuwpoort met een
gloednieuwe belevingstocht: Het
mysterie van de slimme schipper.
Het verhaal speelt zich af in de
permanente tentoonstelling van het
bezoekerscentrum Westfront, het
Koning Albert I monument en rond
het sluizencomplex De Ganzepoot.

Naar aanleiding van
de tentoonstelling
Mijn Oorlog verschijnt een rijk
gedocumenteerd boek over de
oorlogsjaren van Juul Filliaert.
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herdenking
Groote
Oorlog
De geschiedenis van onze stad blijft voor
eeuwig onlosmakelijk verbonden met de
gebeurtenissen van
1914-1918. De herinnering aan de Groote
Oorlog blijft meer dan 100 jaar later
duidelijk zichtbaar in het straatbeeld.

Het IJzergedenkteken
van Pieter Braecke

De beschermde schoorsteen
in Ramskapelle deed dienst
als observatiepost in WO I.

Ode aan de helden
van het 7e Linieregiment

Nieuwpoort huldigt Zouaven,
Fusillier Marins en Territorialen

Verbroedering 25-12-1914:
een korte kerstvrede

De Duvetorre als stille getuige
van de Groote Oorlog

38

/ NUS

NUS

/ 39

Nieuwpoort in beeld

Nieuwpoort is Fair Trade
Nieuwpoort is sinds 2010 officieel een fairtradegemeente. Onze stad draagt eerlijke en duurzame handel een warm hart
toe. Het promoten van lokale producten is daarom erg belangrijk.

preventietop vindt plaats in Nieuwpoort
Op woensdag 7 oktober 2020 vond de Preventietop van Logo Brugge-Oostende plaats in Nieuwpoort. Daar was er
aandacht voor de mentale en fysieke gezondheid bij kinderen en jongeren.

In de vernieuwde fairtradebrochure komen tal van Nieuwpoortse streekproducten en ondernemers aan bod. Je krijgt ook
tips hoe je op een duurzame manier kunt consumeren.
De brochure kun je digitaal raadplegen via www.nieuwpoort.be.

Alle aanwezige lokale besturen ondertekenden een engagementsverklaring die nadruk legt op een gezonde omgeving
voor jongeren. Ook werd een appelboom in het Prins Mauritspark geplant. Bij de boom vind je een QR-code naar lekkere
en gezonde appelrecepten.

vredesvlag wappert
aan Stadhuis
Op 21 september vierden we de Internationale Dag van
de Vrede.

eerste verkoop van N.63 Shaun
In de stedelijke Vismijn vond op maandag 5 oktober 2020 de eerste verkoop plaats van het nieuwe vissersvaartuig N.63
Shaun. Het schip uit 1987 was de laatste jaren vooral actief in schelpenvisserij voor de Franse kust. Dat blijft zo in de
toekomst. Daarnaast zal het gedurende bepaalde periodes op tong vissen, onder andere in het Bristolkanaal.
Het peterschap over de N.63 Shaun gaat naar Maurice Lambrecht. Reder Gregory Arnoys schenkt het bedrag van het
peterschap aan de vzw Promovis Nieuwpoort.
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De Internationale Dag van de Vrede werd dit jaar
gekoppeld aan de atoomaanvallen op Hiroshima en
Nagasaki (op 6 en 9 augustus 1945). Exact 75 jaar
geleden maakten twee kernbommen beide steden met
de grond gelijk. Met het uithangen van de vredesvlag
riep de Stad samen met 157 gemeenten en steden op
tot kernontwapening.

stadsmedewerkers en
brandweer ruimen ravage
van storm Odette op
Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september 2020
raasde storm Odette door het land. Er waren tal van
brandweerploegen op de baan voor diverse interventies
voor stormschade. Zij stonden paraat om iedereen in nood
verder te helpen.
Onze eigen stadsmedewerkers gingen na de storm aan het
werk om de schade op te ruimen. Het was een hele klus om
het vele zand en de afgebroken takken zorgvuldig op te
kuisen. Puik werk van alle partijen!

NUS

/ 41

sociale media
Word fan van onze Facebookpagina of volg ons op Instagram of Twitter. We
proberen niet alleen om dagelijks leuke en informatieve berichten te posten,
maar antwoorden ook op vragen die via deze kanalen gesteld worden!
Heb jij een sfeervolle foto of een grappige tweet? Deel ze met ons op Twitter
of Instagram. Wie weet verschijn jij wel in de volgende editie van NUS!

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

Volg ons op

Reeds méér dan 35 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:
• Strafrechtelijke verdediging
• Mede-eigendom en huurrecht
• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling
• Handelsrecht met onder meer overlating van uw
handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, …

THUISVERPLEGING
SASKIA, SANDRA & NADIA
regio Nieuwpoort- Lombardsijde
Alle verpleegkundige zorgen: dagelijkse/wekelijkse toiletjes,
alle wondzorgen, inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes,
medicatie voorbereiden …
Derde betalerssysteem: GEEN KOSTEN = alle mutualiteiten
Deblieck Saskia
0498 22 49 80

bvba

Debruyne Joeri
DAKWERKEN
Pemenhoek 16
8620 Nieuwpoort
gsm 0474 21 48 31

Pemenhoek 16
8620 Nieuwpoort
25 jaar ervaring
0474 21 48 31

joeri.debruyne@telenet.be

Germonpré Sandra
0472 20 12 61
Ravets Nadia
0484 24 31 51

Volg ons op
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thuisverpleging Saskia Sandra Nadia

joeri.debruyne@telenet.be
www.dakwerkendebruyne.be
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De thuishaven voor
al je vastgoed

8620 NIEUWPOORT

8620 NIEUWPOORT
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verkoop en verhuur

ONDERHOUD, HERSTELLING
EN INSTALLATIE VAN SANITAIR
EN CENTRALE VERWARMING

NR. 5

NR. 4

TWEEMAANDELIJKS

/ TEL. 0468 12 60 86  Kaai 43, 8620 Nieuwpoort
 058 62 44 66
/ E-MAIL BJORN.PLOMBAERT@GMAIL.COM
 info@immodekaai.be
/ VESTIGING NIEUWPOORT
/ BTW BE 0727 591 357www.immodekaai.be

TWEEMAANDELIJKS
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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

