Pantone Coated

Pantone Uncoated

Thuisverpleging met een hart
REGIO NIEUWPOORT I LOMBARDSIJDE I WESTENDE I
MIDDELKERKE I OOSTDUINKERKE I KOKSIJDE I VEURNE

Gratianne Bullens 0474 23 94 07
Julie Demarcke
0496 38 29 64
Laure Steyaert
0471 12 55 57

De thuishaven voor
al je vastgoed
verkoop en verhuur

• 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!

 Kaai 43, 8620 Nieuwpoort
 058 62 44 66
 info@immodekaai.be

www.immodekaai.be
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VOORWOORD
Beste inwoners,
We laten het drukke zomerseizoen achter ons en kijken
uit naar een mooi najaar in Nieuwpoort. Normaal gezien
vindt in oktober de Dag van de Garnaal plaats, de
jaarlijkse hoogmis voor liefhebbers van deze lekkernij uit

het oude platform nog zelf uw weg moest vinden, is dit

onze Noordzee. Door de huidige omstandigheden kan dit

nu stukken eenvoudiger. Via een zoekbalk krijgt u snel en

evenement spijtig genoeg niet ingericht worden.

doelgericht de nodige info aangereikt.

Bij wijze van alternatief pakken we uit met een heuse ‘Maand

Handig is het online afsprakensysteem waarmee u zelf op

van de Garnaal’ waarbij we samenwerken met onze lokale

voorhand bepaalt wanneer u bij ons langskomt. Tegelijk

visrestaurants. Zij zorgen voor een degustatiemenu met in

maakten we ook werk van een digitaal evenementenloket.

elk gerecht dagverse Noordzeegarnalen als smaakmakers.

Meer informatie over al deze vernieuwingsprojecten leest u

De chefs presenteren hun menu in een handige pocket die

in deze Nieuwpoort, Uw Stad.

verkrijgbaar zal zijn bij Dienst Toerisme en de deelnemende
restaurants.

Door het aanbieden van deze digitale tools vermijden we
onnodige ontmoetingen in stadsgebouwen. Een dergelijke

Als kusthaven met een bloeiende visserijsector is het

voorzichtigheid is immers nog altijd nodig. We moeten

maritieme aspect een vitaal onderdeel van onze identiteit.

alert zijn én blijven. Onze gezamenlijke strijd tegen het

Hét kloppend hart van Nieuwpoort is ongetwijfeld de

coronavirus kunt u het best vergelijken met het afleggen van

Vismijn. De ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere

een marathon. We zijn goed gestart aan ons loopnummer

gebouw wordt toegelicht in dit magazine.

maar de weg tot de finish is nog lang. Volhouden is dus de
boodschap!

Het hele coronaverhaal betekende niet alleen voor u maar
ook voor ons een hele aanpassing. Ondanks alle grote

Als bestuur doen we er alles aan om het virus buiten

veranderingen is er één constante: we bieden nog steeds

te houden. Uw hulp is daarbij cruciaal! Wees een

een optimale dienstverlening voor al wie in Nieuwpoort

echte kapitein en toon het goede voorbeeld door alle

woont, verblijft of op bezoek is.

veiligheidsvoorschriften te respecteren. Zo houden we
Nieuwpoort samen gezond!

Stad Nieuwpoort trekt voluit de kaart van modernisering
om u nóg beter te helpen. Maar tegelijk ook voor uw

Namens het voltallige stadsbestuur wens ik u een prachtige

veiligheid. Zo pakken we uit met een gloednieuwe website.

en aangename herfst in Nieuwpoort.

Wanneer u naar www.nieuwpoort.be surft, ziet de

Burgemeester Geert Vanden Broucke

stedelijke webpagina er volledig anders uit. Waar u op

Uit veiligheidsoverwegingen kunnen nog steeds geen grote evenementen, activiteiten of officiële plechtigheden
plaatsvinden. De redactieraad heeft daarom beslist om deze niet in dit magazine op te nemen. Om dezelfde reden werd
ook de UiTkalender achteraan weggelaten. De activiteiten die wel in dit magazine aan bod komen, zijn steeds onder
voorbehoud.

Let op! Bij het nemen van de foto’s in dit magazine waarop mensen staan afgebeeld, werden steeds de g
 eldende
veiligheidsvoorschriften gerespecteerd. Hier en daar zul je personen zien die geen m
 ondmasker dragen. Het gaat
hierbij om stockafbeeldingen uit de stedelijke beeldbank of foto’s die gemaakt w
 erden vóór de algemene mond
maskerplicht van kracht werd.
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geboortes

Wie wint de Cultuurprijs 2020?
In het najaar wordt de tweejaarlijkse Cultuurprijs toegekend

JULES

aan een persoon of vereniging die zich verdienstelijk heeft

Geboren op 7 maart 2020

gemaakt voor het socioculturele leven in onze stad. Elke inwoner

Zoon van Sesier Amedée

van Nieuwpoort en elke Nieuwpoortse vereniging kan iemand

en Nowé Steffi

voordragen.

AALIYAH

Ken

jij

Geboren op 27 maart 2020

dan

een

Dochter van Braem Giovanni

vóór

en Pacheva Rosita

brievenbus van de City (Valkestraat 18) of stuur het naar

iemand

die

deze

schriftelijke

donderdag

1

prijs

nominatie

oktober

zou
aan

2020.

verdienen?

Bezorg

de

Cultuur

Dienst

Deponeer

dit

in

de

cultuur@nieuwpoort.be.
ELENA
Geboren op 1 april 2020
Dochter van Titone Giovanni
en Devreker Celine

Heb aandacht voor
de Kusttram!

VIC
Geboren op 28 april 2020
Zoon van Vanden Abeele Steve en
Declerck Lien

De Kusttram is het ideale vervoersmiddel om onze kust te

overlijdens

ontdekken. Wees wel steeds aandachtig voor de tram, zeker in
de buurt van haltes en oversteekplaatsen.
Respecteer daarom volgende veiligheidsvoorschriften:

DEPOTTER JOHAN (59)
Nieuwpoort, 24 juni 2020

1.

BILLIAU DANNY (44)

2.

De Kusttram heeft altijd voorrang, ook op fietsers en
voetgangers en zelfs op het zebrapad.
De Kusttram rijdt vaak langs duinen waar de zichtbaarheid
minder is.

Nieuwpoort, 29 juni 2020
3.

Vermijd de bedding van de Kusttram en de bijhorende
parkeerstroken.

COCQUYT THÉRÈSE (91)
Veurne, 29 juni 2020

4.

Kusttrams volgen elkaar snel op en kunnen uit twee

TOLOMEI JOSEPH (81)

5.

De Kusttram rijdt heel stil. Vooral goed kijken dus!

Oostduinkerke, 30 juni 2020

6.

De Kusttram kan niet zomaar stoppen, hou rekening met

richtingen komen.

de remafstand.
VAN HULLE OMER (89)

7.
8.

Begeleid kinderen
in het drukke verkeer.

MEERSCH FRANS (76)
Ieper, 15 juli 2020

Kijk goed naar de
verkeersborden.

Koksijde, 10 juli 2020

9.

Neem bij het oversteken
steeds de kortste weg.

T’JAECKX BLONDINA (91)
Nieuwpoort, 29 juli 2020

Meer info op
www.dekusttram.be.

VAN BERLO GILBERT (73)
Oostende, 31 juli 2020
VAN STEENBERGEN JOANNA (90)
Nieuwpoort, 12 augustus 2020
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Brandweer Nieuwpoort
zoekt brandweermannen en -vrouwen
Brandweer Nieuwpoort is op zoek naar nieuwe

• houder zijn van het federaal geschiktheidsattest

vrijwillige brandweermannen en -vrouwen.

voor het basiskader, middenkader of hoger kader

Het takenpakket bestaat uit:

(meer info via www.ikwordbrandweer.be);
• wonen in een straal van 8 km van een

• deelnemen aan interventies;

brandweerpost.

• uitvoeren van opgelegde taken;
• onderhouden van fysieke conditie;

Iedere aanwerving begint met een periode van de

• deelnemen aan oefeningen en opleidingen;

aanwervingsstage. De stage begint met het volgen

• hanteren van standaardmateriaal van

van de opleiding die nodig is voor het behalen van

brandweerwagens.

het brevet van brandweerman en eindigt 1 jaar na
het behalen van het brevet.

Kandidaten moeten voldoen aan de volgende
aanwervingsvoorwaarden:

INTERESSE?
Meer informatie kun je verkrijgen bij de Dienst

• Belg zijn of burger van een ander land dat deel

Personeel & HR van Brandweerzone Westhoek via

uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of

tel. 058 60 39 00 of op

van Zwitserland;

jobs.brandweerwesthoek.be.

• tenminste 18 jaar oud zijn;
• houder zijn van een rijbewijs B;

Solliciteren kan tot en met woensdag
30 september 2020.

ZORG DAT JE NIETS MIST DOOR GRIEP!
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen (diabetes, een ziekte van longen, hart, lever
of nieren)? Dan is het risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half
oktober.
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan
is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag
het na bij je huisarts.
Meer info op www.laatjevaccineren.be.
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EEN NIEUWE WEBSITE
VOOR STAD NIEUWPOORT
Het digitale platform is visueel aantrekkelĳk, boeiend en vooral heel klantvriendelĳk. De nieuwe webstek biedt snel de
informatie die je zoekt, laat je documenten van thuis aanvragen en geeft je de kans om online een afspraak te maken. Ook
het melden van een evenement kan via het vernieuwde www.nieuwpoort.be.

SNEL INFORMATIE OP MAAT
De website vertrekt vanuit het standpunt
van de gebruiker.
Het platform neemt je op een eenvoudige manier
mee doorheen het productenaanbod van de Stad.
Dit pakket werd zorgvuldig opgelĳst en
beschreven. Zoeken kan op trefwoord of via het
menu bovenaan.
Ook in de toekomst blĳft de Stad de website
afstemmen op de noden en verwachtingen van de
websitegebruiker. De nieuwe site wordt nog
voortdurend aangevuld en verbeterd. Wie toch
een fout opmerkt, kan dit eenvoudig online
melden via de knop ‘fout opgemerkt?’ (onderaan
elke pagina).

STERKE ZOEKMACHINE
Dankzĳ de effectieve zoekfunctie in de
witte zoekbalk kunnen bezoekers zich beter
oriënteren en vlotter de juiste informatie
terugvinden.
Je navigeert meteen naar de gewenste
webpagina. Je ziet ook meteen of een online
aanvraag mogelĳk of een afspraak nodig is. Alle
rubrieken doorbladeren is dus verleden tĳd!

AFSPRAAK IN ÉÉN KLIK
Een afspraak inplannen gebeurt
met één klik op de knop 'Afspraak maken'. Kies het
product waarvoor je een afspraak wilt. Bevestig de
voorgestelde datum en het uur of kies zelf een
datum die voor jou past.

REGEL ZOVEEL
MOGELĲK ONLINE
Gebruiksvriendelĳkheid staat centraal op het
vernieuwde www.nieuwpoort.be. Van thuis uit kun je
gemakkelĳk alle informatie vinden die je nodig hebt.
Voor het aanvragen van attesten, documenten,
subsidies en vergunningen of het invullen van
formulieren volstaat een simpele muisklik. Het gaat
snel, veilig en eenvoudig.
Het digitaal loket wordt ook steeds uitgebreid met
nieuwe producten.

Meld je aan op de website. Dit kan via de
knop ‘Aanmelden’ in de rechterbovenhoek.
Zo hoef je niet telkens alle velden in te
vullen. Dat doet de site dan automatisch.
Meld je je liever niet aan? Geen probleem!
Dan tik je gewoon zelf telkens je gegevens
in voor elke aanvraag.

BEKĲK ALLE INFO MET
GEMAK OP JE COMPUTER,
SMARTPHONE OF TABLET
De stedelĳke website is zeer geschikt voor
mobiele apparaten. Dankzĳ de handige zoekfunctie hoef je niet onnodig te scrollen door de
verschillende subpagina’s.

Lukt het maken van een online afspraak niet?
Neem dan contact op met de betrokken dienst.
Bel de betrokken dienst op en de medewerkers
maken voor jou de afspraak aan de telefoon.
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PRAKTĲKVOORBEELD

“Ik heb een nieuwe
identiteitskaart nodig.”

N

IE

LG

UE

BE

IQ

LG

BE
IË

LG

BE

1
Je tikt in de witte balk wat je zoekt: ‘identiteitskaart’.

2
Na het typen van de eerste letters stelt de site je een
aantal producten voor. De identiteitskaart is hier één van.

3
Je klikt deze aan. Daarna krĳg je een lĳst met alle
zoekresultaten. Nu kies je voor het eerste zoekresultaat
‘elektronische identiteitskaart’.

4
Je komt vervolgens op de pagina met alle info over de
identiteitskaart. Van hieruit kun je een afspraak
vastleggen om jouw aanvraag te doen. Klik hiervoor op
de blauwe knop 'Maak een afspraak - eID aanvragen'.

5
Op deze pagina lees je ook wat je meebrengt naar het
loket voor de aanvraag van jouw nieuwe identiteitskaart
en wat de kostprĳs is.

6
Let op! Heb je een nieuwe identiteitskaart nodig omdat
jouw kaart gestolen werd of omdat je ze kwĳtraakte?
Dan ga je eerst langs bĳ de politie om hiervan aangifte
te doen. Pas dan kun je een nieuwe kaart aanvragen.
Ook dat lees je op de webpagina over de
identiteitskaart.
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HET DIGITAAL EVENEMENTENLOKET
webshopnieuwpoort.recreatex.be

1. AANVRAAG EVENEMENT

Plan je een event:
- (deels) op het openbaar domein;
- op privéterrein of in een privégebouw en dat toegankelĳk is
voor meer dan 50 personen;
- in een stadszaal?

Plan je een wielerwedstrĳd:
- die aankomt en/of start
in Nieuwpoort?

Plan je een event:
- in een privégebouw of op
privéterrein waar je muziek
na 22 u. wil afspelen of
vuurwerk wil afschieten?

Dan moet je toestemming vragen bĳ Stad Nieuwpoort
via het digitaal platform webshopnieuwpoort.recreatex.be.

WANNEER

WAT ALS

HOE LANG

dien je je aanvraag in?

voor je aanvraag is goedgekeurd?
- Adviserende diensten hebben 14 dagen
om advies uit te brengen.
- De aanvraag wordt indien nodig ter
goedkeuring voorgelegd aan het college
van burgemeester en schepenen. Dit
binnen de 14 dagen.

Drie maanden voor de start van
het event. Indien later kan de Stad
niet garanderen dat de nodige
vergunningen tĳdig worden
afgeleverd.

je je evenement
niet aanmeldt?
Wie zĳn event niet aanmeldt,
kan een GAS-boete krĳgen.

2. UITLENEN MATERIAAL
Stad Nieuwpoort leent materiaal uit aan twee categorieën uitleners. De materiaallĳst vind je via het digitaal evenementenloket.

CATEGORIE 1

CATEGORIE 2

Nieuwpoortse verenigingen, scholen en adviesraden.

Bedrĳven, particulieren en alle andere aanvragers
die niet onder categorie 1 vallen.

Materiaal beschikbaar van Dienst Evenementen en
Jeugddienst.

Materiaal beschikbaar van Dienst Evenementen.

3. RESERVEREN ZAAL

Kies de locatie.

Selecteer
de datum.

Selecteer
de activiteit.
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Verzend je
aanvraag.

Reservatie pas
definitief na
bevestigingsmail.

FLITSEN UIT DE RAADZAAL
DONDERDAG 25 JUNI 2020

1

Nieuwe openbare verlichting langs de

4

Trouwen in de Stadshalle

Dienstweg Havengeul

Door de coronamaatregelen zijn er nu twee locaties waar

De raad keurde de vernieuwing van de openbare verlichting in

koppels hun jawoord aan elkaar kunnen geven. Het bestuur

de Dienstweg Havengeul tussen de Elisalaan en de Louisweg

biedt de Stadshalle aan als extra decor om burgerlijke

goed. Deze nieuwe verlichtingsinstallatie gebeurt in synergie

huwelijken te voltrekken. Op deze locatie is immers meer

met de herinrichting van het Prins Mauritspark.

ruimte. Zo kunnen de aanwezigen steeds de nodige afstand
bewaren.

De kosten worden geraamd op 30.843,19 euro (excl. btw).
2

Kinderboerderij De Lenspolder krijgt drie

5

Stad Nieuwpoort wordt lid van het

Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu

nieuwe houten bruggen

Binnen de vijf Vlaamse provincies is er heel wat knowhow

Op de Kinderboerderij maak je kennis met de leukste dieren.

omtrent milieu- en aanverwante thema’s. Sinds enkele jaren

Om alles op een veilige manier te ontdekken, worden drie

wordt intensiever samengewerkt en onderling expertise

oude bruggen vervangen door nieuwe exemplaren in hout.

uitgewisseld binnen het Interprovinciaal Kenniscentrum voor
Milieu.

Voor het project wordt een bedrag van 75.000 euro
vrijgemaakt (incl. btw).
3

De provincieraad van West-Vlaanderen keurde op 5 maart
2020 het voorstel voor een overeenkomst met West-Vlaamse

Vernieuwing gevelverlichting van ’t Kasteeltje

gemeenten goed.

De gemeenteraad gaf zijn goedkeuring voor het vernieuwen
van de gevelverlichting van ’t Kasteeltje in de Langestraat en

Gemeenten die een overeenkomst met de Provincie West-

Hoogstraat. De bestaande verlichting moet immers dringend

Vlaanderen ondertekenen, kunnen vanaf nu langs deze

vervangen worden.

weg ook een beroep doen op de expertise bij een ander
provinciebestuur.

De werken gebeuren samen met de vernieuwing van het
openbaar verlichtingsnet. Dit kadert in het meerjarenplan op
vlak van duurzaamheid.

De volgende gemeenteraden staan gepland op
donderdag 24 september en 22 oktober 2020.

De kosten worden geraamd op 29.071,82 euro (excl. btw).

De agendapunten vind je steeds op
www.nieuwpoort.be.
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HOE GA JE OM MET CORONASTRESS?
Sinds enkele maanden bepaalt COVID-19 ons dagelijkse leven. De invloed van dit virus op ons mentaal
welbevinden is enorm: het spreekt de veerkracht van iedereen aan. De slogan van de Tiendaagse van de
Geestelijke Gezondheid ‘Samen Veerkrachtig’ is dus meer dan ooit op zijn plaats.
In het kader van de Tiendaagse kun je op donderdag 1 oktober 2020 - onder voorbehoud - in de City gaan kijken
naar de film All of us. Meer info op www.cultuurnieuwpoort.be.
Daarnaast is er een speciale
aanbieding voor de theatervoorstelling
De reuzendoder van Ernest Hemingway
op vrijdag 5 maart 2021.
Thomas Janssens schreef een nieuwe
tekst voor vijf topacteurs: Lois Brochez,
Clara Cleymans, Mieke De Grootte,
Dahlia Pessemiers-Benamar en Geert
Van Rampelberg. Samen brengen ze
de kroniek van een morbide verslaving
verteld door de belangrijkste getuigen:
Hemingway’s vrouwen.
Koop je tijdens de Tiendaagse van de
Geestelijke Gezondheid (tussen 1 en
10 oktober 2020) een ticket voor deze
voorstelling, betaal je slechts de helft
van de prijs!
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Infonummers
coronavirus
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 u. tot 20 u.:
• Voor vragen over gezondheid en openbare orde:
tel. 0800/14.689
• Voor vragen over economie: tel. 0800/120.33
Tussen 9 u. en 18 u. zijn Facebook-chats
mogelijk met het nationaal crisiscentrum
en de FOD Volksgezondheid.

HENDRIK GEERAERT
VOLGT DE ACTUALITEIT

STAD NIEUWPOORT
Heb je algemene vragen over de gevolgen van de
maatregelen in Nieuwpoort? Dan kun je op weekdagen

Voortaan draagt het beeld van Hendrik Geeraert

terecht op tel. 058 22 44 05 van 8 u. tot 12 u. en

ook een mondmasker. Het beeld herinnert je eraan

13 u. tot 17 u.

om je mondmasker correct te dragen. Zorg ervoor
dat je mond en neus steeds bedekt zijn.

Vragen kun je ook sturen naar
infocorona@nieuwpoort.be. Volg zeker ook de

De meest up-to-date info over het dragen van

stedelijke website www.nieuwpoort.be en de sociale

een mondmasker in Nieuwpoort verkrijg je via

media van de Stad voor de laatste ontwikkelingen.

www.nieuwpoort.be, de sociale media van de
Stad of de infolijn.

REIZEN IN TIJDEN VAN CORONA
Reizen naar het buitenland is geen evidentie in coronatijden. De reizigers
moeten tal van maatregelen in acht nemen.
Zo heeft de FOD Buitenlandse Zaken bepaalde zones aangeduid als rood,
oranje en groen. Deze kun je raadplegen via diplomatie.belgium.be. De
risicozones in België vind je op www.sciensano.be.
Let op! Deze lijsten worden elke dag aangepast! Het is dus belangrijk om de
webpagina’s regelmatig te bekijken.
Alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België
reizen en hier langer dan 48 uur verblijven, moeten een identificatieformulier
(Passenger Locator Form) invullen.
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#UITINHUIS
Blijf je liever nog een tijdje in je kot? We geven je een aantal leuke activiteiten om de verveling tegen te gaan.

Keer terug naar
de Eerste Wereldoorlog
op culinair vlak
De inval van Duitsland op 4 augustus 1914 was het beginpunt van
vier magere jaren voor de Belgische bevolking. Na amper enkele
maanden was de voedselsituatie dramatisch. Er heerste honger! De
bevolking probeerde echter op creatieve en lucratieve wijze met de

Maak een
Nieuwpoortse puzzel

tekorten om te gaan. Het voedzame gerecht ‘Rata’ is hier een mooi
voorbeeld van.
Wat heb je hier voor nodig? 1 grote ui, 8 aardappelen,

Puzzelen is weer helemaal trendy. Wie

1 kg gemengd varkens- en kalfsgehakt, 6 dikke wortelen, 6 rapen,

nu wat extra tijd heeft, lijkt steeds

laurier, tijm, nootmuskaat en boerenboter.

vaker te puzzelen. Dé ideale manier
om te ontspannen en je hersenen de

Surf online naar het beste

nodige training te geven!

recept en ga aan de slag.

Dienst Toerisme verkoopt leuke puzzels
voor jong en oud. Uiteraard allemaal in
Nieuwpoort-thema. Ga jij de uitdaging
aan?

Lees een e-boek op de e-reader
Vanaf midden september maakt de bib het mogelijk e-boeken te
lenen op je eigen tablet, smartphone, computer of e-reader (Kobo
en Tolino). De collectie bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige
boeken voor volwassenen (fictie, literaire en populaire romans of
non-fictie).
Via de cloudLibrary zet je e-boeken op jouw toestel. Je kunt twee
boeken tegelijk lenen voor max. 6 weken. Wanneer de uitleentermijn
afloopt, verdwijnen de e-boeken vanzelf.
De enige voorwaarde voor deze dienstverlening is dat je lid bent van
de bib.
Stedelijke bibliotheek
Kokstraat 18A
Tel. 058 22 30 40
bibadmin@nieuwpoort.be
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LEES EEN BOEK
OVER DE VISSERIJ
De Nieuwpoortse vissersvloot speelt al
eeuwenlang een belangrijke rol voor onze

GIF MO
CHETTE TUS

stad en de Vlaamse visserij. Wil je meer te
weten komen over de visserij?

Geïnspireerd door het
breiwerk dat deze zomer in

Surf naar www.nieuwpoort.be en zoek

de straten te zien was? Ga

in de online catalogus een boek naar

dan zelf aan de slag. Breien

keuze. Wie weet ben je binnenkort een


is van alle generaties en

echte kenner. Wie liever nog even wacht

vormt voor velen een manier

om zelf tussen de rekken te snuisteren,

om te ontspannen.

kan ook een boekenpakket laten klaarmaken en ophalen op een zelfgekozen
dag.
Meer weten over deze afhaaldienst? Alle
info vind je op www.nieuwpoort.be of

Teken een Nieuwpoorts
kunstwerk of monument na

verkrijg je via tel. 058 22 30 40.

Nieuwpoort telt heel wat opvallende monumenten en
kunstwerken. Ga met jezelf de uitdaging aan en haal je
beste tekenkwaliteiten boven.

Bekijk een film of serie die zich afspeelt in Nieuwpoort
Nieuwpoort valt in de smaak als decor voor het draaien van films en series. In 2011 schitterde
onze vuurtoren in Noordzee, Texas van Bavo Defurne. Oostends cineast Raoul Servais gebruikte
onze vuurtoren en shots van de omliggende duinen in Taxandria (1994). De jachthaven en
Havengeul komen in beeld in de Vlaamse thriller Alias (2002) van Jan Verheyen.

Hendrik Geeraert, vertolkt door Luc Leye, een rol. Twee jaar eerder mocht Nieuwpoort
de Britse steracteur Benedict Cumberbatch ontvangen voor Parade’s End. Een reeks die
deels werd gefilmd in het Bommevrij en Villa Hurlebise.

© ki
nepo

de jeugdreeks Zanzibar opgenomen. Voor In Vlaamse Velden (2014) speelde onze eigen

lis.be

Ook seriemakers weten de weg naar Nieuwpoort te vinden. In 1962 werden hier scènes van
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DE NIEPOORTENOARE
DUIKT IN HET VERLEDEN

OPVALLENDE REACTIES OP
SOCIALE MEDIA:
Op Facebook lazen we heel wat
nostalgische reacties:
• Liliane Tavernier: Wij hebben
er onvergetelijke momenten
beleefd. Ik heb nog steeds vele
mooie herinneringen. Spijtig
dat het verdwenen is. Alles
verandert met de tijd.

© Collectie Mario Couvreur

• Hilde Praet: Pure nostalgie!
• Mireille Van Biesen: Er was
vroeger ook een minigolf.
Jammer dat die weg is. (De
golfminiatuur werd gesloten in
1977, red.)
• Catherine Rodriguez: Mijn
eerste tennisles gehad daar.
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De Espinette
In deze editie steken we de rubriek ‘De Niepoortenoare’

Opvallend was het hotel-restaurant ‘Hostellerie du Coq

in een ander kleedje. Mensen houden van het ophalen

en Pâte’. Later wordt het één van de eerste en weinige

van leuke herinneringen. Ook op sociale media worden

tearooms in Nieuwpoort-Bad.

#throwback-foto’s

met

veel

enthousiasme

onthaald.

Daarom wilden we opnieuw een opvallend gebouw in de

Op het domein kon je ook vanaf het begin tennissen.

kijker plaatsen: De Espinette.

Rondom L’Espinette lagen een achttal tennisterreinen en
drie petanquebanen. Eén plein was overdekt van eind 1979

Op de website van Westhoek verbeeldt vonden we gelukkig

tot juni 1980. Later werd T.C. Den Espinette opgericht.

heel wat nuttige informatie over De Espinette. De regionale

Vele Nieuwpoortenaren hebben daar voor de eerste keer

beeldbank biedt heel wat bedreigd beeldmateriaal over

een tennisracket vastgehouden.

de Westhoek. Dankzij vrijwilligers wordt alle informatie
Jammer

zorgvuldig gebundeld.

genoeg

verdween

de

tennisclub

in

2008.

Ondertussen zijn ook de andere gebouwen afgebroken en
Wat konden we precies vinden? Het domein L’Espinette

werd het domein verkaveld.

was gelegen in de Auguste Oleffelaan 2 in de Simli-wijk in
Nieuwpoort-Bad. Het complex werd gebouwd in 1933 naar
een ontwerp van Robert Baudry.

Heb je nog informatie die je met anderen wil delen?

© Collectie Didier Boydens

Surf naar dan naar www.westhoekverbeeldt.be en deel jouw kennis.
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DE VISMIJN: HET KLOPPEND HART VAN
VISSERSSTAD NIEUWPOORT
De inwoners van Nieuwpoort leven van oudsher aan en met de zee. Visserij was eeuwenlang de economische motor
waarmee Nieuwpoort zich kon profileren als belangrijke kusthaven. Ook anno 2020 vormt het vissersleven nog altijd
een vitaal onderdeel van onze identiteit.
Hét kloppend hart van de Nieuwpoortse visserijsector is de stedelijke Vismijn. Dit gebouw doet dienst als uitvalsbasis
van onze vloot en is een cruciale schakel in het verwerken en verhandelen van de aangeleverde vangsten.
Het gebouw met beeldbepalende uurwerktoren dat vandaag op de Kaai te zien is, dateert uit het midden van de
vorige eeuw. In de jaren daarvoor waren er reeds een aantal eerste aanzetten tot het optrekken van een Vismijn
geweest.

TUSSEN TWEE OORLOGEN IN

DIE GOLDENE STADT

Tot aan en ook nog even na de Eerste Wereldoorlog had

Bij gebrek aan Vismijn werd de viskoopwaar tijdens de

Nieuwpoort geen volwaardige Vismijn. De vangsten werden

Tweede Wereldoorlog verhandeld aan de loskade. In

rechtstreeks vanuit de bennen te koop aangeboden,

die moeilijke jaren werden spectaculaire hoeveelheden

doorgaans in de buurt van de loskade of bij cafés.

haring aangevoerd. Dankzij de ongeziene vangsten kreeg
Nieuwpoort de bijnaam ‘die Goldene Stadt’.

Toen de wederopbouw na de Groote Oorlog goed op gang
kwam, ging men in de jaren 1923-1924 de voormalige

Vanuit Nieuwpoort werd veel van die vis doorgesmokkeld.

houten noodkerk uit de barakkenwijk als Vismijn gebruiken.

Voor de bevolking was dit in tijden van rantsoenering een

Deze werd op de Kaai geplaatst, ongeveer ter hoogte van

welgekomen meevaller.

waar zich nu het Fonteinenplein bevindt.
De stad en de ruimere regio werden in september
Naarmate meer vissers uit de ruimere regio Nieuwpoort als

1944 bevrijd. Toen de Duitse bezetter zich uit Nieuwpoort

thuishaven kozen, werd het snel duidelijk dat de Vismijn

wegtrok, werd moedwillig zware schade toegebracht aan

te klein was om nog adequaat te werken. Eind jaren

de haveninfrastructuur. Na de Tweede Wereldoorlog werd

20 verrees ongeveer op dezelfde plek de eerste stenen

fors geïnvesteerd in het herstel ervan. De heropleving van

Vismijn. Het gebouw werd verwoest bij de intocht van de

de haven zorgde ervoor dat de getroffen lokale economie

Duitse bezetter in mei 1940.

opnieuw werd aangezwengeld.

© Stadsarchief Nieuwpoort

© Stadsarchief Nieuwpoort

De allereerste stenen Vismijn werd eind jaren 20 opgetrokken op de Kaai.

Met de bouw van een nieuwe Vismijn kwam de naoorlogse heropleving van de

Het gebouw ging verloren door oorlogsgeweld in 1940.

haven in een stroomversnelling.
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© Stadsarchief Nieuwpoort
De Vismijn wordt plechtig ingehuldigd op Tweede Sinksen 1953. Een prominent gezelschap woont het gebeuren bij. Op de

Gelegenheidstoespraken door

eerste rij herkennen we onder andere Jan Piers, provincieraadslid en later burgemeester van Oostende (tweede van links).

Marcel Messiaen en Hubert

Rechts daarvan wandelen Pierre van Outryve d’Ydewalle (gouverneur van West-Vlaanderen), Alfred De Taeye (minister van

Rammeloo.

Volksgezondheid en Gezin) en Floribert Gheeraert (burgemeester van Nieuwpoort).

EEN NIEUWE VISMIJN
In 1953 keken de inwoners van Nieuwpoort reikhalzend uit

Na een rondleiding luistert het gezelschap in de schouwhal

naar Pinkstermaandag, die dat jaar op 25 mei plaatsvond.

naar gelegenheidstoespraken door onder andere Marcel

Die dag stond immers de plechtige inhuldiging van de

Messiaen en Hubert Rammeloo, respectievelijk namens de

beiaardtoren, het Leopold II park en de Vismijn op het

Nieuwpoortse vishandelaars en de vissersgemeenschap.

programma.

Daarna gaat het nog richting de nieuwe kade. De daar
aangemeerde vissersschepen zijn voor de gelegenheid

Met de nieuwe Vismijn beschikten de Nieuwpoortse vissers

feestelijk versierd met vlaggen. ▶

voortaan over een degelijke en moderne infrastructuur om
hun vis aan de man te brengen.
Eregast

op

de

heuglijke

dag

is

CVP-minister

van

Volksgezondheid en Gezin Alfred De Taeye. Namens de
Belgische regering-Van Houtte is hij naar Nieuwpoort
gekomen voor de feestelijke opening. Voorafgaand aan
de officiële ceremonie, houdt burgemeester Floribert
Gheeraert een toespraak waarin hij zijn bewondering uit
voor iedereen die meegewerkt had aan de totstandkoming
van de nieuwe Vismijn. Hij brengt ook hulde aan de vissers
die tijdens de Tweede Wereldoorlog “op de bres stonden
om ’s lands voedselvoorziening te redden in bange
oorlogsdagen.”
Burgemeester Gheeraert en zijn gevolg verzamelen zich
vervolgens aan de ingang van de Vismijn, ter hoogte van
de uurwerktoren. Onder het goedkeurend oog van het
stadsbestuur en tal van vooraanstaande genodigden knipt

© Stadsarchief Nieuwpoort

minister De Taeye het lint door. Hiermee is het gebouw
officieel geopend. De feitelijke ingebruikname van de

Minister De Taeye knipt het lint door. De Vismijn is officieel geopend!

nieuwe Vismijn is voorzien op 1 juni 1953.
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EVOLUTIE ALS SLEUTEL TOT SUCCES
Nauwelijks een paar jaar na de inhuldiging van de

Op 13 oktober 1999 schakelde Nieuwpoort over op een

Vismijn werd duidelijk dat het gebouw te klein was en de

elektronisch veilingsysteem. Dit maakte het mogelijk

infrastructuur ontoereikend om een efficiënte werking van

om op de Nieuwpoortse veiling te kopen vanuit andere

de plaatselijke visindustrie te waarborgen. Er werd beslist

plaatsen en omgekeerd.

de Vismijn gevoelig uit te breiden met een nieuwe vleugel,
geënt op het oorspronkelijk ontwerp van architect Julien

In 2000 kreeg ook zaal Iseland op de bovenverdieping

De Creus.

van het nieuwbouwgedeelte een opknapbeurt. Deze
wordt vandaag gebruikt als polyvalente evenementenhal.

In 1970 vond de eerste steenlegging van dit tweede deel

Op het gelijkvloers bevindt zich de op educatie gerichte

plaats in aanwezigheid van gouverneur Pierre van Outryve

zaal Verbanck, vernoemd naar de legendarische Jozef

d’Ydewalle.

‘Jef’ Verbanck die in 1953 directeur werd van de nieuwe
Vismijn.

De verkoophal kreeg een grondige update in 1994. Daarbij
werd onder andere een anti-slipvloer gelegd en kwam er

In meer recente jaren werd geïnvesteerd in onder andere

een glazen afscheidingswand tussen de wandelgang en de

een ijsmachine, een sorteermachine voor platvis en een

ruimte waar de vis wordt verwerkt.

nieuw laad- en losponton.

EEN AANTAL WEETJES:
• In de zijkant van de Vismijntoren zit De wonderbare
visvangst

van

Lodewijk

Willaert

ingebed.

Het

• De uitbreiding van de Vismijn uit 1970 wordt
herinnerd

met

een

gedenksteen.

Deze

kun

je

keramiekkunstwerk verwijst naar het verhaal van

terugvinden in de voorgevel ter hoogte van de trap

de uitzonderlijke haringvangsten waarmee tijdens

bij het Fonteinenplein.

de Tweede Wereldoorlog de voedselnoden enigszins
• Wie aan de Kaaizijde de grote poort van de Vismijn

werden geledigd.

binnenwandelt,

kan

links

het

faiencekunstwerk

• De Vismijn werd ontworpen door Julien De Creus,

A.C.W. aan de vissers bewonderen. Het werd op 22

een architect uit Poperinge. De Creus was in 1967

september 1957 gezegend door toenmalig bisschop

eveneens betrokken bij de bouw van rusthuis De

van Brugge Emiel Jozef De Smedt. Aanvankelijk hing

Zathe in de Astridlaan, vandaag Het Sociaal Huis. Ook

dit tegelwerk aan de zijgevel van het gebouw. Door

het ontwerp van de badinstallatie in Nieuwpoort-Bad

de aanbouw van een extra stuk Vismijn bevindt het

(1970) is zijn verdienste.

zich nu binnen in het grote portaal.
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Deze

voortdurende

ingrepen

zijn

KUNSTWERK IN DE KIJKER

noodzakelijk om de Vismijn te laten

De roepende visser

groeien en die groei ook te bestendigen.
Ook al is de Nieuwpoortse vissersvloot
sinds het midden van de vorige eeuw

Centraal op het Kaaiplein, vlakbij de stedelijke Vismijn, staat

sterk geslonken, het voortbestaan van

het Nieuwpoortse Vissersmonument. Het bronzen beeld is een

de sector en dus ook van de Vismijn

eerbetoon van de stad aan alle Belgische op zee omgekomen

is nooit in vraag gesteld. Doordat het

vissers. Iets minder bekend is dat er in Nieuwpoort een tweede

gebouw doorheen de jaren steeds werd

kunstwerk bestaat dat verwijst naar de visserij: De roepende

aangepast aan de ontwikkelende noden

visser.

en voorschriften bleef én blijft het een
succesvolle sterkhouder aan onze kust. ●

Je kunt het beeld in kwestie bewonderen op de hoek van de
Emiel Coppietersstraat en het Theo Goedhuysplein, waar het
zich in de schaduw van een grote treurwilg bevindt.

Het kunstwerk ‘A.C.W. aan de vissers’ wordt onthuld
op 22 september 1957. Na uitbreiding van de Vismijn

De robuuste en schreeuwende vissersfiguur is van de hand van

kwam het binnenin het gebouw te hangen.

Josef Arnost Gause. Deze Tsjechische beeldhouwer maakte
onder andere ook het grote terracotta kruisbeeld in de SintBernarduskerk. Net als De smid, een andere sculptuur van
Gause in de Monoblocwijk, is De roepende visser afkomstig uit
de thans verdwenen Nieuwpoortse steenbakkerij.
Het kunstwerk werd plechtig ingehuldigd op zaterdag 25
juli 1984. Het stadsbestuur bracht hiermee op passende
wijze hommage aan de Nieuwpoortse vissersfamilies. In
zijn toespraak legde toenmalig schepen van Visserij Richard
Bendels de nadruk op het “harde en niets ontziend leven van
het vissersvolk en hun inzet voor de gemeenschap”.

© Collectie Mario Couvreur

© Stadsarchief Nieuwpoort

19
HISTORISCH NIEUWPOORT

20
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Maritieme kunst
Om kunst dichter bij de mensen te brengen, lanceerde de
Stad deze zomer het kunstproject Tour Elektriek. Het street
art project werd uitgevoerd door Treepack.
Tien grijze elektriciteitskastjes kregen een make-over en
vormen nu een kleurrijke route doorheen de stad. Daarnaast
werd de zijkant van de Stadshalle bekleed met een prachtig
muurschilderij.
Alle kunstwerken hebben een maritiem thema. In het
straatbeeld herken je bijvoorbeeld een visser, boten, een
garnaal en een kwal. Ook het verhaal van de onderwater
zetting bracht Treepack mooi in beeld. Op ontdekking gaan,
is dus de boodschap!
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© GoodPlanet Belgium

Nieuwpoort krijgt opnieuw internationaal
duurzaamheids- en kwaliteitslabel Blue Flag
Nieuwpoort en de overige kustgemeenten kregen net voor

Wereldwijd wapperen er al 4.664 blauwe vlaggen in 46

de start van het zomerseizoen de Blue Flag toegekend.

landen. Het Blue Flag-label krijgt men niet zomaar.

Dit is een internationaal label voor stranden, zwemvijvers
en jachthavens. De Blue Flag staat voor kwaliteitsvol

De locaties worden getoetst door een externe auditeur, een

zwemwater en duurzaam strandbeheer met respect voor

onafhankelijke Belgische en internationale jury.

mens en natuur.
Elke plek voldoet aan strenge normen inzake veiligheid,
Samen met GoodPlanet Belgium, Toerisme Vlaanderen en

dienst
verlening en toegankelijkheid (aan
wezigheid van

Aquafin werd op donderdag 2 juli 2020 officieel de eerste

redders, EHBO-
materiaal, beschikbaarheid van drinkwater

Blue Flag gehesen in de Twins Club in Bredene. Dit gebeurde

etc.). Er wordt ook extra aandacht besteed aan milieu-

in aanwezigheid van de kustburgemeesters en Vlaams

en

minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

afvalsortering, propere toiletten etc.).

duurzaamheids
management

(een

net

strand

Meer informatie vind je op www.blueflag.be.

Ophaling grofvuil
Voor alle zones staat op woensdag 23 september 2020 een ophaalmoment voor grofvuil gepland.
Deze ophaling kan enkel na het invullen van een digitaal aanvraagformulier op w
 ww.nieuwpoort.be. Dit
formulier dien je ten laatste één week voor de ophaalronde in.
De kostprijs van een ophalingsronde bedraagt 35 euro. Voor elektrische apparaten betaal je geen surplus.
Voor meer informatie over de afvalophaling consulteer je de afvalkalender. Deze is te vinden op www.ivvo.be.
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met

Containers
groenafval

Premie
herbruikbare luiers

Op verschillende locaties in Nieuwpoort

Stad Nieuwpoort geeft inwoners een premie voor het

en de twee deelgemeenten worden

aankopen van herbruikbare luiers. Dit moet bijdragen aan de

groencontainers geplaatst. Hier kun je

vermindering van restafval.

groenafval in beperkte hoeveelheden
afgeven. Daarbij moet je steeds je

De premie kan éénmalig aangevraagd worden door de

identiteitskaart tonen.

ouders of wettelijke voogd voor een kind tot 3 jaar.

 Sint-Jorisplein

HOE AANVRAGEN?

Zaterdag 10 oktober 2020

Op www.nieuwpoort.be kun je een digitaal aanvraag

van 8 u. tot 10 u.

formulier invullen. De premie-aanvraag wordt gestaafd aan
de hand van:

 Dorpsplein Ramskapelle
Zaterdag 10 oktober 2020

• de factuur van de aankoop van herbruikbare luiers;

van 10 u. tot 12 u.

• het geboorteattest van desbetreffend kind of de
adoptieakte;

 Guido Gezelleplein

• het ‘attest samenstelling van het gezin’ of

Zaterdag 17 oktober 2020

‘getuigschrift gedeelde woonst’ (het gezin moet in

van 8 u. tot 12 u.

het bevolking-, vreemdelingen- of wachtregister van
Stad Nieuwpoort zijn opgenomen).

 Parking Kinderboerderij
Zaterdag 24 oktober 2020

Onder ‘gezin’ wordt voor deze toepassing van dit reglement

van 8 u. tot 12 u.

begrepen: alle alleenstaande, wettelijk samenwonende of
gehuwde personen met hun biologische, geadopteerde en/of

 Parking sportpark

pleegkinderen die allen gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres

Zaterdag 31 oktober 2020

of op hetzelfde adres geregistreerd staan in kader van de

van 8 u. tot 12 u.

gedeelde huisvestiging van minderjarigen.
KOSTPRIJS
De éénmalige premie bedraagt per kind de helft van de
factuurprijs van de herbruikbare luiers en de bijhorende
benodigdheden met een maximum van 100 euro.
Dienst Milieu
Willem De Roolaan 90
Tel. 058 22 44 51
milieu@nieuwpoort.be

23
MILIEU

Prins Mauritspark krijgt update met focus op beleving
Het Prins Mauritspark kreeg de voorbije jaren een grondige

fitnesstoestellen op negen bewegingseilanden, verspreid

opfrisbeurt. Bij de vernieuwing ging veel aandacht naar de

over het Prins Mauritspark en Maritiem Park.

versterking van de belevenis- en amusementswaarde.
FASE DRIE: VERNIEUWING IDEEËNTUINTJES
Het park kreeg een gloednieuw speelplein waar kinderen

De derde en laatste fase in de heraanleg van het Prins

tussen 2 en 12 jaar oud zich volop kunnen uitleven.

Mauritspark start in het najaar. Hierbij worden de

Belangrijk is dat het speelplein ook toegankelijk is voor

Ideeëntuintjes aangepakt. Deze site met kleine toontuinen

mensen met een beperking.

uit 1997 is anno 2020 niet meer vlot toegankelijk.

Het speeltuig stelt een piratenschip voor en is ongeveer

Nieuwe beplantingswerken, wandelpaden en aangepaste

10 m lang, 6 m breed en 5 m hoog. Het biedt veel

ledverlichting zullen dit parkgedeelte stukken

mogelijkheden om te klimmen en plezier te maken. Voor

aantrekkelijker maken. Daarnaast wordt de vijver groter

de bouw van het nieuwe speelplein maakte de Stad maar

gemaakt.

liefst 56.000 euro vrij.
De kostprijs van deze derde en laatste fase van de
Naast het piratenschip werden ook vier bewegings-

heraanleg van het Prins Mauritspark bedraagt 260.000

eilanden ingericht met telkens vijf fitnesstoestellen.

euro.

Sportievelingen kunnen nu gebruikmaken van 45 outdoor

Bekendmaking nieuw actieplan
‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen’
In de transitie naar een circulaire

selverlies

economie

beperken en meer duurzame (her)

iedereen

van voedsel en biomassa veel te

gebruiksmogelijkheden creëren

ter

bieden. Daarom wil Vlaanderen de

voor biomassa en biomassarest-

– team bio (Stationsstraat 110,

lat hoog leggen.

stromen.

2800 Mechelen) of mailen naar

hebben

(rest)stromen

in

Vlaanderen

verder

2020. Gedurende deze termijn kan
kennis

suggesties
brengen

s

chriftelijk
aan

OVAM

actieplanbio@ovam.be.
Het

nieuwe

actieplan

‘Voedsel-

De

termijn

van

het

openbaar

verlies en biomassa(rest)stromen

onderzoek loopt van 1 augustus


Het actieplan vind je terug op

circulair 2021-2025’ moet het voed-

2020 tot en met 30 september

www.ovam.be.
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DE KOOLHOFPUT: NIEUW
PROVINCIEDOMEIN IN
NIEUWPOORT
Begin juli werd het nieuwste provinciedomein in WestVlaanderen onthuld. De natuurzone van 16 hectare
groot ligt bij de recreatieve route Frontzate tussen
Diksmuide en Nieuwpoort.
Halfverharde wandelpaden en nieuwe voetgangers
bruggen maken het gebied toegankelijk. Vlak bij de
parking ligt een steiger die ook voor mindervaliden
geschikt is.
Je kunt er wandelen, picknicken, vissen en
mountainbiken.
• Er loopt een mountainbikeroute door het domein.
Spring op je fiets en verken de offroad paden.
• Op de bankjes kun je heerlijk genieten.
• Een gedeelte van de vijver is gereserveerd voor
hengelaars. Je hebt een geldig visverlof nodig.
• Observeer via de kijkwand de vele vogels en
de prachtige natuur van het domein, en kom zo
helemaal tot rust.
• Je kunt tijdens je wandel- of fietstocht restanten uit
WO I bekijken.
Meer informatie vind je op west-vlaanderen.be!
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KOOP NU JE
ONDERWIJSCHEQUES!
Heeft je kind een code op de voordeelpas? Vergeet
dan niet om onderwijscheques aan te kopen voor
het nieuwe schooljaar! Je kunt één cheque per kind
per schooljaar verkrijgen.

Krijg korting bij
vrijetijdsv erenigingen

Alle scholen in Nieuwpoort en ook de meeste andere
scholen aanvaarden deze cheques om een deel van
de schoolfactuur mee te betalen.
KOSTPRIJS?

Kinderen en jongeren van Nieuwpoort geboren in
de periode tussen 2002 tot en met 2017 kunnen
vijf cheques ter waarde van 10 euro afhalen bij de

• Kleuteronderwijs: een cheque kost 10 euro en is
50 euro waard;
• Lager onderwijs: een cheque kost 20 euro en is
100 euro waard;

Jeugddienst.

• Secundair onderwijs: een cheque kost 30 euro
Deze
deel

cheques
van)

je

kun

je

lidgeld

gebruiken
of

andere

om

(een

kosten

en is 150 euro waard.

te

betalen bij Nieuwpoortse sport-, cultuur- en

HOE VRAAG IK ONDERWIJSCHEQUES AAN?

jeugdverenigingen.

Stuur een e-mail naar sociaalhuis@nieuwpoort.be
met vermelding van de naam van de leerling(en),

De vereniging kan deze cheques indienen bij de

de richting (kleuter-, lager of secundair onderwijs)

ondersteunende stedelijke dienst. Deze zorgt

en de naam van de school. De betaling gebeurt via

ervoor dat het bedrag aan de vereniging wordt

overschrijving of cash bij de afhaling in Het Sociaal

teruggestort.

Huis.
Nog geen code op de voordeelpas? Maak een

Jeugddienst

afspraak in Het Sociaal Huis om te zien of je in

Dudenhofenlaan 2B

aanmerking komt.

Tel. 058 23 91 26
jeugd@nieuwpoort.be

Meer info verkrijg je via tel. 058 22 38 75 of

 Jeugddienst Nieuwpoort

sociaalhuis@nieuwpoort.be.

 jeugdnieuwpoort
jeugddienst.nieuwpoort
Het Sociaal Huis
Astridlaan 103
Tel. 058 22 38 10
sociaalhuis@nieuwpoort.be
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STUDIETOELAGE HOGER ONDERWIJS
Vanaf het academiejaar 2020-2021 gaat de Dienst

Let op! Enkel studenten hoger onderwijs (hogeschool

Studietoelagen radicaal digitaal met het vernieuwde

of universiteit) moeten zelf een aanvraag indienen.

www.studietoelagen.be. Het is nu enkel de student

Voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs

zelf die de aanvraag kan doen. Hij/zij kan de status

gebeurt dit automatisch via het Groeipakket.

van het dossier van a tot z volgen.
Geef aan dat de Dienst jaarlijks een dossier mag
opstarten en er moet amper nog iets gedaan worden
om de komende jaren een studietoelage te krijgen.
HOE WERKT HET?
1.

Ga naar het digitaal loket op
www.studietoelagen.be en maak een profiel
aan. Een profiel instellen is niet hetzelfde als een
dossierstart. Een profiel aanmaken betekent nog
niet dat je in aanmerking komt voor een toelage.

2.

Selecteer de voorkeur dat de Dienst jaarlijks voor
jou een dossier mag opstarten.

3.

Vervolledig je dossier. Ze contacteren je als extra
info nodig is.

4.

Ontvang je toelage.

Groeipakket COVID-19-toeslag
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens inkomensverlies door de coronacrisis kunnen éénmalig extra
ondersteuning krijgen via het Groeipakket. Deze COVID-19-toeslag van 120 euro kan worden aangevraagd
tot en met zaterdag 31 oktober 2020.
De toeslag is er voor gezinnen met kinderen die een Groeipakket ontvangen:
• en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni 2020 een inkomensverlies van minstens 10 %
hebben in vergelijking met januari of februari 2020;
• en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen).
Let op! Deze toeslag wordt niet automatisch toegekend. Je vindt het aanvraagformulier op de website van je
Groeipakket-uitbetaler.
Hulp gewenst bij de aanvraag? Maak een afspraak in Het Sociaal Huis via tel. 058 22 38 10 of
sociaalhuis@nieuwpoort.be.
Meer info lees je op www.groeipakket.be/nl/COVID19.
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TIPS VOOR JONGEREN
Ben je tussen 12 en 16 jaar oud en zit je in een dip
of wil je meer weten over hoe je goed in je vel kunt
blijven zitten?
• Neem dan zeker eens een kijkje op Nok Nok
(www.noknok.be). Op deze site vind je heel wat
informatie, leuke opdrachten en interessante tips.

Ga aan de
slag met het
anti-verveelboekje

Ook de Jongerengids (www.jongerengids.be)
geeft je een idee hoe met diverse levensvragen

Het Nieuwpoortse Huis van het Kind – OONIE maakte

om te gaan.

een boeiend anti-verveelboekje vol leuke ideeën en

• Awel (www.awel.be) luistert naar alle kinderen
en jongeren met een vraag, verhaal of probleem

originele knutselideetjes. Dit kun je downloaden via
www.nieuwpoort.be (onder de rubriek ‘Jeugd’).

via de telefoon, chat, mail en een forum.
• Via filmpjes, links naar interessante sites, boeken-

Heb je iets geknutseld? Of een tekening gemaakt?

en andere tips wil Zoals Ik (www.zoalsik.be) je

Maak

informeren over allerhande onderwerpen die jou

oonie@nieuwpoort.be of steek een exemplaar in de

en lotgenoten aanbelangen.

witte brievenbus van Het Sociaal Huis.

• Eind

2017

zijn

de

OverKop-huizen

dan

een

foto

en

gestart

(www.overkop.be). Je kunt er als jongere tot
25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei
leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek
waar je ook een luisterend oor vindt en beroep
kunt doen op professionele therapeutische hulp.
• BrainWiki (www.brainwiki.nl) is een Nederlandse
site over psychische problemen. Deze interessante
site geeft informatie over deze problemen maar
besteedt ook veel aandacht aan het leven zelf.
(Bron: geestelijkgezondvlaanderen.be)
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stuur

hem

door

naar

Herfstsportkamp 2020:
DANCEMOVEZ
Wie?
Leerlingen van het eerste tot zesde leerjaar.
Wanneer?
Maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 november 2020, telkens van
9 u. tot 16 u. Er is opvang mogelijk vanaf 7.45 u. en tot 17.15 u.
Waar?
De lessenreeks vindt plaats in de sportzaal en het chirolokaal.
Deelnameprijs?
• € 80 (gedomicilieerd in Nieuwpoort)
• € 90 (niet gedomicilieerd in Nieuwpoort)
Verzekering is inbegrepen in de prijs.
Registreren en inschrijven voor het sportkamp gebeurt via
webshopnieuwpoort.recreatex.be.
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Nieuwpoortse jeugdbeweging in de kijker:
Chiromeisjes De Branding Nieuwpoort
Tijdens de lockdown moesten heel wat kinderen en
jongeren hun favoriete jeugdbeweging missen. De
Jeugddienst doet dit jaar daarom een extra inspanning voor
de Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 23 oktober 2020.
In deze editie van ons magazine plaatsen we Chiromeisjes
De Branding Nieuwpoort centraal. Hoofdleidsters Britney
Debruyne en Manon Verhelst vertelden ons graag meer.
VERTEL EENS WAT MEER OVER JULLIE
JEUGDBEWEGING. WIE ZIJN JULLIE PRECIES?
Wij zijn de Nieuwpoortse Chirogroep uitsluitend voor meisjes.
Onze Chiro werd opgericht in 1965 en telt momenteel een
honderdtal leden. Ons lokaal delen we met de Chirojongens
De Branding.
Lid worden kan vanaf het eerste leerjaar. Daarna wordt
iedereen opgedeeld per leeftijdscategorie. De werking van
de Chirogroep wordt verzorgd door 12 meisjes van de
leidingsploeg: van activiteiten voorbereiden, een bivakplaats
zoeken tot samen vergaderen. Zij zijn tussen de 16 en 21
EN ZINGEN JULLIE OOK AAN HET KAMPVUUR?

jaar oud.

Natuurlijk! Het bivaklied kan niet ontbreken. Ook het
WAAR STAAT JULLIE JEUGDBEWEGING VOOR?

leidingsploeglied is een vaste waarde. Als we onderweg

Met onze groep willen we iedereen leuke activiteiten

zijn, zingen we met volle borst mee met Everywhere we go.

aanbieden. Tegelijkertijd hechten we ook veel waarde aan

Uiteraard in het West-Vlaams.

andere zaken. Chiro is veel meer dan alleen spelletjes spelen.
Je bent onderdeel van een groep, je leert samenwerken,

WAAROM ZOU IEMAND ZICH BIJ EEN

dingen organiseren en creatief problemen oplossen. We

JEUGDBEWEGING MOETEN AANSLUITEN?

hebben een liedje dat goed beschrijft wat we doen: “Wat is

Laat ons de vraag omdraaien: waarom niet? Je krijgt een

Chiro? Nog meer dan spel. Een stuk van jezelf, ’t zit onder je

namiddag per week gegarandeerd plezier, een superleuk

vel”.

bivak in de zomer, een pak vrienden erbij en zo veel meer.
Als je je het leven zou voorstellen als een bakje frieten, dan

WAT VOOR ACTIVITEITEN RICHTEN JULLIE PRECIES IN?

is de Chiro de mayonaise. Zonder is het maar droog en saai!

Elke zondag vindt onze Chiromiddag plaats tussen 13.30 u.
en 18 u. Daar amuseren we ons met leuke pleinspelen,

HOE GAAN JULLIE OM MET DE HUIDIGE

zoektochten, creatieve spelletjes etc. Daarnaast organiseren

CORONACRISIS?

we ook activiteiten om wat geld te verdienen zoals een

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze werking.

bivakavond, ontbijt of kleine kerstmarkt.

Dit jaar hebben we van midden maart tot het einde van het
werkjaar geen Chirowerking meer gehad op zondag. Veel

HOE ZIET JULLIE UNIFORM ERUIT?

evenementen vielen in het water.

Ons uniform bestaat uit ‘de’ Chirorok, lange rode of blauwe

Ook de bivak zag er dit jaar anders uit. We gingen namelijk

chirokousen, een trui en T-shirt van onze eigen Chiro-

op kamp in twee verschillende bubbels. Dit vergde extra

afdeling en eventueel nog een hemd of buff.

voorbereidingen en kosten. We hopen om zo snel mogelijk
op de normale manier te kunnen starten met onze werking.

VERTREKKEN JULLIE OP KAMP? HOE ZIET ZO’N WEEK
ERUIT?
Jaarlijks hebben wij ons klein kamp in maart of april en
ons bivak in augustus. Elk jaar trekken we naar een andere
kampplaats. Naast de gemeenschappelijke activiteiten heeft
elke afdeling ook nog zijn eigen programma.
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Geniet van een prachtige herfst in
Nieuwpoort!
We wuiven de zomer uit en duiken het najaar in. Wij selecteerden alvast verschillende tips voor een boeiende herfst vol
mooie belevenissen en leuke uitdagingen!
Let op! Door de coronamaatregelen zijn sommige van deze herfsttips onder voorbehoud. Kijk voor de meest up-to-date
info op www.nieuwpoort.be en de officiële communicatie- en promotiekanalen van de Stad.

In het
spoor van
de oorlog
The Western Front Way is een wandelroute van maar
liefst 1.000 km en daarmee ook de langste wandelroute

Geniet bij de
lokale ondernemers

in Noord-West-Europa.
De route volgt de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog van

Vanaf 14 september gaat de actie
‘10% meer koopkracht’ van start.
Dit initiatief moet de Nieuwpoortse
ondernemers een extra duwtje in de
rug geven. In totaal maakt de Stad
1 miljoen euro vrij.
Per aankoop in een deelnemende
handelszaak komt er 10 % van het
bestede bedrag op jouw persoonlijke
spaarkaart. Deze klantenkaart met
QR-code verkrijg je bij één van de
deelnemende handelaars.
Het

tegoed

op

de

kaart

Nieuwpoort tot aan Pfetterhouse aan de Frans-Zwitserse
grens. De eerste 70 km van de route loopt over Vlaamse
bodem en verbindt Nieuwpoort, Diksmuide en Ieper.
Het eerste deel van de route, van Nieuwpoort tot aan Albert
in het Franse departement Somme, kunnen wandelaars
gratis downloaden via www.thewesternfrontway.com.
De wandeltocht is een
initiatief van de Britten
Rory Forsyth en Amanda
Carpenter. De inspiratie
voor

de

wandelroute

komt van een brief van
de jonge Britse soldaat

kun

je

besteden in een andere sector dan
waar je je aankoop hebt volbracht.
Het gespaarde bedrag kun je inruilen

Alexander
naar

huis,

Gillespie
die

zijn

hoop op vrede na de
oorlog uitte.

tot en met 2 april 2021.
Meer informatie, het reglement en
een overzicht van de deelnemende
handelaars kun je terugvinden op
www.ikkoopinnieuwpoort.be!
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© We toer
st

Herbeleef de
onderwaterz etting in
Westfront
Breng een bezoek aan het bezoekerscentrum
Westfront, gelegen onder het imposante Koning
Albert I monument. Je maakt er kennis met het
boeiende verhaal van de onderwaterzetting van de
IJzervlakte tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Open
Monumentendag
Zondag 13 september 2020
EEN HERBOREN STAD
Ga mee op een begeleide stadswandeling en
beleef het verhaal van de moeizame maar lonende
wederopbouw na WO I. Je leert meer over de
reconstructie van enkele bijzondere panden.
Er

start

een

gratis

wandeling

om

10

u.,

12.30 u. en 15 u. Per groep is plaats voor

Blikvanger is een digitale weergave van het gigan-

15 personen. Vooraf inschrijven is verplicht.

tische Panorama van de IJzerslag dat kunstenaar

Dit kan bij Dienst Toerisme in Nieuwpoort-

Alfred Bastien meteen na de oorlog schilderde. Je

Bad, Dienst Cultuur via tel. 058 79 50 00 of

krijgt het hele front te zien, van de IJzermonding in

www.webshopnieuwpoort.recreatex.be.

Nieuwpoort tot het brandende Ieper.
NIEUWPOORT DOOR KINDEROGEN
Neem zeker ook de trappen of lift naar de top van het

De Dienst Cultuur lanceert een nieuwe brochure

monument. Je hebt er een fenomenaal zicht over het

met twee wandelingen voor families. Via leuke

sluizencomplex De Ganzepoot, de stad en het groene

zoek- en doe-opdrachten leer je meer over de

ommeland.

stadsgeschiedenis en de speciale gebouwen en
monumenten in Nieuwpoort.

Westfront Nieuwpoort
Kustweg 2

SLOTCONCERT BEIAARDSEIZOEN

Tel. 058 23 07 33

Op Open Monumentendag wordt het laatste

info@westfrontnieuwpoort.be

zomerse beiaardconcert ingericht. Afspraak om

www.westfrontnieuwpoort.be

14 u. op het Marktplein.

 Westfront

© Stadsarchief Nieuwpoort

 westfrontnieuwpoort
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ONTDEK HET NIEUWE PROGRAMMA
VAN CENTRUM YSARA & CITY
Vanaf begin september kun je tickets kopen voor het nieuwe cultuurseizoen van Centrum Ysara &
City. Dit gebeurt via www.cultuurnieuwpoort.be of bij de Dienst Toerisme in Nieuwpoort-Bad.
Hieronder vertellen drie Nieuwpoortenaren naar welke voorstellingen zij alvast uitkijken.

Jenna

Pierre-Paul

Dana

“Ik ging al enkele keren met de klas

“Ik ben al enkele jaren een trouwe

“Ik moet bekennen dat ik nog nooit

of met mijn mama en broer naar

bezoeker van Centrum Ysara. Vooral

een bezoekje bracht aan de theater-

een optreden of theatervoorstelling.

de

spreken

zalen in Nieuwpoort. Nu ik ook mama

Ondertussen ben ik 13 en voel ik mij

mij aan! Het is op wandelafstand

ben en Leon binnenkort nog een

te oud voor de familievoorstellingen

van mijn huis, wat erg makkelijk is.

broertje of zusje krijgt, is een avondje

en te jong om naar de meeste avond-

Bovendien kan ik nadien ook nog een

uit ook niet zo evident meer (lacht).

voorstellingen te gaan. In maart komt

Roste Jeanne drinken in de cafetaria

Ik las in het programmakrantje dat

comedian Piv Huvluv naar de City

(lacht). Nu ik op pensioen ben, heb

er enkele toffe familievoorstellingen

met een show voor jongeren zoals

ik ook tijd om in de namiddag naar

worden georganiseerd, zelfs voor de

ik! Ik zag de voorstelling vorig jaar al

voorstellingen te gaan. De matinees

allerkleinsten. Ik ben zeker van plan

eens in een andere zaal, maar twijfel

zijn dus zeker een tof initiatief! Deze

om te komen en de kindjes te laten

niet om nog eens te kijken. Ik kan

zomer zong Astrid Stockman elke

kennismaken met theater! En wie

het iedereen aanraden! Zowel mijn

avond in het programma Vive La Vie

weet, vraag ik toch eens een babysit

jongere broer, ikzelf als mijn mama

en ik moet zeggen dat ik onder de

om er ’s avonds tussenuit te knijpen

konden lachen om zijn grappen!”

indruk ben van haar stem. Ik kijk dus

(knipoogt).”

muziekvoorstellingen

zeker uit naar haar voorstelling Mooie
Meisjes in de City, al moet ik dan wel
met de fiets!”

Heb je in het cultuurprogramma jouw favoriete voorstellingen geselecteerd en ben je klaar om tickets
te bestellen? Bekijk dan eerst even volgende aandachtspunten:
1.

Bundel je bestelling zoveel mogelijk voor iedereen in je eigen bubbel. De pakketkorting vanaf vier voorstellingen
valt dit jaar uitzonderlijk weg. De gebruikelijke kortingen blijven van toepassing.

2.

De ticketverkoop en programmadata zijn onder voorbehoud. Het aankopen van tickets garandeert niet dat
de voorstelling effectief zal kunnen plaatsvinden. Veel artiesten moeten voorstellingen uit seizoen 2019-2020
opnieuw inplannen, waardoor verschuivingen kunnen ontstaan. Daarom zijn voorlopig enkel tickets voor het
najaar te verkrijgen. Voorstellingen in 2021 gaan nog niet in verkoop, behalve De Reuzendoder van Ernest
Hemingway (zie p. 10).

3.

Er wordt gewerkt met beperkte capaciteit. Je kunt intekenen voor de wachtlijst.

33
TIPS VOOR EEN MOOIE HERFST

Dankzij de kleurenpracht in de stadsparken kom je echt tot rust.

De drukke zomer zit erop!
Voor zonnekloppers is het opnieuw
een paar maanden aftellen tot het
volgende badseizoen. Tot dan is het
strand aan de vele wandelaars die er
komen uitwaaien.

In de Willem De Roolaan geniet je van een kleurrijke wandeling

Een boottochtje en frisse bries

of fietstocht.

maken je hoofd leeg.
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VERKEN DE NATUURPRACHT
TIJDENS DE HERFST
Vanaf 21 september maken alle planten en bomen zich
klaar voor de komende winter. Zo beginnen de bladeren
te verkleuren: van geel en bruin tot oranje. Door al die
natuurpracht spendeert iedereen ook graag veel tijd
buitenshuis. Wie krijgt er in de herfst nu niet spontaan
zin in lange wandelingen?
Nieuwpoort is bijzonder in elk seizoen. Maar ook tijdens
de herfst is onze stad de moeite waard om te verkennen.

Ook langs de Havengeul kom je heel wat moois tegen.

Het Stadhuis krijgt een herfstjasje aangemeten.

35
TIPS VOOR EEN MOOIE HERFST

Maak kennis met de bewoners
van de Kinderboerderij
Op Kinderboerderij De Lenspolder wonen verschillende dieren die goed verzorgd worden door alle medewerkers. Net zoals
jij en ik hebben onze dierenvrienden een naam gekregen. Achter sommige namen schuilt een boeiend verhaal.

Rolleke

Jerommeke en
Greetje

Marie en
Jeanne

In de Lenspolder huppelt een klein

De twee bekendste dieren op de

In 2009 verhuisden twee Sanengeiten

mannelijk dwerggeitje rond. Deze

boerderij

ezels

naar

kleine herkauwer met sterk karakter

Jerommeke


Deze

melkgeit zonder horens kreeg de

zag het levenslicht op 13 maart 2016.

vedetten kwamen al op tv én de

naam Marie. De tweede gehoornde

Als eerbetoon aan toenmalig burge-

radio.

geit werd door haar karakter Jeanne

zijn
en

ongetwijfeld
Greetje.

meester Roland Crabbe kreeg het
dier de toepasselijke naam ‘Rolleke’.

Nieuwpoort.

De

vrouwelijke


genoemd, naar de Nieuwpoortse heks
Jerome, toen net 1 jaar oud, werd

Jeanne Panne. De twee andere melk-

geschonken aan de Kinderboerderij.

geiten die op de boerderij verblijven

Een echt rakkertje. Na enige tijd

zijn twee dochters van Jeanne:

Kinderboerderij De Lenspolder

had de ezelhengst dringend nood

Katrien en Belletje.

Elf-Juliwijk 6A

aan vrouwelijk gezelschap. Niet lang

Tel. 058 23 69 86

daarna kwam een prachtige merrie

Belletje heeft haar naam te danken

kinderboerderij@nieuwpoort.be

naar de boerderij. Haar naam was

aan de twee lelletjes die ze heeft on-

 Kinderboerderij De Lenspolder

Greetje. Zij deelt haar voornaam met

der haar kaak.

oud-schepen van de Kinderboerderij
Greet Ardies-Vyncke.

Jolly

Leentje

Eén van de Texelschapen kreeg de naam Jolly. Momenteel

Leentje is een beige Vlaamse reus. Zij werd geschonken

is ze al op leeftijd maar toen ze jonger was, sprong ze

door de uitbaatster van de cafetaria Marie-Leen. Vandaar

gemakkelijk over de poort. Ze is genoemd naar het fictief

de naam.

paard Jolly Jumper van stripfiguur Lucky Luke.
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Maand van
de Garnaal
Dit jaar is er geen Dag van de
Garnaal. Bij wijze van alternatief

wordt oktober een volledige
‘Maand van de Garnaal’. In samen
werking met een fijne selectie
lokale restaurantuitbaters werden
exclusieve degustatiemenu’s met
garnalen in de hoofdrol uitgewerkt.

EEN LEUKE VRIJDAGAVOND
IN JEUGDHUIS DE SORTIE

Reserveer tijdig een tafeltje om te
proeven van dat heerlijke goud uit
de Noordzee.

Elke vrijdagavond openen vrijwilligers Jeugdhuis De
Sortie voor alle jongeren van en rond Nieuwpoort. Je kunt

Tijdens de Maand van de Garnaal

er terecht voor een babbel en een drankje. De jongeren

kun je ook een gegidste wandeling

maakten het jeugdhuis coronaproof en supergezellig.

op zaterdag volgen waarbij je alles

In het najaar, of wanneer de coronamaatregelen het

te weten komt over dé kaviaar van

toelaten, volgt nog een spetterende openingsparty.

de Noordzee.

Locatie: Dudenhofenlaan 2C

Meer informatie op

Openingsuren: elke vrijdagavond van 20 u. tot 1 u.

www.visit-nieuwpoort.be.

Volg Jeugdhuis De Sortie zeker ook op Facebook en
Instagram: @desortie

Wandeling in en rond de Vismijn
In september neemt een gids je mee langs de Kaai en de aangemeerde
vissersboten. Je ziet waar garnalen worden gekookt, leert wat bijvangst
is en hoe je platvissen van ronde vissen kunt onderscheiden. Je volgt
de weg die een vis aflegt van het lossen aan de Kaai tot de verkoop aan
de vishandelaars.
Deze begeleide wandeling vindt plaats op dinsdag en wordt gratis
aangeboden.

Vooraf

inschrijven

is

noodzakelijk

en

kan

in

het

Infokantoor op het Hendrikaplein in Nieuwpoort-Bad of online via
www.visit-nieuwpoort.be.
Let op! In het najaar vinden Vrijdag Visdag en Van Pittig Bruintje en
Grijze Garnaal niet plaats.
Dienst Toerisme
Hendrikaplein 11
Tel. 058 23 39 23
info@nieuwpoort.be
www.visit-nieuwpoort.be

 Visit Nieuwpoort
 visitnieuwpoort
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SPORTKAARTEN: VOOR ELK WAT WILS!
Vanaf woensdag 16 september 2020 kun je proeven van tal van sporten. Om te genieten van het uitgebreid aanbod,
koop je een sportpas aan de balie van het stedelijk zwembad. Voor 20 sportbeurten betaal je 25 euro (incl. verzekering).
Aan het begin van elke sportles wordt de kaart afgestempeld bij de lesgever of aan de kassa van het zwembad. Met
éénzelfde kaart kun je verschillende sportlessen volgen.
Wil je eens een sport uitproberen, zonder onmiddellijk een 20-beurtenkaart te kopen? Je kunt zonder probleem voor één
sportbeurt betalen. Dit kost je 1,75 euro.
Let op! De wekelijkse sportlessen worden niet ingericht tijdens de schoolvakanties en op feestdagen.

MAANDAG

DINSDAG

SPORT VOOR 50-PLUSSERS

SPORT VOOR 50-PLUSSERS

Wanneer? Elke maandag tussen 21 september en 30

Wanneer? Elke dinsdag tussen 22 september en

november 2020 (niet op 2 november 2020), telkens van

1 december 2020 (niet op 27 oktober en 3 november

14 u. tot 15 u.

2020), telkens van 9.30 u. tot 10.30 u.

Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

Locatie: stedelijke sportzaal

MULTIMOVE KLEUTERS

OMNISPORT VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Wanneer? Elke maandag tussen 21 september en 30

Wanneer? Elke dinsdag tussen 22 september en

november 2020 (niet op 2 november 2020)

1 december 2020 (niet op 27 oktober en 3 november

Wie?

2020), telkens van 10.30 u. tot 11.30 u.

1e kleuter van 16.45 u. tot 17.30 u.

Locatie: stedelijke sportzaal

2e en 3e kleuter van 17.30 u. tot 18.15 u.
Locatie: stedelijke sportzaal

BOOTCAMP
Wanneer?

Elke

dinsdag

tussen

22

september

en

1 december 2020 (niet op 3 november 2020), telkens van
19 u. tot 20 u.
Locatie: stedelijke sportzaal
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Waterpret in
het zwembad
FLOATFIT®
Bij floatfit wordt lesgegeven op een drijvende

WOENSDAG

mat, de aquabase. Op deze mat voer je
oefeningen uit terwijl je je balans probeert te

AQUAGYM SENIOREN

behouden.

Wanneer? Elke woensdag tussen 16 september en
16 december 2020 (niet op 4 en 11 november 2020),

Wanneer?

telkens van 9.30 u. tot 10.20 u.

Op maandag 14, 21, 28 september en 5, 12, 19

Locatie: stedelijk zwembad

en 26 oktober 2020. De sessie start telkens om
20 u. en duurt ongeveer 50 minuten.

MULTIMOVE
Wanneer? Elke woensdag tussen 23 september en 2

Deelnameprijs?

december 2020 (niet op 4 en 11 november 2020)

Voor de zevendelige lessenreeks betaal je 35

Wie?

euro (toegang tot het zwembad en verzekering

• 1e t.e.m. 2e leerjaar van 13 u. tot 14.30 u.

inbegrepen). Er kunnen maximum 11 personen

• 3e t.e.m. 4e leerjaar van 14.30 u. tot 16 u.

deelnemen.

• 5e t.e.m. 6e leerjaar én 12+ van 16 u. tot 18 u.
Locatie: stedelijke sportzaal
LEREN ZWEMMEN VOOR VOLWASSENEN
EN SENIOREN
Tussen 16 september en 9 december 2020 (niet

DONDERDAG

op 30 september, 4 november en 11 november
2020) kunnen volwassenen en senioren in het

SPORT VOOR 50-PLUSSERS

stedelijk zwembad een basiscursus zwemmen

Wanneer? Elke donderdag tussen 1 oktober en 3

volgen. De lessen vinden plaats op woensdag,

december 2020 (niet op 29 oktober, 5 november en 26

telkens van 10.30 u. tot 11.15 u.

november), telkens van 14 u. tot 16 u.
Locatie: stedelijke sportzaal

De kostprijs bedraagt 48 euro (toegang tot het
zwembad en verzekering inbegrepen).

Sportdienst

Stedelijk zwembad

Dudenhofenlaan 2B

Leopold II park (Stationslaan)

Tel. 058 23 75 40

Tel. 058 23 38 88

sport@nieuwpoort.be

zwembad@nieuwpoort.be

 Sportdienst Nieuwpoort

 Stedelijk zwembad Nieuwpoort
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NIEUWPOORT IN BEELD
3
1

KUNSTWERK FLOATING DREAMS KRIJGT PLEK BIJ HET SOCIAAL HUIS
Eén van de beelden uit Floating Dreams kreeg op woensdag 24 juni 2020 een plek aan Het Sociaal Huis. Het kunstproject
vraagt aandacht voor kinderen in conflictgebieden. Hiervoor werden 70 witte beelden van kinderen rond de IJzertoren in
Diksmuide geplaatst. Deze staan symbool voor evenveel oorlogen die vandaag in de wereld worden uitgevochten. Het
Nieuwpoortse beeld verwijst naar een conflict in Senegal. Rebellen van de Diala-clan strijden er in het Casamance-gebied
voor onafhankelijkheid. Het beeld werd geïllustreerd door de bekende kunstenaar Kamagurka.

3
2

VOETBALCLUB FAN SCHENKT 800 MONDMASKERS
Namens voetbalclub FAN (Football Academy Nieuwpoort) schonk voorzitter Youri Legein op woensdag 24 juni 2020 maar
liefst 800 mondmaskers aan Het Sociaal Huis. De maskers zullen gebruikt worden door het personeel en de klanten van Het
Sociaal Huis.
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3

STARTSCHOT VOOR SUCCESVOLLE CLICFORMERS ETALAGEZOEKTOCHT
Het stadsbestuur en de Lokaal Economische Raad gaven op woensdag 1 juli 2020 het startschot voor de Clicformers
Etalagezoektocht. De hele zomer lang kon je op zoek gaan naar kleurrijke bouwwerken in de etalages van 56 handelszaken
in Nieuwpoort-Stad. Deze activiteit loopt nog tot en met 15 september. Deelnemers zetten de letters in de juiste volgorde
en kunnen zo een verborgen boodschap vormen. Achteraf krijg je een leuk aandenken én maak je kans op één van de grote
Clicformers bouwdozen.

3
4

EERSTELIJNSZONE WESTKUST&POLDER VAN START
De Eerstelijnszone Westkust&Polder (ELZ WP) is op woensdag 1 juli 2020 officieel van start gegaan. Doel is om eenvoud,
transparantie en kwaliteit in de hulp-, zorg- en dienstverlening te bewerkstelligen. Behoeften op vlak van zorg, welzijn en
gezondheid worden zo vroeg, goed en dicht bij de persoon opgespoord en ingevuld. De coördinator van de Eerstelijnszone
Westkust&Polder zetelt in Het Sociaal Huis.
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3
5

NIEUW VISSERSSCHIP
VERSTERKT NIEUWPOORTSE
VLOOT
De

N.82

Nautilus

is

de

nieuwe

aanwinst van Sam Zwertvaegher en
Diederik Jacobs. Beide kennen elkaar
sinds hun prille jeugd. Op vrijdag
3 juli 2020 werden ze feestelijk
ontvangen door het stadsbestuur na
hun eerste officiële vaart. In totaal
brachten ze 200 kg garnalen naar de
Nieuwpoortse Vismijn.
Danny Huyghebaert (Huyghebaert &
Zoon) en Natasha Baert (vishandel
De Panger) kochten de eerste vijf kilo
garnalen van de Nautilus en nemen zo
© Gino Ester

het peter- en meterschap op zich.

3
6

INGETOGEN BLOEMENHULDE VOOR DE HERDENKING VAN DE HALIFAXCRASH
In Ramskapelle zijn op dinsdag 28 juli 2020 de slachtoffers van de Halifaxcrash herdacht. Exact 76 jaar geleden stortte daar
een Britse bommenwerper neer. Bij de crash kwamen naast de piloot en een bemanningslid nog twee burgers om het leven.
Door de coronacrisis kon de jaarlijkse plechtigheid niet plaatsvinden. Stadsarchivaris Walter Lelièvre legde wel bloemen neer.
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3
7

STADSBESTUUR HOUDT KLEINSCHALIGE NATIONALE HULDE
In normale omstandigheden had op zondag 2 augustus 2020 de 85e editie van de Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I
en de Helden van de IJzer plaatsgevonden. Door de coronamaatregelen werd de ceremonie aan het Koning Albert I
monument dit jaar geannuleerd. Desondanks liet Stad Nieuwpoort dit gebeuren niet zomaar voorbijgaan. Het stadsbestuur
legde een krans neer aan het ruiterstandbeeld van Albert I. Ook schreef burgemeester Geert Vanden Broucke een open brief!
Deze kun je nalezen op de Facebookpagina van de Stad.

3
8

EEN MINUUT STILTE VOOR OVERLEDEN BRANDWEERLIEDEN
Op dinsdag 11 augustus 2020 was het exact één jaar geleden dat twee brandweermannen van Hulpverleningszone ZuidWest Limburg het leven lieten in een ernstige uitslaande brand in Beringen.
Het brandweerkorps van Nieuwpoort hield een kort herdenkingsmoment voor hun betreurde collega’s. Er werd één minuut
stilte in acht genomen uit respect voor alle andere hulpverleners die ooit tijdens het uitoefenen van hun taak als brandweer
of ambulancier het leven lieten.
Burgemeester Geert Vanden Broucke legde hierbij een bloemenkrans neer aan de gedenkplaat bij de kazerne.
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VOLG STAD NIEUWPOORT OP

SOCIALE MEDIA!
Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mogelijk communiceren

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

en probeert daarom actief op sociale media aanwezig te

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

zijn.

in de volgende editie van Nieuwpoort, Uw Stad!

Word fan van onze Facebookpagina of volg ons op Instagram

WAAR KUN JE ONS VINDEN?

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!
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Ga in zee met Immo Maritiem
uw makelaar aan de Westkust
Astridlaan 19,
Nieuwpoort
T 058 23 47 22
F 058 23 91 47
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be

Albert I laan 281 - 8620 Nieuwpoort

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

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

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

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

thuisverpleging Saskia Sandra Nadia

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

A F Z . S TA D N I E U W P O O RT
MARKTPLEIN 7
8620 NIEUWPOORT

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

ONDERHOUD, HERSTELLING
EN INSTALLATIE VAN SANITAIR
EN CENTRALE VERWARMING
/ TEL. 0468 12 60 86
/ E-MAIL BJORN.PLOMBAERT@GMAIL.COM
/ VESTIGING NIEUWPOORT
/ BTW BE 0727 591 357

NR. 4
TWEEMAANDELIJKS
SEPTEMBER-OKTOBER 2020
JAARGANG 49

AFGIFTEKANTOOR 9099 GENT X
P923946

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

