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voorwoord
Beste inwoners,
Bij de start van deze jubileumjaargang van us
stadsboeksje blikken we vol trots terug op zijn rijke
bestaansgeschiedenis. De redactieraad van dit
magazine doorbladerde daarvoor alle 274 eerdere
nummers en koos voor u de meest tot de verbeelding
sprekende artikels, foto’s en weetjes uit de voorbije 49
jaargangen. Voor één keer treden de redactieleden
ook zelf op de voorgrond en vertellen zij hoe het er
achter de schermen van NUS aan toegaat.
Onze tweemaandelijkse publicatie Nieuwpoort, Uw
Stad blijft een sleutelfunctie vervullen in het stedelijk
communicatiebeleid. Via het magazine bent u als
eerste op de hoogte van het reilen en zeilen in de 
stad. Tegelijk fungeert NUS ook als brug tussen
het stadsbestuur en uzelf, de inwoners van
Nieuwpoort. We zijn dan ook verheugd dat u ons
magazine met plezier blijft doorbladeren.

Deze editie van NUS ging in druk op dinsdag 15 december
2020. Zaken die in dit magazine vermeld staan en die
na deze datum werden gewijzigd, konden niet meer
aangepast worden. Volg voor de meest recente updates
de berichtgeving op www.nieuwpoort.be en onze diverse
socialemediakanalen.

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

In deze uitgave blikken we echter ook vooruit, naar wat
het nieuwe jaar ons zal brengen. Zo kijken we uit naar
tal van boeiende stadsprojecten en -activiteiten die u
ongetwijfeld zullen bekoren.
Namens iedereen bij Stad Nieuwpoort wens ik u en al
uw dierbaren wondermooie momenten in 2021. Talrijk
als het zand der zee. Hou het veilig en gezond!
Samen met u hoop ik dat 2021 een coronaveilig en
op termijn coronavrij jaar mag worden. Dat we de
zwaarwegende gevolgen van het COVID-19-verhaal
achter ons mogen laten en ons kunnen focussen op
het positieve, op vrolijkheid en de leuke zaken van het
leven.

tel. 059 33 33 99
www.lowyck.com

Tot het terug zover is, blijven we met ons allen de
maatregelen opvolgen. We doen dit voor onszelf én de
mensen rondom ons. We moeten nú de zeilen bijzetten
om zo snel mogelijk in bekend, rustig vaarwater te
raken. Het verleden heeft keer op keer aangetoond dat
Nieuwpoortenaren niet klein te krijgen zijn. Laten we
dat ook nu weer bewijzen.

verantwoordelijk uitgever

Uw burgemeester,
Geert Vanden Broucke

druk
Drukkerij Lowyck
Archimedesstraat 53, 8400 Oostende

Benoit Willaert - Algemeen Directeur
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

fotografie
Stad Nieuwpoort, Stadsarchief, regiocollectie bibliotheek,
Michel Deveen, Nick Verhaeghe, Amandine Blanckaert,
Jean-Marc Rys (Chat Navarro), Stephan Vileyn,
Bernine Deramoudt enIsabelle Vanhassel.
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geboortes
Fran | 15 augustus 2020

Merel | 14 oktober 2020

Dochter van Heughebaert Len
en Depuydt Sophie

Dochter van Vanden Auweele
Dries en Depickere Xandrien

Elena | 20 augustus 2020

Jitse | 14 oktober 2020

Dochter van Chaudhry Geoffrey Zoon van Wettinck Christophe
en Houquet Lisa
en Boyen Evelyn
Emile | 1 september 2020

Renée | 29 oktober 2020

Zoon van Peeters Mike
en Bellefroid Elise

Dochter van Hillewaere Henk
en Rathé Sarah

Zsa-Zsa | 23 september 2020

Finn | 30 oktober 2020

Dochter van Baert Björn
en Beschuyt Carol

Zoon van Rosseel Jonathan
en Braem Violet

kort
nieuws

Wanneer je te maken krijgt met een arbeidsongeval of beroepsziekte, kun
je terecht bij Fedris. Dit is het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.
Op speciaal daarvoor ingerichte zitdagen staan maatschappelijk
assistenten klaar om je te helpen.
Voor West-Vlaanderen houdt Fedris spreekuur in Brugge, Roeselare en
Kortrijk. De concrete zitdagen en tijdstippen waarop de medewerkers
bereikbaar zijn, lees je op www.fedris.be.

Kobe | 29 september 2020
Zoon van Maenhout Mike
en Maertens Linde

vernieuwd mountainbikeparcours
in Nieuwpoort

overlijdens
Maddelein Vannessa | 41 jaar

Vanden Ameele Dina | 57 jaar

Overleden te Wetteren
op 25 september 2020

Overleden te Ramskapelle
op 6 november 2020

Cardinael Raymond | 87 jaar

Rabaey Rosa | 80 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 4 oktober 2020

Overleden te Nieuwpoort
op 7 november 2020

Gonsaeles Maurits | 97 jaar

Quyo Paula | 96 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 4 oktober 2020

Overleden te Nieuwpoort
op 7 november 2020

Vancompernolle Antoinette |
87 jaar

Van den Briele Maria | 96 jaar

Overleden te Beerst
op 11 oktober 2020
Clarys Maria | 96 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 12 oktober 2020
Reybrouck Suzanne | 90 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 12 oktober 2020
Degrieck Rosa | 95 jaar
Overleden te Veurne
op 14 oktober 2020
Decap Hugo | 68 jaar
Overleden te Veurne
op 25 oktober 2020
Claeysoone Godelieve | 94 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 27 oktober 2020
Rommelaere Fernand | 71 jaar
Overleden te Veurne
op 31 oktober 2020
Tyvaert Lucien | 86 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 6 november 2020
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Overleden te Nieuwpoort
op 7 november 2020
Bockstal David | 42 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 21 november 2020
Verhelst Maria | 94 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 22 november 2020
Demaerel Monique | 83 jaar
Overleden te Veurne
op 1 december 2020
Vandevoorde Géry | 79 jaar
Overleden te Veurne
op 5 december 2020
Goethals Liliane | 79 jaar
Overleden te Veurne
op 6 december 2020
Patho Gilbert | 76 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 9 december 2020

zitdagen Fedris

Nieuwpoort
ondertekent
Santiago-declaratie
Vanaf vrijdag 1 januari 2021 is het Verenigd
Koninkrijk officieel niet langer lid van de
Europese Unie. In de overgangsperiode die
hieraan voorafging, werd er onderhandeld
over de voorwaarden voor een toekomstig
handelsakkoord. Eén van de voornaamste
struikelblokken bleek de visserij te zijn.
Een slecht of helemaal geen akkoord zou
nefaste gevolgen hebben voor de Europese
visserijsector en de vele kustgemeenschappen
met visserijbelangen in Britse wateren.

Het Nieuwpoortse mountainbikeparcours kreeg een heuse upgrade en
is nu 33 km lang. Ongeveer 50 % van dit traject loopt via onverharde
wegen. Dit is geen evidentie voor een kuststad. Deze nieuwe route is
goed onderhouden, biedt een mooie afwisseling en wordt gekenmerkt
door verschillende ondergronden: polders, duinen én strand. Ideaal voor
beginnende én gepassioneerde fietsers. Leuk pluspunt is dat het parcours
ook toegankelijk is voor handbikers.
Het traject loodst je langs de mooiste plekjes van Nieuwpoort en is
volledig geïntegreerd in het routenetwerk van Sport Vlaanderen. Dankzij
de uniforme bewegwijzering kun je vlot van de ene naar de andere kust
gemeente rijden. Het vernieuwde parcours sluit aan op dat van Diksmuide.
Er was ook aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er minder gedeelde paden
waardoor mountainbikers elkaar niet hoeven te kruisen.

GEEN TOERTOCHT VOOR
MOUNTAINBIKE IN 2021
Uit veiligheidsoverwegingen werd
beslist om de Duin – Strand – Polder
toertocht voor mountainbike niet
te laten plaatsvinden. De volgende
editie wordt in 2022 georganiseerd.

Meer info op www.nieuwpoort.be.
Het traject van het mountainbikeparcours
loopt ook door de Simli-duinen.

Nieuwpoort heeft ook baat bij een brexitakkoord waarmee de toekomst van de Europese
en Vlaamse visserijsector kan gewaarborgd
worden. In het kader hiervan ondertekende
onze stad in het najaar van 2020 ‘De Santiagodeclaratie’. Dit is een initiatief van de European
Fisheries Alliance, een vereniging van
organisaties die de visserij vertegenwoordigen
uit negen Europese lidstaten.
Deze verklaring werd overhandigd aan de
Europese beleidsmakers en beoogt de
kustgemeenschappen met visserijbelangen een
stem te geven.

Missiaen Jean-Pierre | 74 jaar
Overleden te Veurne
op 9 december 2020
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zitdagen
Dienst Rechtshulp
Tijdens de zitdagen van de Dienst Rechtshulp kun je
al jouw problemen (huurproblemen, echtscheidingen,
onderhoudsgeld etc.) voorleggen. Je krijgt er een
eerste advies en informatie over je rechten en
plichten. Indien nodig verwijst de jurist je voor verdere
opvolging of afhandeling door naar een advocaat,
notaris, vakbond of sociale/administratieve dienst.

veilig in
de stad

Alle inwoners van Nieuwpoort kunnen gratis
gebruikmaken van deze dienstverlening.
Elke tweede en vierde maandag van de maand,
telkens van 16 tot 17.30 u. Maak een afspraak via
Het Sociaal Huis of online via www.nieuwpoort.be >
juridische hulp.
Indien fysieke afspraken niet mogelijk zijn, wordt er
telefonische ondersteuning voorzien.

Het Sociaal Huis
Astridlaan 103

vakantiepremie voor
langdurig zieken of personen
met een handicap
Stad Nieuwpoort voorziet een vakantiepremie voor
langdurig zieken en personen met een handicap.
Wanneer je in 2021 voor minstens drie dagen op
reis gaat met een gespecialiseerde organisatie, kun
je hiervoor een tussenkomst aanvragen. De premie
bedraagt 8 euro per dag met een maximum van 112 euro
per jaar. Het bedrag wordt eenmaal per jaar uitbetaald.
Het aanvraagformulier vind je terug op
www.nieuwpoort.be > sociale premies.

tel. 058 22 38 10

VOORWAARDEN?

1
2
3

De aanvrager moet minstens één jaar in Nieuwpoort
gedomicilieerd zijn.
De aanvrager heeft een beperkte zelfredzaamheid
(FOD-attest of huisartsevaluatie van min. 12 punten).
Het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen mag niet
hoger zijn dan anderhalf keer het leefloon.

digitale
grafzoeker online
De drie burgerlijke begraafplaatsen van Nieuwpoort werden via
een drone in kaart gebracht. Concreet gaat het om de stedelijke
begraafplaats langs de Brugse Steenweg, deze van Oud SintJoris en het kerkhof van Ramskapelle aan de Sint-Laurentiuskerk.
Aan de kaarten zijn alle beschikbare grafgegevens gekoppeld.
Het resultaat zie je op www.grafzoeken.eu. Via deze digitale
grafzoeker vind je aan de hand van de naam gemakkelijk
de exacte locatie van het graf van jouw dierbaren op een
Nieuwpoortse begraafplaats.
Indien je iemand niet terugvindt, kun je dit melden via
bevolking@nieuwpoort.be of tel. 058 22 44 40. Zo kunnen
de kaarten en gegevens verder verfijnd worden.
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Om het thema van verkeersveiligheid
bespreekbaar te maken, lanceert de Stad
de opvallende sensibiliseringscampagne
#laatjezien. Deze benadrukt het belang
van jezelf goed zichtbaar te maken in het
verkeer. Vooral tijdens donkere dagen is dit
extra belangrijk.
Kleurrijke zeevissen en -dieren vormen
het uitgangspunt. Zij vallen op, hebben
fluokleuren en zijn mooi om naar te kijken.
De campagne springt extra in het oog door
de drie slogans: 'Glim in het donker',
'Neen tegen het donker' en
'Vergeet niet op te vallen'.
In het kader van de actie #laatjezien werd
ook een fietscharter opgesteld.
Onderteken het fietscharter via
www.nieuwpoort.be/fietscharter.

NUS

/9

BE-Alert
meteen verwittigd bij
een noodsituatie

woonzorgcentrum
De Zathe

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een
noodsituatie in onze stad willen we je graag snel verwittigen. Daarom kun
je gebruikmaken van BE-Alert dat je meteen op de hoogte stelt van een
noodsituatie. Inschrijven is volledig gratis.

METEEN VERWITTIGD BĲ

EEN NOODSITUATIE?

Je kunt een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken
bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. Registreer je via
www.be-alert.be.

REGISTREER JE VIA
WWW.BE-ALERT.BE

LAAT JE WAARSCHUWEN, WAAR JE OOK BENT
Een bericht kan verzonden worden op basis van een adressenlijst.
Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op BE-Alert. Je kunt
verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren.
Bij een noodsituatie kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis
van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms.

Q16-2569_KANS_crisis_campagne_BE ALERT_Affiche_A2_02.indd 2

03/05/2017 16:11

handige en veilige apps
ÉÉN APP VOOR BRANDWEER,
AMBULANCE OF POLITIE
Als je in nood bent, moet je het
noodnummer 112 bellen. Daarna geef je
de nodige informatie aan een operator
in de noodcentrale. Hij/zij bepaalt welke soort hulp je
nodig hebt en stuurt een medisch team, de brandweer
en/of de politie.
Je kunt ook de app 112 BE gebruiken. Je klikt gewoon
op het icoontje van brandweer, ambulance of politie
afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. De operator
zal je altijd verder helpen.
De noodcentrales kunnen je dankzij deze app
makkelijker terugvinden: op een afgelegen plaats, in
het midden van een bos of een ingewikkeld netwerk
van autostrades. Je zet best je wifi of mobiel internet
aan, maar ook zonder internetverbinding kun je de app
zeker gebruiken.
Download de app in de App Store of Google Play Store.

Meer informatie via
www.112.be

VEILIGE BUURT?
GEBRUIK DE BUURTPREVENTIEAPP!
Politie Westkust lanceert de gratis
en gebruiksvriendelijke app
buurtpreventie24.
Dankzij deze app kun je als inwoner of handelaar
zelf een oogje in het zeil houden in je buurt.
De melding gebeurt via de SAAR-methode:
1. Signaleer | Je merkt iets op / je ziet iets verdacht.
2. Alarmeer | Alarmeer PZ Westkust (tel. 058 53 30 00).
Doe dit vooraleer je iets in de app plaatst.
3. App | Maak het bekend via de app.
4. Reageer | Jijzelf en anderen kunnen reageren.
Berichten en foto’s verdwijnen automatisch na 24 uur en
je ziet enkel initialen van de persoon die een bericht post.
HOE REGISTREREN?
Het enige wat je nodig hebt voor je registratie is een
smartphone met internettoegang en een mailadres.
De PZ Westkust keurt je registratie goed. Daarna
ontvang je een e-mail met inlogcode. Eenmaal
geregistreerd, ontvang je alle meldingen en maak je
deel uit van het netwerk.
Meer informatie via
www.buurtpreventie24.be
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stadsmedewerkers schitteren
in gloednieuwe vacaturevideo
In de nieuwe vacaturevideo van Stad Nieuwpoort zie je
de medewerkers van woonzorgcentrum De Zathe op een
missie. Een missie om nieuwe collega’s te vinden. Met
een spandoek waarop de namen van alle medewerkers
van het woonzorgcentrum staan, doorkruisen ze
Nieuwpoort. Ze figureren op prominente plaatsen zoals het
bezoekerscentrum Westfront, het staketsel en het Stadhuis.
Deze ‘helden van de zorg’ lanceren zo een warme oproep
naar hun toekomstige collega’s.

Het stadsbestuur koos doelbewust voor een actieve en
opvallende campagne die ongetwijfeld menig persoon zal
aanspreken. Door nadruk te leggen op de kracht en het
enthousiasme van onze eigen mensen, hoopt de Stad ook
anderen te inspireren.
Het eindresultaat zie je op www.nieuwpoort.be en de
sociale media-kanalen van Stad Nieuwpoort: Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube.

NUS
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heb jij ook
een hart
voor zorg?
the making of ...
De opnames voor de vacaturevideo vonden plaats
begin september 2020, op een coronaveilige manier
voor cast en cameracrew. Voor vele medewerkers was
het fijn om op een andere manier samen te werken.
Iedereen gaf het beste van zichzelf en dat is te zien aan
het eindresultaat. De ‘goesting’ en motivatie spatten
van het scherm.
Het team van woonzorgcentrum De Zathe is
enthousiast en dat mag geweten zijn. Geduld is
een mooie deugd. Een kwaliteit die veel zorg- en
verpleegkundigen hebben. Dat blijkt niet alleen uit
het werk dat ze elke dag verrichten, maar ook tijdens
de opnames. Om de perfecte beelden te krijgen,
moesten veel handelingen en bewegingen opnieuw én
opnieuw herhaald worden.
In het filmpje waren medewerkers uit verschillende
functies te zien: zorg- en verpleegkundigen,
administratie, keukenpersoneel etc. Voor hen was het
stimulerend om aan één project te kunnen deelnemen.

Het woonzorgcentrum De Zathe in Nieuwpoort is op
zoek naar gedreven zorg- en verpleegkundigen. Je
creëert een comfortabel en aangenaam verblijf voor
de bewoners van het woonzorgcentrum. Daarnaast
dien je optimale verpleegkundige, fysische en
psychische zorgen toe op een deskundige manier.
WAT ZIJN JOUW STERKE PUNTEN?
Klantgerichtheid
Verantwoordelijkheid
Zorgvuldigheid
Empathie
Flexibiliteit
Samenwerken

Meer info over de vacatures vind je op
jobs.nieuwpoort.be! Een volledige
kandidatuur bevat een kopie van het vereiste
diploma, een uittreksel uit het strafregister,
motivatiebrief en curriculum vitae.

jobs.nieuwpoort.be
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Het allereerste nummer
van 'U en uw Stad'

een printmedium dat verbindt
Het debuutnummer van U en uw Stad
bevat een voorwoord van het voltallige
schepencollege, destijds geleid door
burgemeester Georges Mommerency:
“Aangezien de bestuurders van de
gemeente worden verkozen door het
volk, is het uiterst noodzakelijk dat de
gedragslijn die door ons bestuur wordt
gevolgd, door de bevolking zou gekend
zijn. In het licht van deze optiek hebben
wij daarom besloten het informatieblad
'U en uw Stad' uit te geven.
De taken van de stad zijn dermate
toegenomen dat wij het als een leemte
aanzagen U nog langer te weerhouden
van regelmatige berichtgeving over
het gevoerde beleid. Wij hopen met
dit blad rechtstreeks contact te hebben
met U allen.”

historisch
nieuwpoort

De tekst leest als een intentieverklaring
van het toenmalige stadsbestuur
om van het nieuwe infoblad een
verbindingsstuk te maken tussen het
beleid en de bevolking. Met deze
woorden worden de kernwaarden
van het stadsmagazine vastgelegd,
richtlijnen die de redactieraad ook
vandaag nog ter harte neemt.
In de begindagen is het infoblad een
halfjaarlijkse uitgave. Op inhoudelijk
vlak wordt de lezer wegwijs gemaakt
in de structuur van Stad Nieuwpoort
als bestuurlijke organisatie. Verder
wordt ook sterk gefocust op cultuur,
stadsgeschiedenis en het plaatselijke
verenigingsleven.

een eerste make-over
het verhaal van
Nieuwpoort, Uw Stad
van bescheiden infoblad
tot gevestigd stadsmagazine

Bij de start van de vijfde jaargang in
1977 ondergaat U en uw Stad een meta
morfose. De naam wordt gewijzigd
naar Nieuwpoort, Uw Stad. Het formaat
verandert naar A4 en de pentekening
op de voorpagina maakt plaats voor een
kleurenfoto. De binnenpagina’s krijgen
een strakke en uniforme lay-out mét
foto’s. Het magazine verschijnt driemaandelijks in plaats van halfjaarlijks.

In 1973 brengt Stad Nieuwpoort een dun A5-pocket uit.
Op de cover prijkt een pentekening van het Stadhuis,
het belfort en de beiaardtoren. Het bundeltje telt 36
bladzijden en bevat welgeteld drie zwart-witfoto’s.

Eén van de drijvende krachten achter
het stadsmagazine is Roger Sinnesael,
perschef van de Stad vanaf 1980. Hij
draagt tot zijn overlijden in 1988 in grote
mate bij tot de uitbouw van Nieuwpoort,
Uw Stad.

Het gaat om de allereerste editie van het stedelijk
infoboekje ‘U en uw Stad’, de oude naam van wat elke
Nieuwpoortenaar vandaag kent als ‘Nieuwpoort, Uw Stad’.
Anno 2020 is ‘Nieuwpoort, Uw Stad’ één van de
voornaamste communicatiekanalen van de Stad. Van
beknopte info over de besluitvorming tot jubilea, van
evenementen tot interviews met markante stadsgenoten.
Alles wat in onze stad leeft en gebeurt, lees je steevast in
het infomagazine.

Op inhoudelijk vlak evolueert Nieuwpoort, Uw Stad meer en meer tot een

echt infomagazine. Met ruimte voor kort
stadsnieuws en berichten van algemeen
nut. Gaandeweg wordt gefocust op verhalen van de modale Nieuwpoortenaar
in rubrieken als ‘Iemand van bij ons’ en
‘Nieuwpoort in beeld’.
Vanaf het meinummer van 1980 maken
de groepsportretten van gevierde
jubilarissen met familie en vrienden hun
intrede. Met diezelfde mei-editie wordt
ook de omschakeling gemaakt van
een trimestriële naar tweemaandelijkse
uitgave.
Bekendmakingen van zaken die in de
gemeenteraad werden beslist, verschijn
en voor het eerst in het slotnummer van
de twintigste jaargang (editie december
1992-januari 1993).

Perschef Roger Sinnesael

Aan het begin van de vijftigste jaargang blikken we terug
op de lange evolutie van ons stadsmagazine,
van dat bescheiden infoboekje uit ’73 tot
deze bijzondere jubileumeditie.
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redactie aan het woord

wissel van de wacht
De samenstelling van Nieuwpoort, Uw
Stad ligt in de jaren ’80 en ’90 in handen
van een redactieraad. Die bestond uit
vertegen
woordigers van de stedelijke
persdienst,
verschillende
politieke
fracties en diverse adviesraden van de
stad. Het voorzitterschap werd waar
genomen door de bevoegde schepen
van Communicatie en PR.

kwam al dat verbeterwerk dan terug
ophalen. Ik heb met verschillende
drukkerijen samengewerkt en het was
voor beide partijen telkens een beetje
aanpassen en wennen.
Dankzij de digitalisering verloopt het
werkproces dus wat gemakkelijker?
De digitalisering was een zegen! Het
spreekt voor zich dat je veel vlotter,
efficiënter en sneller kunt werken wan
neer je over een computer beschikt.
Het betekende uiteraard ook een flinke
tijdswinst.
Kathleen Osaer is al meer dan 30 jaar
actief op de Dienst Communicatie.
Lange tijd stond ze alleen in voor het
samen
stellen van ‘Nieuwpoort, Uw
Stad’. Nu gebeurt dat door een team,
waar 
Kathleen nog steeds deel van
uitmaakt.

Sindsdien wordt Nieuwpoort, Uw Stad
regelmatig geëvalueerd om te kijken
wat anders en beter kan. Op die manier
bezorgen wij elke Nieuwpoortenaar een
aangename leeservaring.

De redactieraad van 'Nieuwpoort, Uw Stad' in 1989. Eerste rij (zittend) van links
naar rechts: Georges Mouton, Marie-José Moortgat-Keukelinck, Frans Lefevre
en Werner Cuyle. Tweede rij (staand) van links naar rechts: Gerard Hovaere,
Kathleen Osaer, Dany Van Loo en Frans Kenis.

de NUS
De titel Nieuwpoort, Uw Stad is na decennia zo vergroeid met het magazine. Een
sterk merk als dit heeft dan ook geen baat bij een naamsverandering. Bij de meest
recente make-over werd echter voor het eerst NUS op de cover geplaatst. Deze
verkorte vorm van Nieuwpoort, Uw Stad wordt al jaren intern gebruikt. Binnen Stad
Nieuwpoort spreken medewerkers steevast over ‘de NUS’.

Portugal
Nederland
Argentinië
Japan
'NUS' reist onder andere naar Duitsland, Nederland, Portugal
en Argentinië. Dit laatste land is de meest afgelegen locatie.

16

/ NUS

Hoeveel Nieuwpoortse burgemeesters
stonden er sinds de opstart van Nieuwpoort,
Uw Stad op de cover van het magazine?
Geen
Eén
Twee
Drie
Twee burgemeesters. Georges Mommerency was twee keer
op de cover te zien. Zijn opvolger Roland Crabbe driemaal. De
derde keer gebeurde dat naar aanleiding van zijn overlijden.

Nieuwpoort, Uw Stad wordt niet alleen
in Nieuwpoort bedeeld. Soms reist het
stadsmagazine ver buiten België.
Welke plaats ligt het meest afgelegen?

Hoe was jouw eerste ervaring met
Nieuwpoort, Uw Stad? Hoe werkte je
toen aan het magazine? Computers
bestonden nog niet …
De toenmalige persdienst moest het
lange tijd zonder computer stellen. Het
uittypen van de verschillende teksten
gebeurde door de Dienst Toerisme. Er
was nog geen sprake van digitale foto’s.
Voor de cover werden dia’s gebruikt.
Het tekst- en fotomateriaal werd
op een floppydisk aan de drukkerij
bezorgd. De drukkerij stond in voor
de lay-out, weliswaar op basis van
mijn voorstellen. De verschillende
uitgeprinte drukproeven werden naar
kantoor gebracht. Ik las alles na en
bracht correcties aan. De drukkerij

Er is meer aandacht voor het m
 enselijke
aspect en dat vind ik een goede zaak.
Verhalen over verdienstelijke stadsgenoten, ook jongeren, vallen in de
smaak bij de lezers. Het magazine
bevat dankzij de toenemende digitalisering veel meer foto’s en illustraties
dan vroeger. Ook de rubriek ‘Sociale
media’ ontbrak vroeger want er was
toen nog geen sprake van Facebook,
Twitter en Instagram.
Je begint aan je 34e jaargang als
redactiemedewerker. Als heuse
ervaringsdeskundige kun je ons ongetwijfeld tal van anekdotes vertellen.
Een echte anekdote is het niet maar
ik bewaar de beste herinneringen
aan wijlen mevrouw Marie-José
Moortgat-Keukelinck, de flamboyante
voorzitster van de Culturele Raad
en een sterke vrouw! Zij schreef
eigenhandig de uitgebreide teksten
voor de cultuurbladzijden. Door haar
moeilijk leesbaar handschrift was het

NUS wordt steeds in grote oplage
verspreid. Hoeveel exemplaren worden
er tweemaandelijks gedrukt?
5.000
6.000
7.000
8.000

Voor elk nummer van het infomagazine bestaat de oplage uit
ongeveer 7.000 exemplaren.

Het zorgt voor een modernisering op
vlak van vormgeving. Het vaste coverformat krijgt een nieuw uitzicht en ook de
binnenpagina’s worden opgefrist. Grote
en mooie foto’s winnen steeds meer aan
belang.

Is het magazine ook inhoudelijk
veranderd?

Wie is de meest opvallende persoon
die je voor het magazine hebt
geïnterviewd?
Inwoners interviewen voor de rubriek
‘Iemand van bij ons’ deed ik graag.
Ik leerde heel wat mensen kennen
en de vele huisbezoeken waren fijne
momenten. Zo herinner ik mij het interview met de twee getalenteerde musici
Felix en Fauve Vermeirsch, toen allebei
nog piepjong. Het interview met wijlen
schepen Els Filliaert-Vanlandschoot
staat ook voorgoed in mijn geheugen
gegrift. Ze was toen nog niet politiek
actief als schepen maar ze zette zich
onder meer in voor de Speel-o-theek.
Waarom zouden inwoners het
magazine moeten lezen?
Het is een mooi, hedendaags magazine
dat gretig wordt gelezen. Veel lezers
houden alle edities bij. De grafische
vormgeving is bijzonder geslaagd
en NUS mag gerust de concurrentie
aangaan met alle stedelijke infobladen
en magazines uit onze regio!

Het stadsmagazine heeft een hele evolutie
meegemaakt. Wanneer werd Nieuwpoort, Uw
Stad voor het eerst in kleur gedrukt?
1973
1985
1990
1999
De cover van het magazine is al sinds de start van de vijfde
jaargang (1977) een kleurfoto. Het was echter wachten tot
het maart-aprilnummer van 1999 tot 'Nieuwpoort, Uw Stad'
volledig in kleur verscheen.

De burgemeesterswissel van Georges
Mommerency naar Roland Crabbe in

1995 luidt het einde in van de externe
redactie
raad. De opmaak wordt vanaf
dan v olledig toevertrouwd aan de persdienst, nu de Dienst Communicatie.

telkens een hele klus om haar teksten
te ont
cijferen. Deze energieke dame
stond op haar strepen en hield in haar
eigen stijl steevast een vurig pleidooi
voor het inlassen van haar artikels. De
overige redactieleden hadden echter
nooit bezwaar tegen haar teksten,
integendeel!

NUS
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NUS in
twaalf foto's

Het is onmogelijk om alle opmerkelijke items
uit de voorbije 49 jaargangen aan te halen. De
redactieraad beperkte zich daarom tot twaalf
bijzondere a
 fbeeldingen. Het zijn aandenkens
aan belangrijke momenten in de geschiedenis
van onze stad én het stadsmagazine.

DRIE BURGERVADERS
april - mei 1986

STORMWINDEN HOUDEN
LELIJK HUIS IN SINT-JORIS
april - mei 1990

Nieuwpoort, Sint-Joris en
Ramskapelle vormen sinds de fusie
in 1971 een hechte eenheid. De
twee laatste burgervaders van onze
polderdorpen, Camiel Hillewaere en
René Van Hee, krijgen de titel van
ereburgemeester toegekend.

Op 25 januari 1990 levert een
zware storm deze spectaculaire
foto op. De torenspits van
de Sint-Georgiuskerk wordt
weggeblazen en boort
zich door het dak van het
gebedsgebouw.

NIEUWPOORT VERLIEST
DRIE ZONEN OP ZEE
oktober - november 1986
Het Nieuwpoortse vissersschip
N.512 Ingrid vergaat op 21
augustus 1986. De Nieuwpoortse
vissersgemeenschap wordt
daarbij hard getroffen. Drie
stadsgenoten verliezen het leven.
Op 4 oktober van dat jaar vond een
rouwplechtigheid plaats met een
indrukwekkende bloemenhulde aan
het Vissersmonument op de Kaai.
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SUSKE EN WISKE
ONTMOETEN
JEANNE PANNE
juli - augustus 2000
STINKENDE STRANDVONDST
januari - februari 1995
Op het strand spoelt op 18
november 1994 een potvis aan.
Het gestrande dier trok heel wat
kijklustigen aan.

MILITAIRE PLECHTIGHEID OP DE
ZEEDIJK
september - oktober 1995

ONZE NEGENDUIZENDSTE
juni - juli 1987
Burgemeester Georges
Mommerency poseert voor
de cover van Nieuwpoort,
Uw Stad. In zijn armen
houdt hij Evelyne Desaever,
destijds de negenduizendste
Nieuwpoortenaar.

Tijdens een ceremonie op 24 juni
1995 reikt burgemeester Roland
Crabbe 51 blauwmutsen uit aan
Belgische militairen van de 68ste Cie
Genie. Onze stad aanvaardde op 28
juni 1980 het peterschap over deze
genie-eenheid van het Belgische
leger. In 2003 hield de eenheid
op te bestaan als onafhankelijke
compagnie.

Het stripalbum Jeanne Panne
werd op 10 mei 2000 officieel
voorgesteld in de Stadshalle.
De bekende Nieuwpoortse
heks speelt een hoofdrol in dit
bijzondere nummer uit de Suske
en Wiske-reeks.

AFSCHEID VAN DE
GEMEENTEPOLITIE
juli - augustus 2001
Het lokale politiekorps van
Nieuwpoort nam op 20 april
2001 afscheid van de tijd
van de gemeentepolitie. De
politiekorpsen van Nieuwpoort,
De Panne en Koksijde vormen
sinds 17 april 2001 samen de
politiezone Westkust.

KUNSTPROJECT ‘FLASH BACK’
zomereditie 2016
HAVENGEULPROMENADE
OFFICIEEL INGEWANDELD
juli 2010
Op 30 mei 2010 werd de volledig
afgewerkte Havengeulpromenade
plechtig geopend. Dat gebeurde in
aanwezigheid van Vlaams minister
Hilde Crevits en gedeputeerde Guido
Decorte.

LICHTFRONT
januari - februari 2015
Op vrijdag 17 oktober 2014 werd
over meer dan 80 kilometer, van
Nieuwpoort tot Ploegsteert, een front
van vuur getrokken voor het groots
herdenkingsmoment Lichtfront. Op
het Koning Albert I monument werd
‘De Namenlijst’ geprojecteerd ter
herinnering aan al wie tijdens WO I in
ons land het leven liet.

Witte kijkende figuurtjes doken in
2016 overal op in het straatbeeld.
Dit in het kader van het sociaalartistiek project Flash Back van
Rik Delrue en de Dienst Cultuur.
Bedoeling was om terug te kijken
naar het verleden. Door het
afnemen van vele interviews met
Nieuwpoortenaren, slaagde hij erin
om diverse levensverhalen uit onze
stad vast te leggen.

EEN ZEE AAN GROEN
september - oktober 2018
Naar aanleiding van de
selectie voor de internationale
bebloemingscompetitie
Communities in Bloom
bezochten twee juryleden het
Groensculptuurfestival op het
Fonteinenplein aan de Kaai.
Het festival had de zee als
centraal thema en telde twaalf
constructies die verschillende
maritieme figuren uitbeeldden.

NUS

/ 19

door anderen. Positieve reacties van
inwoners en collega’s doen extra
deugd. Kritiek nemen we ter harte. Het
helpt ons om het de volgende keer
beter te doen.

leuke oefening die we zullen blijven
toepassen. Dus wie weet, komen we
in de nabije toekomst met nog nieuwe
rubrieken.

Waar letten jullie op bij het nalezen
en schrijven van teksten?

Evelien Legein en Tom Bellefroid
werken op de stedelijke Dienst
Communicatie. Zij startte er in 2016,
hij in 2018. Binnen de redactieraad
van ‘NUS’ fungeren zij beiden als hoofden eindredacteur.
Wat vinden jullie het leukste
onderdeel van het werkproces van
Nieuwpoort, Uw Stad?
Tom: Het teamwerk. Vooral die eerste
brainstormsessies waarin we voor elk
nummer de krijtlijnen vastleggen. Ook
het helpen vormgeven van het magazine met onze graficus is altijd leerrijk.
Evelien: Net zoals Tom vind ik die eerste
brainstormmomenten echt interessant.
Het volledig team zoekt dan samen
naar boeiende onderwerpen. Het leuke
hieraan is dat iedereen een aparte kijk
heeft op de invulling van het magazine.
Tom: Wat het schrijfwerk betreft, kan
ik me uitleven in het opstellen van de
rubriek ‘Historisch Nieuwpoort’. Als
geschiedenisfanaat is dat voor mij altijd
een leuke opdracht. Zeker omdat er
altijd wat opzoekwerk aan voorafgaat.
En daarbij ontdek je soms bijzondere
zaken die de moeite waard zijn om
verteld te worden.
Wat is voor jullie een geslaagde
editie?
Tom: Een NUS is voor mij geslaagd
wanneer alles op inhoudelijk en
grafisch vlak een coherent geheel
vormt. Het stadsmagazine moet ook de
‘Nieuwpoort-factor’ reflecteren: nieuws
voor én door Nieuwpoortenaren,
mooie foto’s van onze stad en boeiende
interviews met mensen van hier.
Evelien: Ik ben tevreden wanneer het
eindresultaat ook gesmaakt wordt
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Tom: De redactieploeg streeft bij elk
num
mer perfectie na. Dat uit zich
onder andere in degelijk taalgebruik.
Dus ik let goed op dat er balans zit
in de taal: niet te moeilijk, niet te
simplistisch. Het magazine is er voor
elke Nieuwpoortenaar en moet dus
ook voor elke Nieuwpoortenaar lees
baar zijn.
Evelien: De andere stadsdiensten
be
zorgen ons een heleboel teksten
waarmee we aan de slag kunnen.
Daarbij moeten we aandachtig zijn
om alles in eenzelfde schrijfstijl op te
maken, wat niet altijd even gemakkelijk
is. Zo kijken we bij elke tekst waar we
– indien nodig – moeten herschrijven,
inkorten of uitbreiden.

meer en grote foto’s, leuke bijschriften
en illustraties. Een beeld zegt namelijk
meer dan duizend woorden.

Uniformiteit is belangrijk, niet alleen op
vlak van vorm, maar ook op vlak van
taal.

Belangrijk
nieuws voor
de NUS-
verzamelaar!

Ervaren jullie soms moeilijkheden bij
de opmaak van het magazine?
Tom: Ons magazine is een twee
maandelijkse uitgave. Dit betekent dat
er over bepaalde zaken, evenementen
bijvoorbeeld, al vroeg info moet
beschikbaar zijn. Terwijl die gegevens
misschien nog niet of slechts gedeeltelijk voorhanden zijn. Dat is niet altijd
evident.
Evelien: Door de snel veranderende
coronamaatregelen was het niet
evident om steeds de juiste informatie
mee te geven. Het is een paar keer
gebeurd dat de info niet meer klopte.
Dat is jammer want we willen absoluut
de correcte informatie meegeven. Een
andere uitdaging is om Nieuwpoort,
Uw Stad telkens op tijd klaar te krijgen.
Het is vaak een race tegen de klok.
Experimenteren jullie vaak?
Evelien: Bij de start van de coronacrisis
moesten we echt ‘out of the box’
denken. Door de maatregelen waren
de meeste artikels niet langer relevant.
Daarom zochten we alternatieven. Een

Waarom zouden inwoners het
magazine moeten lezen?
Tom: Het magazine is één van de
belangrijkste communicatiemiddelen
van Stad Nieuwpoort. Via NUS krijg
je zicht op alle grote en kleine beslis
singen: van openbare werken tot evene
menten. Om op de hoogte te blijven
van het wel en wee in Nieuwpoort is
het boekje een onmisbare leidraad.
Evelien: Klopt. Onze magazine vertelt
inwoners wat ze kunnen verwachten
op vlak van evenementen én het biedt
nuttige tips en weetjes. Samen met de
website en de sociale media vormt
NUS de belangrijkste informatiebron

De meest recente jaargangen
startten met het maart-aprilnummer en eindigden met het
januari-februarinummer van het
daaropvolgende jaar. Jaargang 48
bijvoorbeeld startte in maart 2019
en eindigde in februari 2020.
Met dit magazine wordt de start
van de jaargang gelijkgeschakeld
met het begin van een nieuw
jaar. Dat betekent dat in de
toekomst de eerste editie van
een nieuwe jaargang telkens het
januari-februarinummer zal zijn.
Op die manier wordt collectie
beheer iets eenvoudiger.

Verder is het belangrijk dat je alle info
snel terugvindt. Het moet voldoende
informatie bevatten, maar ook niet te
veel. Daarom combineren we lange
met korte artikels én artikels met en
zonder foto’s. Voor details verwijzen we
nu naar de vernieuwde website.
Wat moet het stadsmagazine voor jou
uitstralen?
Senne Vanfleteren is sinds begin 2019
graficus bij Stad Nieuwpoort. De
‘Nieuwpoort, Uw Stad’ van novemberdecember 2020 is het eerste exemplaar
dat hij ontworpen heeft.

NUS is één van onze belangrijkste communicatiekanalen. Naast informeren is
het ook een middel om te verbinden.
Via het stadsmagazine leren we onze
stadsgenoten en ondernemers beter
kennen.

Wat is jouw rol in de redactie van NUS?

Hoe belangrijk zijn foto’s voor een
magazine?

Nadat alle teksten zijn afgewerkt, is
het mijn beurt om alles vorm te geven.
Artikels moeten uitnodigend zijn om
te lezen. Daarom kies ik de juiste
afbeeldingen, voeg ik kleur toe en
licht ik de opvallende quotes uit.
We zorgen ervoor dat alles één mooi
geheel vormt. Er volgen drie kritische
correctierondes om tot een resultaat
te komen waar het volledige team
tevreden mee is.

Zeer belangrijk. Mensen willen geprikkeld worden. Een goede titel maakt
de lezer nieuwsgierig, maar met een
mooie foto trek je pas echt aandacht.
Waarom zouden inwoners het
magazine moeten lezen?
Als je graag op de hoogte bent van het
reilen en zeilen in onze stad, dan moet
je het zeker lezen.

Aan welke kwaliteiten moet een
modern magazine voldoen?
Een magazine moet iedereen aan
spreken. Op vlak van vormgeving
kozen we voor een speelse stijl met
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respecteer de rust
van de zeehonden

milieu

Nieuwpoort is een heuse trekpleister voor zeehonden.
Hun geliefkoosde rustplekken zijn het strandreservaat
naast het Oosterstaketsel en het aanpalende
natuurreservaat De IJzermonding. Ook in de Havengeul
en de jachthavens komen ze regelmatig tevoorschijn.

wie krijgt De Groene Pluim 2020?
De Groene Pluim is een award die de stedelijke milieuraad
jaarlijks overhandigt aan een persoon, bedrijf of (natuur)
vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft
gemaakt voor de natuur en/of het leefmilieu in Nieuwpoort.
Belangrijk selectiecriterium voor De Groene Pluim is dat je
minstens één jaar in Nieuwpoort woont of lid bent van een
Nieuwpoortse (natuur)vereniging.
Iedere inwoner, onderneming of vereniging in Nieuwpoort
mag een kandidaat voordragen.

Vermeld zeker volgende gegevens:
• naam, adres en leeftijd van de kandidaat;
• opsomming waarvoor de kandidaat wordt voorgedragen;
• naam van de club of persoon die de voordracht doet;
• degelijke motivering.
Kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij de Dienst
Milieu. Uiterste deadline is woensdag 20 januari 2021.

nieuwe afvalophaler voor gft
Stad Nieuwpoort is aangesloten bij afvalintercommunale IVVO die
verantwoordelijk is voor de afvalophaling aan jouw deur.

Op en rond deze locaties zijn borden geplaatst die het
publiek waarschuwen om afstand te houden. Dit om
de zeehonden te beschermen en ze de nodige rust te
gunnen. De zeehonden komen hier een tijdje verpozen,
vooraleer ze terug het ruime sop kiezen.
Stad Nieuwpoort vraagt inwoners én bezoekers om de
aanwijzingen op de borden indachtig te zijn en de dieren
met rust te laten. De zeehonden bewonderen gebeurt
altijd vanop een veilige afstand.

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

Vanaf vrijdag 1 januari 2021 zien de ophaalrondes voor gft er anders uit. Dit
betekent dat de ophaaldagen en -tijdstippen worden aangepast. Zo kan de
vuilniswagen vroeger of later dan gewoonlijk in jouw straat voorbijrijden.
Plaats dus zeker jouw afvalcontainer de avond vóór de ophaling buiten en laat
deze ook de dag zelf tot ’s avonds buiten staan als deze nog niet geledigd is.
Controleer in de afvalkalender wanneer het gft-afval bij jou wordt opgehaald.
Alle kalenders zijn te vinden op www.ivvo.be. Handig is ook de app Recycle!

wat met
je kerstboom?
De inzameling van kerstbomen
(zonder versiering) wordt van
maandag 4 tot donderdag
7 januari 2021 voorzien op de
volgende locaties:
• Hendrik Geeraertplein;
• Zeedijk
t.h.v. het Hendrikaplein;
• Dudenhofenlaan
t.h.v. het stedelijk sportpark;
• recyclagepark
(tijdens de openingsuren).
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Nieuwpoortse stadsflora:
de hertshoornweegbree

wonen

Tijdens de vele wandelingen is het leuk om te kijken naar al wat groeit en bloeit
in Nieuwpoort. En goed gekend is geliefd.

Controleer de EPC-score
van je woning

De amateur-stadsfloriste van Kinderboerderij De Lenspolder zet in deze NUS de
hertshoornweegbree in de kijker.
Dit speciale kruid dankt zijn naam aan de vorm van de bladeren in het rozet.
Het groeit in de graspartijen tussen de Belgische militaire begraafplaats in de
Ramskapellestraat en het dorpsplein van Ramskapelle. Je kunt het daar ook aan
de pastorie opmerken.

Via apps.energiesparen.be/test-uw-epc kun je het
energielabel van je woning inschatten en vergelijken
met andere woningen in Vlaanderen. Ontdek er ook
hoe je jouw woning energetisch kunt verbeteren tot
energielabel A, de Vlaamse doelstelling tegen 2050.

De hertshoornweegbree is het speciale broertje binnen de weegbreefamilie.
In tegenstelling tot de smalle, grote en ruige weegbree gedijt hij beter
in de zilte zeelucht dan op aarden wandelwegen of in gras. Hoe komt de
hertshoornweegbree dan in Ramskapelle terecht? Door strooizout krijgen we een
verzilting van de bodem in de grasbermen. Daarom kan de hertshoornweegbree
ook landinwaarts gedijen.

Kinderboerderij De Lenspolder
Elf-Juliwijk 6a

Hertshoornweegbree wordt tot de vergeten groenten gerekend. In
goede levensomstandigheden kan deze plant fors uitgroeien en in de
keuken bereid worden.
Hoe herken je de vijf soorten weegbree?
Grote weegbree | eirond blad en lange aar
Ruige weegbree | omgekeerd eirond blad en korte aar
Zeeweegbree | langwerpig blad met lange aar
Smalle weegbree | langwerpig blad met korte aar
Hertshoornweegbree | blad in vorm van de hoorn van hert en korte aar

tel. 058 23 69 86
kinderboerderij@nieuwpoort.be

De zeeweegbree kan bijna uitsluitend in de o
 mgeving van slikken en
schorren overleven.

tuintips voor
januari en februari
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FEBRUARI

In januari snoei je de struiken die gedurende de zomer
bloeien. Ook de fruitbomen mogen wat bijgewerkt
worden. Snoeien doe je alleen wanneer het niet vriest.

In februari krijgen de borders een lichte
schoonmaakbeurt. Verwijder opgedroogde
plantenstengels en knip uitgebloeide bloemknoppen
weg. Naarmate het warmer wordt, laten de eerste
jonge plantjes zich al zien. Wees steeds voorzichtig dat
je deze niet beschadigt.
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Inschrijven gebeurt op www.fluvius.be/energiefit.
Registreren kan ook via Energiehuis DVV Westhoek:
energiehuis@dvvwesthoek.be of tel. 051 51 93 51.

Meer info via tel. 051 51 93 51
of energiehuis@dvvwesthoek.be

Meer info via tel. 051 51 93 51
of energiehuis@dvvwesthoek.be

Tijdens de eerste twee maanden van het
jaar verkeert de natuur nog in een stevige
winterslaap. Hetzelfde geldt voor de tuin. Dit
betekent echter niet dat er geen werk te doen is.

JANUARI

Het afgeknipte takkenafval kun je gebruiken voor het
bouwen van een takkenwal. Zo’n natuurlijk muurtje is
een heus paradijs voor vogels, insecten en egels. Klop
eerst een aantal paaltjes in de grond, in twee rijen en
telkens op regelmatige afstand van elkaar. Hiertussen
deponeer je het snoeisel. Een mooi voorbeeld van
zo’n takkenwal kun je bezichtigen in het Leopold II
park, langs het paadje tussen de Stationslaan en het
stedelijk zwembad.

Op dinsdag 2 februari 2021 wordt om 20 u. een
infosessie over zonnepanelen georganiseerd. Op deze
‘energiefitsessie’ krijg je alles te horen over de zin en
onzin van zonnepanelen.

Denk je aan verbouwen, maar weet je niet hoe hieraan
te beginnen? Neem dan contact op met Energiehuis
DVV Westhoek voor een gratis renovatiebegeleiding!
Grote weegbree

Zelf een eigenaardig of
interessant plantje ontdekt?
Neem contact met ons op!

infosessie over
zonnepanelen!
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openbare
werken

vervolg wegenwerken
Pieter Deswartelaan
In het voorjaar van 2021 starten de tweede en derde fase van
de werken in de Pieter Deswartelaan. De tweede fase betreft het
gedeelte tussen de Langestraat en de André De Zaeyerstraat. In
de derde fase wordt het stuk tussen de André De Zaeyerstraat en
de Frontzate aangepakt.
In de Pieter Deswartelaan wordt een dubbelrichtingsfietspad
voorzien langs het water. Zo wordt deze route een aangename
plaats om te fietsen en te wandelen.

openbaar onderzoek
GRUP Kasteelstraat
Het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
Kasteelstraat ligt ter inzage t.e.m. 12 februari 2021.
Hiervoor kun je terecht bij de Dienst Omgeving:
kelly.maene@nieuwpoort.be of tel. 058 22 44 59.
Je kunt dit ook raadplegen via www.nieuwpoort.be.

Langestraat krijgt
make-over

Daarnaast wordt een gescheiden rioleringsstelsel
aangelegd. Hierdoor vermindert de kans op
wateroverlast en verbetert de kwaliteit van het
oppervlaktewater.

In Nieuwpoort-Stad wordt de Langestraat
aangepakt. De straat moet leefbaarder,
aangenamer en veiliger worden voor inwoners
en ondernemers.

De eerste fase start in 2021 en omvat het
gedeelte tussen de Pieter Deswartelaan en het
kruispunt Ieperstraat/Arsenaalstraat. In 2022 start
de tweede fase tussen het kruispunt Ieperstraat/
Arsenaalstraat en de Valkestraat/Recollettenstraat.
Informatie over de derde fase volgt.

De rijweg zal aangelegd worden in lichtgrijze
asfalt. Voor de voetpaden en parkeerstroken
wordt gekozen voor grijze natuursteen. Om het
geheel een frisse uitstraling te geven, komen er
bomenrijen langs beide zijden.

Voor dit project wordt 3,65 miljoen euro
voorzien.

zonnepanelen voor
wzc De Zathe
Op het dak van woonzorgcentrum De Zathe werden 302
zonnepanelen geplaatst. Deze realisatie kadert in het duurzaam
heidstreven van Stad Nieuwpoort.
De installatie op wzc De Zathe is een milieuvriendelijke oplossing
om het grote energieverbruik van het gebouw te reduceren. De te
verwachten productie van 120.901 kWh is goed voor 27 % van het
totale verbruik. In totaal zal hiermee jaarlijks 24,18 ton CO2-uitstoot
vermeden worden. Dit komt overeen met de energiebehoefte
van 35 gezinnen.

beleving staat centraal
in Nieuwpoortse parken
Het Prins Mauritspark en het Maritiem Park kregen de
voorbije jaren een grondige opfrisbeurt. Dankzij de nieuwe
bewegingseilanden krijgen beide drukbezochte groenzones
een grotere belevingswaarde.
In het Prins Mauritspark zijn vier locaties ingericht met telkens
vijf fitnesstoestellen. In het Maritiem Park zijn er vijf soortgelijke
plaatsen. In totaal gaat het over 45 outdoor fitnesstoestellen.
Voor de realisatie van dit project werd 90.000 euro vrijgemaakt.
Daarnaast vervangt de Stad de verouderde verlichting in het
Prins Mauritspark. Er werd gekozen voor 24 nieuwe én zuinige
armaturen op ledverlichting. De kostprijs hiervoor bedraagt
85.000 euro.

Louisweg wordt fietsstraat
De Stad streeft ernaar om het mobiliteitsgeluk van inwoners te
maximaliseren en stelt duurzame mobiliteit voorop. Zo wordt werk
gemaakt van een fietsvriendelijke omgeving, waar de auto nog altijd
welkom is. Om het comfort van de fietsers te verhogen, werd de
Louisweg omgevormd tot fietsstraat.
Wat is een fietstraat?
In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van het rijvak
van de richting waarin ze fietsen benutten. Gemotoriseerde voertuigen
mogen fietsers niet inhalen en voor alle weggebruikers is er een
maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Het begin en einde van
een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een
logo op het wegdek. Deze wegmarkering wordt in de nabije toekomst
op het wegdek geschilderd.
Voordelen van een fietsstraat?
•
•
•
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De fietser is zichtbaarder in het straatbeeld.
Het is er veiliger voor de fietser.
De fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen.
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nieuwe
ondernemingen

lokale
economie
Mis de boot niet,
shop lokaal!

JMC Productions
Ambachtstraat 1C
Jan Samaey begon op 1
november 2020 zijn bedrijf
JMC Productions in Sint-Joris.
Hij staat in voor de verhuur
van klank- en lichtinstallaties.
Ook standenbouw en
bedrijfsevenementen neemt hij
voor zijn rekening.
www.jmcproductions.be
info@jmcproductions.be
tel. 0479 83 26 94

Het hart van onze mooie kuststad zijn de lokale ondernemers die voor je
klaarstaan. Het geld dat je uitgeeft als je lokaal koopt, geeft de gemeenschap
terug: in een job voor je buurvrouw, in kledij voor de sportvereniging,
in kwaliteitsvolle producten, in een mooi versierde winkelstraat, in leuke
activiteiten, in meer gezellige lokale zaken in jouw buurt etc.
Koop dus bewust bij winkeliers, handelaars of zaken van hier! Zij hebben
jouw steun nu hard nodig.
Op www.ikkoopinnieuwpoort.be bundelt de Stad alle acties en
ondernemers. Er wordt gewerkt met acht categorieën: eten en drinken,
takeaway, logies, mode, lifestyle, verzorging, industrie en diensten.

‘10 % meer koopkracht'-actie
opnieuw van start?
Door de coronamaatregelen was Stad Nieuwpoort genoodzaakt de
kortingsactie ‘10 % meer koopkracht’ uit te stellen. Van zodra alle sectoren
terug mogen openen, wordt de kortingscampagne hervat. Hou hiervoor
de stedelijke infokanalen in de gaten of vraag meer info aan je lokale
ondernemer!

Respecteer de maatregelen
op de markt
Op de markt geldt nog steeds een aangepast circulatieplan. Iedereen volgt de
aangeduide wandelrichtingen en houdt voldoende afstand van elkaar, ook in
de wachtrijen.
Alle marktgangers moeten bovendien een mondmasker dragen en hun
handen ontsmetten aan één van de in- en uitgangen. Het nuttigen van voeding
en drank is verboden op de markt. Kom ook niet als je ziek bent.

Castel Fashion
Marktstraat 35

Hoe winkel je veilig?

Annemie en Charlotte Blondeel
openden op 18 september 2020
hun kledingzaak Castel Fashion
in Nieuwpoort-Stad. Zij bieden
trendy en betaalbare mode en
accessoires.
Castel Fashion op Facebook
tel. 058 62 07 37

Geen vrijdagmarkt
op vrijdag 1 januari 2021.

Houd overal voldoende
afstand: op straat, in de
wachtrij en in de winkels.

Wachten tijdens het winkelen
hoort erbij. Heb dus geduld.

Was of ontsmet
regelmatig je handen.

Draag een mondmasker in
de winkels en winkelstraten.

Kijk goed aan welke kant van de
winkelstraat je mag lopen.

Probeer je winkeltijd
te beperken.

De Korenblomme
Onze Lieve Vrouwstraat 2
Freddy Vermeulen nam in
november 2020 bakkerij
De Korenblomme over in
Nieuwpoort-Stad.
tel. 058 23 55 19
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Nieuwpoort scoort
bij Gault&Millau

MATTIAS MAERTENS
M Bistro

Mattias en Sofie baten sinds 2015
hun restaurant M Bistro uit nabij het
Nieuwpoortse Marktplein. De term
‘Slightly different’ beschrijft perfect
waarvoor zij staan. Ze bieden een
pure keuken waar streekproducten
centraal staan. Alles is herkenbaar,
maar toch net anders. Ondertussen
werd het restaurant ook bekroond
met een felbegeerde Michelinster.

kopen we zoveel mogelijk lokaal en
werken we met seizoensgebonden
producten. Deze bezitten een aroma
dat je met massaproductie niet
hebt. Dat proef je gewoon. In onze
gerechten verwerken we ook kruiden
uit de eigen kruidentuin.

Waar halen jullie de inspiratie om
nieuwe gerechten te creëren?
Bij de start staat het product centraal.
Dat hoeft geen vlees of vis zijn. Dat
kunnen asperges, truffels of zelfs
walnoten zijn.

Wat betekent de erkenning in de
Gault&Millau voor jullie?

We experimenteren tot de smaken
kloppen. Voor mij is dat een interes
sant proces waar ik graag nog meer
tijd aan zou besteden.

Hoe zorgen jullie voor die ultieme
klantbeleving?

Heb je ook een restauranthouder
waar je naar opkijkt?

Door alles met passie te brengen. Wij
willen vooruit en daarbij betrekken
we het volledige team. Werkvreugde
en de goesting om het goed te
doen, vinden wij heel belangrijk.
Dat enthousiasme is enorm bepa
lend voor de kwaliteit van ons
restaurant. Daarnaast proberen wij
de foutenmarge zo laag mogelijk te
houden. Dankzij onze kleine bezetting
kan er gefocust worden op details:
van de afwerking van het bord, de
netheid van de borden, de keuze van
smaakvolle streekproducten tot de
hartelijke bediening.

Ik heb respect voor iedereen die zijn
ding doet met overtuiging. Maar ik
kijk wel op naar Guy Van Cauteren.
Voor hem was koken echt een
‘stiel’, een ambacht. Verder haal ik
inspiratie uit de ‘Nordic’ keuken die
verschillende stijlen perfect weet te
combineren.

Spelen streekproducten een
belangrijke rol?
Aan het concept van de korte keten
hechten wij veel waarde. Daarom
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Zijn er nog doelstellingen die
jullie willen bereiken?
Ik zou er binnen 20 jaar nog graag
willen staan en mijn job met veel
plezier uitoefenen. Dat is voor mij het
belangrijkste. Verder blijven we trouw
aan onze kwaliteitsstandaarden en
kijken we dag per dag hoe we een
stapje vooruit kunnen zetten.

Om te weten hoe onze lokale restaurants deze
erkenning beleven, gingen wij langs bij drie van hen.
We kwamen meer te weten over hun inspiratiebronnen
en hun kijk op de toekomst.

LAURENT GHYS
Au Bistro

PETER DE MOOR
Botticelli

positieve druk om het nog beter te
doen. Het motiveert ons om nog een
stapje hoger te gaan.

De andere helft houden we vrij voor
seizoensgebonden gerechten. We
houden vast aan onze eigenheid,
maar sluiten onze ogen zeker niet
voor nieuwe trends. Zo merken we
dat er de afgelopen jaren meer vraag
is naar vegetarische opties. Daar
houden we dan ook rekening mee.

Voor welke zaken in het restaurant
heb jij aandacht?
Au Bistro is sinds 2012 een vaste
waarde op de Kaai, op wandelafstand
van de stedelijke Vismijn. In het
restaurant van Laurent Ghys is het in
elk seizoen genieten. Zijn band met
de zee is ook nooit ver weg. Hij staat
gekend voor zijn liefde voor verse
Noordzeevis en verwerkt deze dan
ook met plezier in zijn smaakvolle
gerechten.

Hoe kreeg je de smaak voor het
restaurantwezen te pakken?

Uiteraard zijn wij erg tevreden met
onze puntenscore in de bekende
gids. Voor ons betekent dit dat we
goed bezig zijn. Maar wat we nog
belangrijker vinden, is de waardering
van onze klanten. Het mooiste com
pliment dat we kunnen krijgen, is dat
klanten blijven terugkeren. Dat ze zo
genoten hebben dat ze het opnieuw
willen ervaren.

Nieuwpoort scoort ook dit jaar op culinair niveau. Onze
stad is goed voor verschillende genoteerde restaurants:
M Bistro, Au Bistro, Ristorante Da Claudio, Flavie’s Tafel,
Wasserette, Bistro du Port, La Muse en Botticelli. Ook
chocolatier Pralifino kreeg een plaatsje.

Ik heb de microbe om in de horeca te
werken, meegekregen van thuis. Van
jongs af ben ik al actief in deze sector
en hoe meer ik ermee vertrouwd
raakte, hoe meer ik de smaak te
pakken kreeg.
Ik heb veel geleerd van mijn vader
en vooral van sterrenchef Geert Van
Hecke, een hartelijk persoon die veel
energie steekt in de opleiding van zijn
personeel. Voor hem was de liefde
voor het vak heel belangrijk.

Hoe voelt het om in de
Gault&Millau vermeld te staan?
Wij zijn bijzonder trots op onze
score in de Gault&Millau-gids. Het
volledige team zet zich elke dag in
om een totaalbeleving te creëren
voor onze gasten. Het is leuk dat
onze inzet beloond wordt. Dankzij
deze vermelding voelen wij ook een

Ik hecht veel waarde aan de service
voor de klant. Bij het binnenkomen
moeten zij meteen zien dat het
netjes is en moeten ze zich op hun
gemak voelen. Dit is zeer belangrijk.
Daarnaast werk ik met kwaliteitsvolle
producten. Zo werk ik enkel met vers
gevangen Noordzeevis en Nieuwpoortse garnalen.
Door lokaal te kopen, steun je de
andere ondernemers en bewaar je de
authenticiteit van de omgeving. Als je
iets bestelt van onze menukaart, krijg
je als het ware Nieuwpoort op je bord.

Met welke producten werk je nog?
Naast de vaste kaart bieden wij ook
seizoensgebonden gerechten aan.
Dan kijken wij welke producten er
kenmerkend zijn voor dat seizoen en
daarop werken wij verder. Ik geef de
voorkeur aan producten van eigen
bodem. Het is de kunst om daarmee
het hele jaar door een gevarieërde
menukaart aan te bieden.

Wat hoop je dat de toekomst brengt?
Ik ben nu ongeveer 8 jaar bezig in Au
Bistro. Als persoon evolueer je door
de jaren heen. Dat straal ik ook af in
mijn keuken. Gaandeweg leer ik meer
over wat de klanten willen en zoek ik
hoe ik het restaurantniveau verder kan
verfijnen.
Als we in de toekomst nog hogere
punten zouden krijgen, dan zijn die
zeker welkom. Het is geen prioriteit, wel
een mooie surplus. Het belangrijkste is
dat ik kan blijven doen wat ik graag doe
en dat onze klanten tevreden zijn. Daar
krijg ik voldoening van.

In 2008 startten Peter De Moor en
Linda Schacht het Italiaanse restaurant Trattoria Enoteca Botticelli in
het hartje van Nieuwpoort-Bad. Al
jaren vormen zij een vaste waarde
voor inwoners, tweedeverblijvers
en bezoekers. Peter staat in de zaal,
Linda in de keuken. Dankzij haar
kookkunsten kun je genieten van
de authentieke smaken die ‘La Bella
Italia’ te bieden heeft.

De vermelding in de
Gault&Millau-gids kwam voor
jullie echt als een verrassing. Hoe
komt dat?
Wij zijn nooit echt competitief bezig
geweest met onze keuken. Wij
bieden typisch Italiaanse gerechten
en dat doen wij al sinds het begin
van onze zaak. Daarom zijn wij echt
aangenaam verrast met deze vermelding in de bekende gids. Voor ons is
het een teken dat de Gault&Millau
ook zaken erkent die een eenvoudige, maar goed gebrachte keuken
aanbieden. Een mooi gebaar!

Wat typeert jullie keuken?
Verse burrata, een lekkere pasta
vongole, ragout van everzwijn en
noem maar op. De helft van onze
kaart bestaat uit Italiaanse klassiekers.

Op vlak van wijn is er voor ieder
wat wils. Iedereen mag kiezen.
Voor echte wijnkenners hebben wij
gespecialiseerde wijnen en voorzien
wij ‘wine pairing’ (dat het eten
aansluit op de wijn en omgekeerd).
Ook mensen die houden van
eenvoud kunnen bij ons terecht. Je
hoeft immers geen kenner te zijn om
te genieten van een goed glas wijn.

Door wie of wat laten jullie je
inspireren?
Tijdens onze reizen naar Italië laten wij
ons inspireren door de lokale keuken
en leren wij ook nieuwe producten
kennen. Deze ideeën nemen wij
mee naar huis om ze te verwerken in
onze eigen zaak. Belangrijk is dat wij
geen kopie brengen, maar een eigen
interpretatie.
Wij hebben ook enorm veel respect
voor de gastronomische chefs. Zij
hebben een andere aanpak dan de
onze die wij zeker smaken.

Wat willen jullie nog bereiken in
jullie rijkgevulde carrière?
We willen ons vak met veel plezier
blijven uitoefenen. Wat zeker is, is dat
we ons huidig concept behouden.
Het is niet omdat we nu vermeld
staan in de Gault&Millau, dat we
onze werkwijze zullen aanpassen.
Onze klanten houden van onze stijl
en deze willen we dan ook bewaren.
Op persoonlijk vlak willen we onze
kinderen nog meer ondersteunen.
Daarnaast wil Linda zich in de
toekomst nog meer toeleggen op
haar kunst- en illustratiewerk.
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EEN ZAAL
ZAAL RESERVEREN

cultuur

www.nieuwpoort.be

mooie toevoeging
stedelijke kunstcollectie

1. INLOGGEN ACCOUNT

Tijdens de zitting van donderdag 26 november 2020 aanvaardde de gemeenteraad een
schenking van twee schilderijen van John Chesterman.
Het ene werk heet Eeuwig gedein en is een zeezicht. Op het andere schilderij vaart
een vissersschip de Nieuwpoortse Havengeul binnen. Op de achtergrond komt het
Oosterstaketsel prominent in beeld. Vandaar draagt het doek de naam Oosterstaketsel.
Beide doeken worden opgenomen in de stedelijke kunstcollectie.
John Chesterman werd geboren in 1920 in Liverpool. Op dertigjarige leeftijd
verhuisde hij van het Verenigd Koninkrijk naar ons land. Hij vestigde zich in de Albert
I laan in Nieuwpoort-Bad, in de onmiddellijke nabijheid van het strand en de zee. Zijn
bewondering voor de zee en het steeds veranderende golvenspel komt tot uitdrukking
in de vele marines die hij op doek zette. Verder schilderde hij ook duinen, bossen en
clownfiguren. Chesterman overleed in 1986.

oproep Kunstprijs 2021
Stad Nieuwpoort wil uitpakken met extra
veel kunst op straat. De Dienst Cultuur
gaat op zoek naar kunstenaars die mee
kleur willen brengen in onze stad.
De tweejaarlijkse Kunstprijs staat dit
jaar open voor street art: afbeeldingen
(niet alleen tekst) aangebracht met een
paintmarker of spuitbus. Wie weet maakt
jouw werk volgende zomer deel uit van de
unieke openluchttentoonstelling.

Er is een prijzenpot voorzien van
maar liefst 1.300 euro!

NOG GEEN ACCOUNT?

1 Meld je aan als nieuwe gebruiker
AANMELDEN

Atelier in Beeld is een gloednieuw open atelierweekend
voor beeldende kunstenaars over heel Vlaanderen. Het
evenement vindt plaats van vrijdag 7 tot en met zondag 9
mei 2021. Iedereen die een link heeft met een atelier voor
beeldende kunst kan deelnemen.
Ateliers kunnen zich online inschrijven op
www.atelierinbeeld.be van maandag 11 januari
tot en met maandag 15 februari 2021.
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Sommige kunstenaars werken in een grote loods, een
leegstaand pand of in een afzonderlijke kamer in huis.
Alles kan, zolang het jouw vaste werkruimte is waar je de
sporen van het maakproces laat zien. Een tentoonstelling
in een aparte ruimte organiseren of een locatie (die niet
je werkplek is) speciaal voor dit evenement als atelier
inrichten, kan niet.

individu / groep (voor verenigingen)

3 Verifeer je e-mailadres door
op de link in de mail te klikken
Bekĳk ook je ongewenste mail.

2. CONTROLEER DE BESCHIKBAARHEID
Controleer de beschikbaarheid van de zaal door de activiteiten en locaties te doorlopen.

INTERESSE?
Neem vanaf maandag 1 februari 2021 een
kijkje op www.nieuwpoort.be voor meer
informatie over de wedstrijd, het thema, het
reglement en de inschrijvingsmodaliteiten.
Je kunt ook terecht bij de Dienst Cultuur
via cultuur@nieuwpoort.be of
tel. 058 79 50 00.

ATELIERS GEZOCHT!

2 Kies het soort gebruiker

Meld aan met dezelfde gegevens als voor
inschrĳvingen Jeugd- en Sportdienst,
evenementenloket, aankoop tickets
activiteiten Dienst Toerisme en
Centrum Ysara & City

Locatie

Zaal

Datum

Zoeken

3. OPTIE ZAAL AANVRAGEN

Beschikbaarheid
controleren

neem deel aan
Atelier In Beeld

zalen

Tĳdsduur
ingeven

Soort activiteit
ingeven

Enkel volle uren!

1. Selecteer type
2. Eenmalig of
terugkerend

Kies je opties
Bv. drank
beschikbaar

Geraamde
prĳsberekening

Bevestiging
van je aanvraag

Louter indicatief

Dit is nog niet
definitief!

4. GOEDKEURING EN BEVESTIGING RESERVATIE

CORONAVEILIG KUNST ONTDEKKEN
Bezoekers zijn welkom in de ateliers, maar corona niet.
Daarom zullen alle deelnemende ateliers worden begeleid
om van hun werkruimte een veilige plek te maken.

Je ontvangt een definitieve reservatiebevestiging in je mailbox.
De factuur met het juiste bedrag krĳg je na de activiteit toegestuurd.
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samen tegen
corona
De gratis app Coronalert waarschuwt je bij een hoog
risico op besmetting en helpt zo de verspreiding van het
coronavirus te vertragen.

zes gouden regels ...
elf miljoen redenen

Coronalert waarschuwt als je in nauw contact bent
geweest met iemand die positief testte op het
coronavirus. Dit gebeurt anoniem. Je weet dus niet met
wie, waar en wanneer. Daarnaast adviseert de app over
wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen.

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

Respecteer de
hygiëneregels.
Doe je activiteiten bij
voorkeur in de buitenlucht.
Heb aandacht voor
kwetsbare personen.

4
5
6

Download hem nu in je Google Play Store
of App Store en bescherm jezelf en anderen.

Hou steeds voldoende
afstand (anderhalve meter).

Meer info op www.coronalert.be.

Beperk je
nauwe contacten.
Volg de regels
inzake bijeenkomsten.

Zorg jij goed
voor jezelf?
Tijdens drukke momenten heb je soms geen tijd voor
je eigen mentale welzijn. Toch is het belangrijk om
problemen aan te pakken voor ze erger worden.
De Vlaamse overheid lanceerde de campagne
‘Check Jezelf’. Die wil mensen bewust maken om ook
met hun eigen mentale gezondheid bezig te zijn. En
geeft tips voor als het moeilijker gaat.

1
2
3

Wees niet te streng voor jezelf

4
5
6

Blijf positief denken

Blijf niet bij de pakken zitten
Hou afstand maar blijf
sociaal verbonden
Zet je in voor anderen
Bouw rust in voor je geest

Meer info op checkjezelf.be!

infonummers
FEDERALE OVERHEID
Antwoorden op algemene
vragen vind je terug op
www.info-coronavirus.be of
bel naar tel. 0800 14 689
STAD NIEUWPOORT
Je kunt terecht op
tel. 058 22 44 05 van
8 tot 12 u. en 13 tot 17 u.
of via mail naar
infocorona@nieuwpoort.be.
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APP 'HOUVAST' BIEDT EERSTE
HULP BIJ PSYCHISCHE
PROBLEMEN
De coronacrisis maakt het niemand
makkelijk. De pandemie heeft ervoor
gezorgd dat het mentale welzijn van nog meer
mensen onder druk staat. Maar hoe help je nu een
vriend die bang is en het niet meer ziet zitten?
Dankzij de app Houvast van Rode Kruis
Vlaanderen krijg je actiegerichte tips en bouw je
aan je zelfvertrouwen om anderen te helpen die
het psychisch moeilijk hebben. Je leert er signalen

herkennen die aangeven dat iemand psychische
problemen heeft, tips om iemand bij te staan en te
begeleiden naar verdere hulp.
Daarnaast geeft de app jou ook tips om zelf om
te gaan met schokkende gebeurtenissen. Daarom
reiken ze tips en tools aan zoals een zelfzorgplan,
een dagboek, me-time etc. om je eigen welzijn te
versterken.
Meer informatie via
www.rodekruis.be
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Ga digitaal
naar een concert

Maak zelf je
mondmasker!

UiT in Vlaanderen heeft een aantal culturele tips
voor jou. Ook op YouTube kun je nog heel wat
andere optredens vinden. Of misschien geeft je
favoriete artiest in deze tijden wel een optreden
via Twitch, Instagram of een ander kanaal?

UIT

Mondmaskers zullen nog een tijdje
deel uitmaken van ons leven. Ben je
handig met een stikmachine? Dan kun je
mondmaskers maken. Meer info op
www.maakjemondmasker.be.

Ontdek het op www.uitinvlaanderen.be

Lees digitaal via
de bibliotheek

Lees een e-boek uit een collectie van meer dan
6.000 titels op je eigen toestel. Handig! Geen
boetes, geen zorgen: een boek verdwijnt na de
uitleentermijn vanzelf van je toestel.
Meer weten? Neem contact op met de bibliotheek
of surf naar www.nieuwpoort.be > bibliotheek.
En er is nog meer …
Je kunt openstaande bedragen aan de bibliotheek
betalen via Mijn bibliotheek. Daardoor kun je nu
boeken online verlengen als je nog openstaande
bedragen hebt.
Hoe betaal je online?
1. Meld je aan met je profiel op Mijn Bibliotheek.
2. Klik op 'openstaande bedragen' en krijg een
overzicht van jouw openstaande kosten.
3. Klik op ‘betaal nu’. Je komt in je vertrouwde
bankomgeving terecht waar je kunt afrekenen.
Lidmaatschap vernieuwen?
Neem contact op met de bib om je opnieuw in
te schrijven. In je account zie je het te betalen
lidgeld. Dit bedrag kun je in de bib of online
betalen.

Familie Fit daagt je uit
Neem deel aan leuke gezinsuitdagingen en verdien
extra beweegminuten voor je gezin. Bij sommige
uitdagingen kun je een sportieve prijs winnen.

IN

Week van de poëzie

Op donderdag 28 januari 2021 is het Gedichtendag en gaat de
negende Poëzieweek van start. Het thema is ‘Samen’. We leven
in tijden van grote verschillen, maar tegelijk zijn er wereldwijd
verbindende initiatieven. Digitaal of op straat, stil of luidkeels,
rond grote thema’s of kleine lokale projecten.
STUUR ONS JOUW GEDICHT
Tover die pen tevoorschijn, ga op zoek naar de juiste woorden
en schrijf je hersenspinsels neer in een leuk gedicht. Bezorg je
gedicht voor donderdag 28 januari 2021 (samen met je adres
gegevens) in de brievenbus van Dienst Cultuur, Valkestraat 18
of via cultuur@nieuwpoort.be en krijg een leuk geschenkje.

Hoe je kunt deelnemen en
wat je kunt winnen, lees je op
www.familiefit.be/uitdagingen.

Tournée Minérale!
'Tournée Minérale’ komt terug! De DrugLijn
roept alle Belgen opnieuw op om in februari
een maand geen alcohol te drinken.
Door mee te doen met de campagne krijgt
je lichaam de tijd om te recupereren van
je gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat
deelnemers voelen zich beter in hun vel.

Wat heel welkom is in deze
uitzonderlijke tijden.
Ga dus de uitdaging aan en ontdek
dat je geen alcohol nodig hebt om je
te amuseren.
Meer info vind je op
www.tourneeminerale.be.

Knutsel samen met je gezin
Op de site van Famileo kun je samen met je hele gezin een
familiekrant maken voor je grootouders. Jullie uploaden samen
foto's en schrijven er tekstjes bij. Alles wordt automatisch geprint
tot een papieren krantje dat wordt opgestuurd naar je oma en opa.

HUIS
Kom meer te weten op www.famileo.com.

THUIS PLEZIER BELEVEN

36

/ NUS

NUS

/ 37

Jeugdwerking
Nieuwpoort verlegt
zijn grenzen

op maat van

het kind en de jongere
wintereditie
anti-verveelmap

Stad Nieuwpoort beschikt over een nieuw anti-verveelboekje vol leuke ideeën.
Daarin staan heel wat leuke quizvragen en feestelijke doe-ideeën voor thuis. Ook
kun je met de anti-verveelmap de Nieuwpoortse speelpleintjes, het sportpark en
de badstad op een speelse manier verkennen.
Deze brochure vind je op www.nieuwpoort.be of verkrijg je bij de bibliotheek,
Dienst Toerisme Nieuwpoort-Bad, de Jeugddienst en Het Sociaal Huis.

De jeugdwerking in Lombardsijde is sinds jaar en dag een
sterkhouder, ook voor de Nieuwpoortse jeugd. Jongeren
steken immers dikwijls de gemeentegrenzen over om met
vrienden af te spreken, om te skaten etc.

DE

ANTI

VERVEEL
MAP
NIEUWPOORT

- OONIE

voordeelpas 2021

animatorencursus in
Nieuwpoort
Samen met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
organiseert de Jeugddienst in 2021 een
animatorencursus in Nieuwpoort.
Een animatorencursus verandert je leven: je krijgt er
een heel pak vrienden bij én tegelijk behaal je een
superbelangrijk attest. Iets voor jou? Hou dan zeker
de Facebookpagina van de Jeugddienst in de gaten!
Van zodra corona geen (grote) spelbreker meer is,
wordt gezocht naar een geschikt startmoment.

Elk Nieuwpoorts gezin met kinderen krijgt het pasje
en een folder met meer uitleg thuis in de bus.

Pleegkinderen en -gasten kunnen heel lang in een pleeggezin wonen. In sommige
situaties blijft een pleegkind of -gast maar enkele weken, één weekend per maand
of enkel tijdens de vakanties. Kandidaat-pleeggezinnen kunnen dus heel bewust
kiezen voor de pleegzorgvorm die het best past binnen hun gezinssituatie.
Overweeg jij om pleegouder te worden en wens je meer info over dit
onderwerp? Surf dan naar www.pleegzorgvlaanderen.be en vraag
vrijblijvend een infopakket aan.

Jeugddienst
Dudenhofenlaan 2B
tel. 058 23 91 26
jeugd@nieuwpoort.be

Spelewest is er ook
in kleinere vakanties

pleeggezinnen gezocht!
Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kun je niet alleen
kinderen of jongeren opvangen, maar ook pleeggasten. Dit zijn volwassenen met een
handicap en/of psychiatrische problematiek.

Door het partnerschap kunnen jeugdwerkers samen
uitdagingen en problemen aanpakken. In een Warme Stad
als Nieuwpoort staan deze jeugdwerkers steeds klaar voor
onze jongeren.

Jeugddienst Nieuwpoort
jeugdnieuwpoort
jeugddienst.nieuwpoort

Dankzij de voordeelpas krijgen alle Nieuwpoortse kinderen en jongeren van
2,5 tot en met 25 jaar 50 % korting bij culturele activiteiten. Voldoe je aan de
voorwaarden, dan geeft de pas je nog veel meer voordelen.

Sommige kinderen wonen door omstandigheden een tijdje in een ander gezin,
een pleeggezin. Deze mensen zorgen voor het kind, net zoals de eigen ouders
dat zouden doen.

Om nog meer in te spelen op de noden en vragen van
onze jongeren, slaan Nieuwpoort en Lombardsijde nu de
handen in elkaar. Er wordt samengewerkt om activiteiten
en ontmoetingsmomenten zoveel mogelijk af te stemmen
op de jongeren.

sportkamp krokus 2021
Jaarlijks organiseert de Sportdienst in de
krokusvakantie een kamp op maat van jeugdige
sportievelingen. In 2021 vindt het plaats van maandag
15 februari t.e.m. vrijdag 19 februari.
Bij het in druk gaan van dit magazine was het nog
niet bekend of en onder welke omstandigheden een
dergelijke activiteit kan plaatsvinden.
Vind de meest recente updates via
www.nieuwpoort.be of contacteer de Sportdienst.

In de zomer van 2020 ging Spelewest van start, een
speelpleinwerking voor kinderen met extra zorgvragen.
Elk kind heeft recht op een leuke vakantie. Spelewest is
een samenwerking van diverse gemeenten met
deskundige organisaties.
De werking wordt nu uitgebreid naar de kortere vakanties.
Spelewest blijft op dezelfde locatie: Diksmuidestraat 17 in
Slijpe (vlakbij afrit Middelkerke).

Twijfels over jouw kindje? Wil je wat meer info?
Neem gerust contact op met de Jeugddienst
of met Westhoek Vrijetijd Anders vzw via
tel. 0471 91 31 57 (Yarka Neutens).
Speelpleinwerking Spelewest
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DONDERDAG
14 JANUARI T.E.M.
ZATERDAG 13 FEBRUARI

ELKE MAANDAG
VAN 04 JANUARI
T.E.M. 08 FEBRUARI

Op vlak van evenementen
en activiteiten neemt 2021
een zeer voorzichtige start.
Daarom zijn de evenementen en
activiteiten in deze UiTkalender
onder voorbehoud. De meest
recente updates krijg je steeds
via de officiële communicatieen promotiekanalen van Stad
Nieuwpoort.

WES
TERN
CRA
FRONT WAY - VIA SA

FLOATFIT®

T.E.M. ZONDAG
10 JANUARI

agenda

JANUARI / FEBRUARI

Ontdek alle activiteiten en
evenementen in Nieuwpoort via
www.uitinvlaanderen.be.
Als organisator ken je je
activiteiten het best. Daarom laten
we je zelf je activiteiten invoeren
in de UiTdatabank.

VOORSTELLINGEN
CENTRUM YSARA & CITY
Bij het in druk gaan van dit
magazine was er voor de indoor
cultuuractiviteiten in Centrum
Ysara en de City nog geen
concrete info beschikbaar.
Meer praktische details
over films en cultuurvoorstellingen
die in januari en februari 2021
geprogrammeerd staan, ontdek je
op www.cultuurnieuwpoort.be.
Het is nu ook mogelijk om via
deze website tickets te bestellen
voor de voorstellingen tot juni
2021. Tickets in voorverkoop
zijn eveneens verkrijgbaar bij
Toerisme Nieuwpoort-Bad, Dienst
Cultuur (tel. 058 79 50 00) of aan
de avondkassa*.
*onder voorbehoud van de
coronamaatregelen én indien er nog
plaatsen beschikbaar zijn.

CORONAPROOF WANDELEN
WINTERS NIEUWPOORT
Onder de noemer Winters
Nieuwpoort kreeg de jaarlijkse
kersthappening Vrolijk Nieuwpoort
een coronaveilig skijasje
aangemeten. Extra veel winterse
decoraties fleuren het straatbeeld
op en vijf uitgestippelde
wandelingen werden omgedoopt
tot skipistes:
3 km | Groen brengt je naar
de natuur;
2 en 3 km | Blauw zet de
kinderen aan het werk;
2 km | Van rood krijg je het
zeker warm;
12 km | Zwart test je
uithoudingsvermogen.
Alle pistes kun je downloaden
op www.visit-nieuwpoort.be.
In het toerismekantoor op het
Hendrikaplein kun je ook terecht
voor een Winters Nieuwpoortpakketje met alle pistes.
Wil je een leuke foto van
Winters Nieuwpoort met
ons delen? Gebruik dan de
hashtags #wintersnieuwpoort,
#alpenaanzee en #bubbelpistes of
tag @VisitNieuwpoort in je bericht.
Wie weet verschijnt jouw post in
het verhaal van Visit Nieuwpoort.

SPORTPASSEN

Om te genieten van het uitgebreid
aanbod, koop je een sportpas. Dit kan via
www.nieuwpoort.be.
Op deze website ontdek je het volledig
sportaanbod én kun je je ook inschrijven
voor de gewenste sportactiviteit.

NIEUWPOORT BIJ NACHT

FLOATFIT®
IN HET ZWEMBAD

FOTOTENTOONSTELLING
NIEUWPOORT BIJ NACHT

Bij floatfit wordt lesgegeven op een
drijvende mat, de aquabase. Op deze
mat voer je oefeningen uit terwijl je je
balans probeert te behouden.

In de expo Nieuwpoort bij nacht
verken je aan de hand van foto’s van
amateurfotograaf Bernine Deramoudt
onze stad tijdens de nachtelijke uren.

Voor de zesdelige lessenreeks betaal
je 30 euro (toegang tot het zwembad
en verzekering inbegrepen). Er kunnen
maximum 11 personen deelnemen.

In haar zoektocht naar het mooie
rondom ons, trekt Bernine dagelijks
door Nieuwpoort en de omliggende
gemeenten. Haar sfeerbeelden
vinden regelmatig de weg naar het
weerbericht op televisie.

20.10 tot 20.50 u.
Stedelijk zwembad
www.nieuwpoort.be

ELKE MAANDAG
VAN 22 FEBRUARI
T.E.M. 29 MAART

Openingsuren bibliotheek
Stedelijke bibliotheek

/ NUS
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De eerste 95 km van de
route loopt over Belgische
bodem. De drie frontsteden
Nieuwpoort, Diksmuide en
Ieper vormen belangrijke
ankerpunten op het parcours.
Meer info op
www.thewesternfrontway.com.

T.E.M. ZONDAG
05 SEPTEMBER 2021

AQUAPOLE
IN HET ZWEMBAD
Aquapole is een sportactiviteit waarbij
deelnemers paaldansen in het water.
Voor de zesdelige lessenreeks betaal
je 60 euro (toegang tot het zwembad
en verzekering inbegrepen). Per reeks
kunnen zeven personen deelnemen.
19.50 tot 20.20 u. of 20.25 tot 20.55 u.
Stedelijk zwembad
www.nieuwpoort.be

BON VOOR
VOOR SFEERLICHTJE
SFEERLICHTJE
BON
VOOR VEILIG
VEILIG
VOOR
10.000 STAPPEN
STAPPEN
10.000
Af te halen vanaf 20 januari 2021
bij de Toerisme Nieuwpoort-Bad of
het stedelijk zwembad.
Geldig zolang de
voorraad strekt.
Eén lichtje per bon.

VANAF ZATERDAG
06 FEBRUARI

MIJN OORLOG

10.000 STAPPEN:
ELKE STAP TELT

TENTOONSTELLING
MIJN OORLOG

Door corona zijn we met z’n allen
aan het wandelen geslagen. Maar
wat als jouw dagelijkse wandeling
een doel zou krijgen? Iedere dag
10.000 stappen is gezond en slim.

In Westfront komen de o
 orlogsjaren
van Juul Filliaert - journalist, uitgever
en verzamelaar - opnieuw tot leven.

Dit jaar stapt Stad Nieuwpoort
mee in het bewegingsverhaal
van het Vlaams Instituut Gezond
Leven en Sport Vlaanderen. De
Sportdienst en Dienst Toerisme
werkten tien wandelingen voor
jou uit. Op tien dagen tijd 100.000
stappen in Nieuwpoort, telkens
langs een ander parcours.
EXTRA! In het startweekend van 6
en 7 februari creëren we een warm
sfeerlicht rond zeven bijzondere
plekken en verbinden deze tot een
traject van 10.000 stappen.
Verlicht jij jouw huis of ga je
zelf op stap? Stad Nieuwpoort
stimuleert je alvast door je een
veiligheidslichtje aan te bieden.
www.visit-nieuwpoort.be
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The Western Front Way is
een wandelroute van maar
liefst 1.000 km die de frontlijn
van de Eerste Wereldoorlog
volgt, van Nieuwpoort tot aan
Pfetterhouse aan de FransZwitserse grens.

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.
Westfront
www.visit-nieuwpoort.be

De toegang tot het bezoekers
centrum Westfront op zondag is
gratis voor al wie in Nieuwpoort
gedomicilieerd is.
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).
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Nieuwpoort
in beeld
extra activiteiten tijdens
de Week van de Senioren
Tijdens de Week van de Senioren (16 tot en met 22
november 2020) organiseerde het woonzorgcentrum De
Zathe tal van leuke activiteiten voor de bewoners: een
breugelmaaltijd, garnalen pellen, een relaxatienamiddag
met voetbadjes, volksspelen, boterwafeltjes (‘lukken’)
bakken, bingo etc.

afvalophalers en recyclageparkwachters
in de bloemetjes
Tijdens de Week van de Afvalophaler en
Recyclageparkwachter werden de afvalmedewerkers van
de Stad extra in de bloemetjes gezet. Voor hun harde werk
en inzet kregen zij lekkere fruitmanden aangereikt.
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Onze medewerkers staan dagelijks klaar om je afval op te
halen en correct te sorteren. Ze leveren steeds puik werk en
verdienen jouw respect en dankbaarheid. Je bedankt hen
door je afval correct aan te bieden, ze te trakteren op een
dikke duim of een glimlach als je ze tegenkomt.

preventieve fietscontroles bij Nieuwpoortse scholen
De Dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit organiseerde
preventieve fietscontroles in de lagere en middelbare
scholen van Nieuwpoort. Wanneer een fiets niet in orde was,
werd de tekortkoming aangeduid. De fietser kreeg daarna
de gelegenheid om de fiets in orde te laten stellen.

Stad herdenkt Slag
bij Ramskapelle en
Wapenstilstand
Tijdens een korte plechtigheid herdacht het stadsbestuur
op 24 oktober 2020 de Slag bij Ramskapelle. Aan
verschillende monumenten werden bloemen neergelegd.
Eind oktober 1914 vond de slag bij Ramskapelle plaats,
een belangrijke episode in de Eerste Wereldoorlog. Toen
werd een einde gemaakt aan de optocht van de Duitsers.
Op 11 november 2020 was er voor Wapenstilstand een
serene bloemenhulde aan het monument met de witte
kruisjes.

Fietsen moet op een veilige manier gebeuren. Daarom is
het belangrijk dat een fiets in orde is én beschikt over goed
werkende lampen, remmen, reflectoren, bel etc.
Opvallen in het donker is ook belangrijk. Meer info over de
campagne #laatjezien lees je op p. 9.

Kristiaan Vandenbussche
schrijft thriller Cupido
Strafpleiter Kristiaan Vandenbussche bracht zijn eerste
boek Cupido uit. Het verhaal speelt zich voor een groot
deel af in de Westkust, dus ook in Nieuwpoort.
Het verhaal gaat over vijf jonge delinquenten die na
een tragische gebeurtenis besluiten om de waarheid
verborgen te houden. Jaren later worden ze opnieuw
geconfronteerd met hun daden en dienen ze hun
verantwoordelijkheden te dragen. Maar een moord leidt
tot een nieuwe belofte van zwijgplicht.
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Suzanne en Gerard
vieren diamanten
jubileum
Suzanne Vandenbussche en Gerard Vuylsteke
traden op 8 oktober 1960 in het huwelijk.
Gerard was metaalbewerker en eindigde zijn
actieve loopbaan bij de firma Brusselle. Hij
werkte ook graag als smid in zijn atelier. Het
paar kreeg drie kinderen. Suzanne had dan ook
de handen vol met het huishouden. Bovendien
stond ze steeds klaar om iedereen te helpen.
Suzanne en Gerard zijn allebei bijzonder
trots op hun zeven kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen.
Suzanne verblijft in het wzc De Zathe waar ze
omringd wordt met de beste zorgen.

stewards leiden weggebruikers in goede banen
Op drukke punten in Nieuwpoort zet de Stad tal van stewards in. Zij geven passanten informatie over het circulatieplan en
zien toe op de correcte toepassing ervan. Bovendien vragen ze dat iedereen alle maatregelen goed opvolgt, voldoende
afstand houdt en een mondmasker draagt zoals het hoort.

Sint-Bernarduscollege ontvangt cheque
voor duurzaam afvalbeleid
Het stadsbestuur overhandigde een cheque van 750 euro van IVVO en Mooimakers aan het Sint-Bernarduscollege. De
school zette zich het afgelopen jaar in om (zwerf)afval aan te pakken. Dat gebeurde in het kader van Operatie Proper.

Het Sociaal Huis
zorgt voor mooi
Sinterklaasfeest

Dit is een beloningssysteem voor scholen, groepen en verenigingen met als doel om een duwtje in de rug te geven en
zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Het Sint-Bernarduscollege zal het bedrag gebruiken om afvalbakken te pimpen.

In aanloop naar Sinterklaas deelde Het Sociaal
Huis cadeautjes uit aan kinderen die het
financieel minder goed hebben. Zo krijgen alle
kinderen tussen 0 en 10 jaar een geschenk op
maat mee. Dat gaat van spelletjes tot poppen
en knutselmateriaal. Elk kind heeft immers
recht op een mooi Sinterklaasfeest. In totaal
werden 77 cadeautjes verdeeld.
De cliënten van tweedehandswinkel Domino
kregen ook een leuk aandenken: een
snoepzakje met lekkers.
Deze acties worden elk jaar georganiseerd in
het kader van de bestrijding van
(kinder)armoede.
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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!

B.V. LawPort
Astridlaan
Nieuwpoort
Astridlaan19,
19,
TNieuwpoort
058 23 47 22
FT058
05823
2391
4747
22
F 058 23 91 47
dirk.bailleul@skynet.be
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be
lawsec@skynet.be

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!
Volg ons op

Reeds méér dan 35 jaar
Reeds méér dan 35
jaar
gespecialiseerde
rechtsbijstand
bij:
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:
•
•
•
•
•
•
•
•

Strafrechtelijke verdediging
Strafrechtelijke verdediging
Mede-eigendom en huurrecht
Mede-eigendom en huurrecht
Faillissementsrecht en schuldbemiddeling
Faillissementsrecht en schuldbemiddeling
Handelsrecht met onder meer overlating van uw
Handelsrecht met onder meer overlating van uw
handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, …
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. 1

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
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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

