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voorwoord
Beste inwoners,
Een grote meerderheid van de Nieuwpoortenaren heeft
zich laten vaccineren. Door deze hoge respons én het goed
opvolgen van alle maatregelen zitten we op gunstige koers
richting een coronavrij bestaan.
Nog niet alles zal deze zomer weer als vanouds zijn.
Er gelden nog bepaalde voorschriften die we moeten
respecteren. Desondanks mogen we ons verheugen op
een aangenaam hoogseizoen. We zorgden alvast voor een
bruisend activiteitenprogramma. In dit magazine geven we
u de beste zomertips.
Liefhebbers van theater mogen zich in de handen wrijven.
We pakken uit met het driedaags theaterfestival Komt dat
zien!. Niet in de traditionele setting van een theaterzaal
of cultuurcentrum, maar buiten op tal van opmerkelijke
Nieuwpoortse locaties.

Deze editie van NUS ging in druk op maandag 21 juni
2021. 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

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

verantwoordelijk uitgever
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Nood aan actie? Voor sportievelingen is het verzamelen
geblazen op ons sportstrand. Met een gloednieuw aanbod
wordt dit the place to be(ach). Een verfrissende duik
nemen, doet u in zee waar de strandredders een oogje
in het zeil houden. Of u kiest voor indoor waterpret met
AquaNiepo in het stedelijk zwembad.
Iets wat u deze zomer niet mag missen is het grootse
Feniksproject. Hiermee belichten we de wederopbouw na
de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van zes prachtige
kortfilms, gebaseerd op de schrijfsels van Juul Filliaert,
wandelt u mee door Nieuwpoort anno 1920. Dé apotheose
van het hele Feniksgebeuren is een prachtig spektakel
op het Marktplein. U kunt ook zelf meehelpen aan de
wederopbouw op de Clicformers doe-expo Bouwen aan
het front in Westfront.

“Deze zomer biedt Nieuwpoort
voor ieder wat wils. We hebben
moois in petto voor jong, oud en
iedereen daartussen.”
— Geert Vanden Broucke —

Deze zomer biedt Nieuwpoort voor ieder wat wils. Het
klinkt cliché, maar dat is het allesbehalve. We hebben
moois in petto voor jong, oud en iedereen daartussen.

Benoit Willaert - Algemeen Directeur
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

Veel leesplezier en een zonnige zomer in Nieuwpoort
gewenst!

fotografie

Uw burgemeester,
Geert Vanden Broucke

Stad Nieuwpoort, Stadsarchief, Nick Verhaeghe, Michel
Deveen, Aquaduin, Dries Decorte, PZ Westkust, Sofhie
Legein, Mario Couvreur, Stephan Vileyn, Jean-Marc Rys
(Chat Navarro), Westtoer, Nieuwpoortse Wapensportkring,
Amandine Blanckaert, Beaufort 21, Steve Vandenbussche,
Kurt van der Elst, Marcel Cuyvers, Yuri van der Hoeven en
de diverse gezelschappen van Komt dat zien!
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Naast theaterpodium doet onze stad ook dienst als
openlucht kunstgalerij. In Nieuwpoort-Bad voert
streetart de boventoon met Paravent en Tour
Elektriek. Na een jaar coronapauze is de populaire
Kunstmarkt in de historische binnenstad terug van
weggeweest. En vergeet zeker Beaufort 21 niet! In deze
NUS gaan we in gesprek met de twee Beaufortkunstenaars
die in Nieuwpoort exposeren.
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50 % tussenkomst op
de Student Multi
Stad Nieuwpoort voorziet al jaren 50 %
tussenkomst bij aankoop van een Buzzy Pazz
bij De Lijn voor gebruik van tram en bus.
Vanaf augustus 2021 is er voor Nieuwpoortse
studenten (16 tot en met 25 jaar) nu ook een
tussenkomst van 50 % bij aankoop van een
Student Multi.

kort
nieuws
afscheid van
ereburger Dixie
Dansercoer

geboortes
Juliette | 7 februari 2021

Oskar | 14 april 2021

Dochter van Depoorter Lize

Zoon van Vanhee Sandrijn
en Sentobin Ann-Sophie

Louise | 23 februari 2021
Dochter van Vandevelde Vincent
en De Zaeyer Charlotte
Mathieu | 28 februari 2021
Zoon van Hillebrandt Bjorn
en Lefever Sharon

Alody | 21 april 2021
Dochter van Declercq Senna
en Decraemer Arlyne
Nilis | 27 mei 2021
Zoon van Raes Detlev
en Mestdagh Nikita

De vermaarde poolreiziger en oudstadsgenoot Dirk ‘Dixie’ Dansercoer (19622021) raakte bij het grote publiek bekend als
de man die verschillende expedities ondernam
naar Antarctica en het Hoge Noorden.
In 1998 stak hij samen met zijn Waalse collegapoolreiziger Alain Hubert de Zuidpool over.
Door powerkites voortgetrokken, legde het
tweetal 3.924 km af in 99 dagen.
Op 12 maart van dat jaar werd Dansercoer
omwille van deze uitzonderlijke prestatie
benoemd tot ereburger van Nieuwpoort.
In 2007, exact 110 jaar na de legendarische
Antarctica-expeditie van de Belg Adrien
de Gerlache, deed Dansercoer diens tocht
nog eens over per zeilboot. Bij het vertrek
vanuit Nieuwpoort op 16 september werden
de expeditieleden uitgewuifd door een
enthousiaste menigte.

overlijdens
Lepeire Jacques | 74 jaar

Vanhove Jenny | 69 jaar

Overleden te Veurne
op 19 april 2021

Overleden te Veurne
op 19 mei 2021

Maes Isabelle | 43 jaar

Provoost Freddy | 78 jaar

Overleden te Veurne
op 28 april 2021

Overleden te Veurne
op 25 mei 2021

Neefs Michel | 72 jaar

Adriansens Kurt | 75 jaar

Overleden te Veurne
op 30 april 2021

Overleden te Oostende
op 7 juni 2021

Duflou Olga | 96 jaar

Verstraete Liliane | 88 jaar

Overleden te Oostende
op 8 mei 2021

Overleden te Nieuwpoort
op 11 juni 2021

Niville Maria | 65 jaar

Rommens Gracian | 78 jaar

Overleden te Veurne
op 10 mei 2021

Overleden te Veurne
op 14 juni 2021

Maes Michel | 76 jaar

Niclaeys Erna | 79 jaar

Overleden te Oostende
op 13 mei 2021

Overleden te Nieuwpoort
op 16 juni 2021

Op de dag van de afvaart onthulde hij aan de
Havengeul het kunstwerk De Poolreiziger. Deze
creatie in cortenstaal van kunstenaar Freddy
Cappon beeldt Dansercoer uit. De twee cirkels
symboliseren de Noord- en Zuidpool.

De Student Multi (vroegere Campuskaart) is
de goedkoopste optie voor studenten die 2 à
3 keer per week eenzelfde traject met de trein
afleggen. Met de kaart kun je vijf heen- en
terugritten maken in een periode van max. 7
weken. Bijvoorbeeld om naar je kot, internaat
of langdurige stageplaats te reizen.

HOE AANVRAGEN?

1
2
3
4

Surf naar www.nieuwpoort.be
> Student Multi.
Vul het aanvraagformulier online in.
Je moet ook een schoolattest
toevoegen.
Je krijgt enkele dagen later via mail een
document dat één maand geldig is.
Ga naar een NMBS-station. Aan het
loket toon je het document. De korting
wordt meteen verrekend. Bij een
eerste gebruik moet je daar ook een
moederkaart kopen (5 euro).

Meer informatie vind je op
www.belgiantrain.be.
Voor vragen kun je terecht bij
sociaalhuis@nieuwpoort.be
of tel. 058 22 38 75.

IWVA gaat verder
onder de naam Aquaduin
De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA) verzorgt de
distributie van kraanwater in Alveringem, De Panne, deelgemeenten van Diksmuide, Koksijde,
Nieuwpoort en Veurne. Daarnaast voert de IWVA ook in een groot deel van haar ambtsgebied
de saneringsopdracht uit.
Met de digitale evolutie en de intrede van de digitale meter, was het tijd om de IWVA een
moderne en frisse look aan te meten. Met de klinkende nieuwe communicatienaam ‘Aquaduin’.
Wat een duidelijke verwijzing is naar water (aqua) en naar grondwaterwinning in duingebied
(duin). Toepasselijk aangezien vandaag 95 % van de eigen productie, grotendeels na infiltratie,
van onder de duinen van Koksijde komt.
Het beeldmerk - de druppel met groene cirkel - staat voor de goeie kwaliteit van het kraanwater,
gerealiseerd binnen een duurzaam productieproces.
Naar de toekomst toe zet Aquaduin verder in op duurzaamheid, modernisering en kwaliteitsvol
kraanwater voor alle klanten. Het eerstvolgende grote project is de ontzilting van brak- en
zoutwater in De Ganzepoot in Nieuwpoort., waarbij het eerste glas kraanwater ten laatste in 2026
uit de kraan zal lopen.

Vandecasteele Jeanne | 98 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 18 mei 2021

6

/ NUS

NUS

/

7

veilig in
de stad
Kom naar de eerste
WVL4 National K9-Day!
veilig op het strand

Donderdag 26 augustus 2021 (Internationale Dag van
de Hond) vindt de allereerste WVL4 National K9-Day
plaats in Koksijde, ter hoogte van Ster Der Zee (Professor
Blanchardlaan). WVL4 is een samenwerkingsverband
tussen de West-Vlaamse politiezones PZ Westkust, PZ
Polder, PZ RIHO en PZ Vlas.

Het strand van Nieuwpoort werd opgedeeld
in vijf afzonderlijke zones. Deze krijgen
elk een eigen kleur en een symbool: de
vuurtoren, de garnaal, de zeilboot, de
zeeschildpad en een zeester. Ter hoogte
van de Zeedijk krijgen de vijf zones ook
één ingang. Op drukke dagen worden
de badgasten daar onthaald door
strandcoaches. Zij volgen de capaciteit van
elke zone op.

Op het strand kun je de honden en hun begeleiders van
politie, douane, defensie en civiele veiligheid aan het werk
zien. ’s Morgens tussen 10 u. en 12 u. en in de namiddag
van 14 u. tot 16 u. geven zij spectaculaire hondendemo’s.
Daarbij komen ook helikopters en boten aan te pas.

PZ Westkust verwelkomt
puppy Marco
Drughond Miss van PZ Westkust heeft er met
puppy Marco een nieuwe collega bij. De kleine
reu is de zoon van een Duitse en een Mechelse
herder.

Langs de dijk is er randanimatie
met een deathride voor echte
waaghalzen. Wil je graag een afdaling
winnen? Scan de QR-code en los de
wedstrijdvragen op!

Let op! De strandcoaches zijn géén redders.
Wanneer je gaat zwemmen of baden in
zee volg je altijd de aanwijzingen van de
strandredders op.

Deelnemen kan tot maandag 26 juli 2021.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

In het najaar van 2021 worden 1.400 willekeurige Nieuwpoortenaren
aangeschreven om de enquête in te vullen. De resultaten worden in
het eerste semester van 2022 verwacht.

Werk jij al met
buurtpreventie24?
Elke inwoner en handelaar van Nieuwpoort kan zich registeren
voor de gratis en gebruiksvriendelijke app buurtpreventie24. Via dit
platform hou je mee een oogje in het zeil in jouw straat of buurt. Zo
draag je bij tot een nog veiligere stad.

Bedoeling is dat Marco binnen een tweetal
jaar volledig operationeel is. Hij mag nu al
starten met een vooropleiding om te trainen op
gehoorzaamheid, gewenning en socialisatie. Van
zodra hij 1 jaar wordt, start zijn echte opleiding.
De opleiding van een dual purpose hond neemt
ongeveer 800 uur in beslag.

Merk je een verdacht persoon, voertuig of situatie op? Dan kun je dit
met enkele klikken melden aan alle andere ingeschrevenen, die op
hun beurt kunnen reageren. De app is ook nuttig bij het zoeken naar
vermiste personen, verlopen gelopen kinderen etc.
Let op! Voor je iets in de app plaatst, verwittig je eerst PZ Westkust
via tel. 058 53 30 00.

Marco zal met zijn baasje, inspecteur Nyffels,
regelmatig trainen met de anderen honden en
hondengeleiders binnen WVL4. Verder staan
ook opleidingsmomenten met lokale en federale
politie op het programma.

HOE REGISTREREN?
Meer informatie via
www.buurtpreventie24.be.

/ NUS

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête omtrent
veiligheid, slachtofferschap en politiewerking. Deze bevraging
levert waardevolle informatie op voor de uitwerking van het
veiligheidsbeleid. Wat er leeft bij de bevolking is namelijk een
onmisbaar gegeven om onderbouwde beleidsplannen te kunnen
opstellen, evalueren en bijsturen.

Meer weten over de tiende Veiligheidsmonitor?
Je kunt met al je vragen terecht op tel. 058 22 44 18.
Of mail naar preventie@nieuwpoort.be.

Marco wordt klaargestoomd tot dual purpose
hond. Zo’n dier heeft een dubbele taak
als patrouille- en actieve drughond. Naast
patrouilleren zal hij dus in staat zijn om
verdovende middelen te zoeken in gebouwen,
voertuigen, velden etc.

8

Stad Nieuwpoort neemt deel
aan tiende Veiligheidsmonitor
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Het enige wat je nodig hebt voor je registratie is een smartphone met
internettoegang en een mailadres.
Je registratie wordt goedgekeurd door PZ Westkust. Hou rekening
met de gedragsregels. Deze kun je nalezen op www.politie.be/5461.
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strandredders houden
een oogje in het zeil
Nieuwpoort telt vijf reddingsposten die instaan voor
de veiligheid van de badgasten. Alle reddersposten
zijn geopend van donderdag 1 juli tot en met dinsdag
31 augustus 2021, telkens van 10.30 tot 18.30 u.
Van woensdag 1 september tot en met woensdag 15
september 2021 zal één redderspost (hoofdpost ter
hoogte van de Veurnestraat) bemand zijn, telkens van
10.30 tot 18.30 u.
Meer info op
www.ikwv.be.

Zon, Zee … Zorgeloos staat
(al 15 jaar) voor je klaar!
In 2021 viert Zon, Zee … Zorgeloos het vijftienjarig bestaan.
Dit project zag het levenslicht in 2006 onder impuls van
Inter (het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid, red.),
Provincie West-Vlaanderen en enkele kustgemeenten,
waaronder ook Nieuwpoort.
Samen met Zon, Zee … Zorgeloos streeft Stad Nieuwpoort
om het strand voor iedereen toegankelijk te maken. Hoe
doen we dit?
AANGEPASTE ZZZ-UNIT
Op de Zeedijk ter hoogte van het Leopoldplein bevindt
zich de unit van Zon, Zee … Zorgeloos. Tijdens de
zomermaanden juli en augustus kun je er dagelijks terecht
van 10.30 u. tot 18.30 u. Van hieruit kun je het strand op
met je op voorhand gereserveerde strandrolstoel. De unit
beschikt ook over aangepast sanitair.

BEREIDWILLIGE JOBSTUDENTEN
Elke zomer staan de ZZZ-medewerkers klaar voor
personen met een handicap of mobiliteitsbeperking. Deze
gemotiveerde, opgeleide jobstudenten helpen de mensen
comfortabel het strand op.
BETONNEN STRANDPAD
Om het strand toegankelijker te maken, werd ter hoogte
van de ZZZ-unit een verstevigd wandelpad naar het strand
en de zee aangelegd.
STRANDROLSTOELEN
Gratis strandrolstoelen ontlenen kan mits reservatie op
tel. 0498 92 92 79. Met de aangepaste rolstoelen is het
gemakkelijk rijden in het zand.
TOEGANKELIJKHEIDSLUIK OP DE STEDELIJKE WEBSITE
Via www.nieuwpoort.be > toegankelijk Nieuwpoort krijg je
allerhande nuttige informatie over toegankelijke mobiliteit,
horeca, sanitair, recreatie en toerisme. Ook bij de Dienst
Toerisme op het Hendrikaplein kunnen bezoekers terecht
met vragen.

Wil jij ook gebruikmaken van Zon, Zee ... Zorgeloos
of gewoon meer weten? Neem een kijkje op 
www.zonzeezorgeloos.be voor de meest actuele info.
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samen tegen
corona
wat is een COVID-certificaat?
Het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat
genoemd, moet reizen binnen de Europese Unie vanaf donderdag
1 juli 2021 makkelijker maken. Er zijn 3 types certificaten:

Meer informatie via
www.www.nieuwpoort.be/
covid-certificaat.

1

een vaccinatiecertificaat is al beschikbaar na een eerste
prik, na de tweede prik wordt een nieuw certificaat
aangemaakt. De meeste EU-landen zullen alleen een
certificaat van volledige vaccinatie aanvaarden.

2

een testcertificaat van een PCR-test (geen sneltest of
zelftest) met een negatief resultaat. Dit certificaat moet zeer
recent vóór het vertrek naar het buitenland zijn aangemaakt.

3

een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van
COVID-19 na een positieve COVID-test. De geldigheid van
dit certificaat zal in de meeste landen 180 dagen zijn.

Een COVID-certificaat is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBEapp of www.covidsafe.be. Om certificaten digitaal op te vragen,
heb je jouw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig. Of een
andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme®).
Zorg dat je tijdens jouw reis naar het buitenland jouw certificaat
bij de hand hebt. Niet alleen online, maar ook gedownload op
je smartphone of tablet bijvoorbeeld. Of zorg voor een papieren
versie als back-up.
Je doet er ook goed aan de regels van het land van bestemming
vóór vertrek na te kijken.

infonummers
FEDERALE OVERHEID
VACCINATIE
Je vindt heel wat informatie over de vaccinatie
campagne op www.laatjevaccineren.be en
www.nieuwpoort.be/vaccineren.
Daarnaast kun je bellen naar het gratis
infonummer van de Vlaamse overheid.
Bel 1700 - elke werkdag van 9 tot 19 u.
Kies corona (2) in het keuzemenu.
Kies vaccinatie (2).
Eens een uitnodiging ontvangen, kun je jouw
vaccinatie-afspraak bevestigen, verplaatsen
of annuleren. Dat kan online of op het gratis
0800-nummer dat op de uitnodiging vermeld staat.

Antwoorden op algemene vragen vind je terug op
www.info-coronavirus.be of bel 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. op weekdagen of mail
naar infocorona@nieuwpoort.be.
Alle info vind je op www.nieuwpoort.be/corona.

achter de schermen van
het vaccinatiecentrum
een gesprek met Sigrid D'haeninck
Vaccinatiecentrum Furnevent draait op
volle toeren en staat aan de top in Vlaanderen. Meer dan 70 % van de volwassen Nieuwpoortenaren kreeg begin
juni al een eerste prik. Achter Furnevent
draait een heel team. Tijd voor een goed
gesprek met Sigrid D'haeninck, verantwoordelijke voor het medische luik.
Wat is jouw taak? Werken jullie met
een uitgebouwd team?
Ik ben verantwoordelijk voor de organisatie van het medische: ik zorg dat er
altijd een arts aanwezig is en dat de juiste
richtlijnen worden gevolgd. Ik voorzie
ook opleidingen voor artsen, verpleegkundigen en bereid de thuisvaccinaties
voor. Het is voortdurend puzzelen om
geen enkel vaccin te verspillen.

Zijn er problemen geweest? Praktisch
of medisch, zoals allergische reacties?
Die mogelijke allergische reacties waren
een hele kluif. De richtlijnen kwamen
laat waardoor we zelf al een oplossing
hadden uitgewerkt om deze mensen
in az West te vaccineren. Na onze
eerste vaccinatiedag kwamen ineens
nieuwe richtlijnen waardoor we moesten
werken met een referentiecentrum. Dat
bestaat uit een team van specialisten
en paramedici die gespecialiseerd zijn
in een bepaalde aandoening. Gelukkig
hebben we nog geen enkele ernstige
reactie gezien. Dat is heel positief.
Hoe schat je de varianten van het
virus in?
Ik vermoed dat we in de toekomst

oosters (extra vaccin, red.) nodig
b
hebben, aangepast aan nieuwe varianten. Een beetje zoals we dat met griepvaccinatie doen.
Hoe ervaarde je de coronasituatie als
huisdokter?
Het was boeiend om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. We hadden veel
werk, maar er waren ook mensen die
helemaal niet meer konden werken. Ik
klaag dus zeker niet.
Bij sommige mensen heerst
wantrouwen over het vaccin. Wat is
jouw mening daarover?
Ik beweer zeker niet dat bijwerkingen
onmogelijk zijn, maar de kans is zo ontzettend klein en zo veel zeldzamer dan
het aantal overlijdens door COVID-19
(ook bij jonge mensen) dat ik absoluut
voorstander ben van vaccinatie. De
cijfers dalen spectaculair en bewijzen
dat vaccinatie dé oplossing is om terug
te keren naar het normale leven.
Wat betekent groepsimmuniteit
precies?
Doordat je de grote meerderheid van
je groep vaccineert, verhinder je dat het
virus zich verder verspreidt. Het botst
altijd tegen iemand die al gevaccineerd
is. Zo stopt de verspreiding.

BRON: Infoblad Koksijde, 'Tij-dingen'.
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Nieuwpoort is erkende
Pleegzorggemeente
Nood aan ondersteuning
bij het opvoeden?
Kinderen opvoeden is een belangrijke taak, maar
verloopt niet altijd even gemakkelijk. Soms heb je
twijfels of vragen. De pedagogisch medewerkers
van OSiO (Ouders Steunen in Opvoeden) staan
steeds klaar om je – indien nodig - advies aan te
reiken.
VOOR WIE?

Het Sociaal Huis

Alle (groot-, pleeg- of plus-)ouders die in
Nieuwpoort wonen en behoefte hebben aan
iemand die luistert, ondersteunt, informeert of
adviseert.
WANNEER?
Enkel op afspraak. Neem vrijblijvend contact met
OSiO en/of maak een gratis afspraak via
tel. 057 22 62 89 of OSiO@votjeugdhulp.be.
WAAR?
De gesprekken vinden plaats in Het Sociaal Huis,
Astridlaan 103. Het kan ook telefonisch.

Schenk schoolmateriaal aan Domino!
Domino wil graag dat alle kinderen het
nieuwe schooljaar kunnen starten met een
mooie boekentas vol leuke schoolspullen.
Heb jij thuis nog bruikbare items liggen
die je wil schenken? Breng ze tijdens de
zomervakantie naar Het Sociaal Huis,
Astridlaan 103.

Nieuwpoort is sinds eind 2019 een erkende
Pleegzorggemeente. Door de coronacrisis liet de
overhandiging van het Pleegzorglabel op zich wachten.
De Stad mocht dit uiteindelijk op woensdag 19 mei 2021
in ontvangst nemen.
Als Pleegzorggemeente wil Stad Nieuwpoort pleegzorg
zo goed mogelijk ondersteunen en ook mee helpen
promoten. Dat is nodig want er is steeds nood aan extra
pleeggezinnen. Zij zorgen immers voor een gepaste
thuisomgeving voor al wie niet meer thuis kan wonen of
zelf geen thuis kan realiseren.
Al deze gezinnen worden stuk voor stuk begeleid door
Pleegzorg West-Vlaanderen. Het stadsbestuur is de
Nieuwpoortse gezinnen bijzonder erkentelijk voor hun
inzet om pleegkinderen een warme thuis te geven. Als
teken van dankbaarheid kregen zij in de Week van de
Groeilamp een zoete geschenkbox met streekproducten
aan huis geleverd.

Voor meer informatie over pleegzorg kun je
terecht bij Pleegzorg West-Vlaanderen via
tel. 051 51 99 28, tel. 0494 53 26 70
of www.pleegzorgwestvlaanderen.be

WAAR?
Alle schoolspullen worden verzameld in
de refter van Het Sociaal Huis. De weg
in het gebouw wordt aangegeven met
pijlen. In de refter kun je ook terecht voor
schenkingen van baby- en kinderkledij,
speelgoed, pampers etc.

Alle spullen die nog in goede staat
verkeren: boekentassen, pennenzakken,
schrijfgerei, brooddozen etc. zijn nuttig.
Ook turngerief is welkom. Schenk je liever
iets nieuws? Leuke items zijn een nieuwe
vulpen, een gom, een set kleurpotloden of
stiften.
WANNEER?
Een afspraak maken is niet nodig, maar
kom bij voorkeur in de namiddag. Meld je
aan bij het onthaal.

Vragen?
Bel naar tel. 0492 91 26 98 (Domino)
of tel. 058 22 38 10 (onthaal).

Stad Nieuwpoort ontvangt het Pleegzorglabel. Van links naar rechts: Melanie Louagie van Pleegzorg WestVlaanderen, schepen van Sociale Zaken en Gezinsbeleid Jos Decorte en pleegouder Else Segers.
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Hebben jullie en Co contact met de
natuurlijke ouders?
Tweewekelijks gaat Co naar zijn mama.
Van 10 tot 18.30 u. is hij bij haar op
bezoek. Wij brengen hem naar haar
en zij brengt hem terug naar ons. Wij
hebben een goed contact met de mama.
Hebben jullie veel contact
met de mensen van Pleegzorg
West-Vlaanderen?
Een viertal keer per jaar is er een
contact. Dit kan een bezoek zijn waarin
we bespreken hoe alles verloopt:
bezoeken, contact met de mama,
schoolloopbaan, problemen, vakantieregelingen etc. Dit kan ook telefonisch.
Als er niets te bespreken valt, maken
we gewoon een gezellige babbel. We
steken er altijd iets van op. Wij hebben
een fijne band met onze begeleidster.
Zij is een jonge sterke vrouw en we
weten haar begeleiding te appreciëren.
Beslissen om een pleegkind in huis te
nemen is een grote stap. Een dergelijke
beslissing nemen is een sprong in het
onbekende en vergt van iedereen een
grote aanpassing. Was het moeilijk in
de beginperiode?

een babbel met pleegouders Geert en Ann
In de Provincie West-Vlaanderen zijn
er meer dan 1.000 pleeggezinnen. Zij
vangen meer dan 1.300 kinderen en
(jong)volwassenen met een beperking
op.
Er is nog steeds dringend nood aan extra
pleeggezinnen want er is een wachtlijst
met 200 kinderen en jongeren.
Nieuwpoort telt momenteel negen
pleeggezinnen die instaan voor de
zorg van elf pleegkinderen en één
pleeggast.
Wij gingen praten met Geert Bogaerts
en Ann Van Riet uit Nieuwpoort. Zij zijn
de pleegouders van Co (schuilnaam).

Hebben jullie zelf kinderen? Zo ja,
komen zij goed overeen met Co?
Ons gezin bestaat uit zes mensen: Geert
(52), Ann (53), Marie (24), Bert (22), Flor
(17) en pleegzoon Co (10). Hij woont al
vanaf zijn tweede verjaardag bij ons. Hij
is gewoon een van de k
 inderen. Zoals
bij alle broers en zussen het geval is,
kunnen ze elkaar soms levend opeten
en zijn ze een andere keer de beste
vrienden.
Waarom hebben jullie beslist om een
pleegkind in jullie gezin op te nemen?
Wij hadden drie kinderen en er was
nog plaats voor een vierde kind. Onze
jongste zoon heeft een misvorming aan
zijn oor waardoor een vierde eigen kind
uitgesloten was. Na een infoavond op de

school van onze kinderen zijn we beginnen nadenken over pleegzorg. Het liet
ons niet los. We zijn altijd actief geweest
in jeugdverenigingen voor mensen met
een beperking.
Hoe gaat de procedure in zijn werk?
Kunnen jullie zelf bepalen welk kind
jullie willen helpen opvoeden?
Wij hebben aangegeven dat we een
klein kind zagen zitten (ons eerste
pleegkind was een baby). Sowieso
probeert Pleegzorg altijd een kindje
te zoeken dat achteraan de kinderrij
komt. We hebben bewust gekozen om
geen kind met een beperking op te
nemen in ons gezin. Pleegzorg ging op
zoek naar de ideale match.

Alle begin is moeilijk. Per slot van rekening komt een vreemd iemand bij je
gezin wonen. Acht jaar geleden bleef
de badkamerdeur niet open staan,
bij manier van spreken. Nu wel. Co
heeft andere ‘bezorgdheden’ dan onze
natuurlijke kinderen maar wij helpen
hem om die te overwinnen. Dat is toch
het doel. Wanneer mensen ons vragen
hoelang Co bij ons blijft, antwoorden
we altijd hetzelfde: hij mag zo lang bij
ons blijven als hij wil.

“Wij beschouwen het
pleegouderschap als
een verrijking voor
alle partijen: voor onze
kinderen, onze pleegzoon
en onszelf.”
Wij hebben geluk in het leven en krijgen
véél van de maatschappij. Onvoorwaardelijk ‘GEVEN’ is een belangrijke factor.
Wij worden daar betere mensen van,
heel ons gezin trouwens. We leren ook
allemaal dat niet iedereen dat geluk in
het leven heeft én dat moeilijkheden te
overwinnen zijn.
Mochten er meer mensen pleegzorg
overwegen, zouden er minder kinderen in voorzieningen zitten. Hoe goed
zou dat niet zijn!
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zondag 9 augustus 1925

het 'blètend' eerbetoon
Zeven jaar na de Wapenstilstand onthult Nieuwpoort een
gedenkteken voor de stadsgenoten die het leven verloren
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het monument, gemaakt
door Pieter Braecke, komt op de hoek van de Willem De
Roolaan en Onze Lieve Vrouwstraat te staan.
De opvallende sculptuur toont een treurende vrouw
in een mantel met kap. Ze staat op een heuvel van
rood baksteengruis waarin witmarmeren kruisjes zijn
verwerkt. Hierop prijken de namen van alle gesneuvelde
Nieuwpoortenaren.
Een grote menigte stroomt samen wanneer het beeld
wordt voorgesteld. Het tafereel wordt gadegeslagen door
de nieuwe reus Jan Turpijn die zijn eerste verschijning
maakt. Nadien volgen nog allerhande feestelijkheden.

De inhuldiging van 'Treze Blèters'.

Op de Filliaert-expo in Westfront kun je de originele programma-affiche bekijken van deze bijzondere dag in 1925. En
een gipsen model van het standbeeld dat in de volksmond ‘Treze Blèters’ wordt genoemd.

historisch
nieuwpoort

zondag 17 augustus 1947

een grootse intrede
Met een feestelijke inauguratiestoet werd kersvers burgemeester F
loribert Gheeraert
plechtig verwelkomt. Vanop de eretribune voor de Stadshalle zag hij de schijnbaar eindeloze parade te zijner ere voorbijtrekken.
Twee opvallende figuren trokken plots alle aandacht naar zich toe wanneer ze vanuit de
Marktstraat het Marktplein opwandelden. Niet verwonderlijk, aangezien ze boven alles
en iedereen uittorenden. Het waren de reuzen Goliath en Griete die, twee dagen nadat
ze het levenslicht zagen, hun blijde intrede in Nieuwpoort maakten.

zomers vertier
uit de tijd van toen

zaterdag 6 augustus 1966

Belgische zwemvedettes
halen goud

een terugblik op
markante Nieuwpoortse
zomerevenementen

Goliath en Griete doen
hun intrede in Nieuwpoort.
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Elke zomer opnieuw valt in Nieuwpoort heel wat te beleven.
De Stad voorziet steeds een ruim aanbod aan leuke
evenementen en activiteiten waar iedereen plezier aan beleeft.

Het Nieuwpoortse openluchtzwembad, gelegen in het
Leopold II park, opende in 1960 en was van meet af aan
een heus fenomeen. Veel Nieuwpoortenaren hebben
ongetwijfeld mooie herinneringen aan deze verdwenen
sportoase. De idyllische parkomgeving zorgde ervoor
dat het zwembadcomplex tijdens de vakantiemaanden
uitgroeide tot een heuse trekpleister voor jong en oud.

In het verleden zijn er tal van festiviteiten geweest die
uit de band sprongen. Die de zomers van toen ronduit
memorabel hebben gemaakt. Denk bijvoorbeeld maar aan de
herdenkingsfeesten rond 400 jaar Slag bij Nieuwpoort in 2000.

Destijds gold het als een van de weinige openluchtzwembaden met olympische afmetingen in de regio. In de zomer
van 1966 werd het gebruikt als locatie voor de Belgische
zwemkampioenschappen lange baan.

Wij maakten de ‘trip down memory lane’ en selecteerden
opvallende zomerevenementen die de stedelijke
geschiedenisboeken haalden.

Drie gouden medaillewinnaars van het BK in
Nieuwpoort: François Simons (200 m vrije slag),
Roselyne Larsy (100 m schoolslag) en Louis Huysmans
(200 m vlinderslag).
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dinsdag 15 augustus 2000

duizenden
dobberende eendjes
Tussen 1997 en 2000 organiseerde het Rode Kruis de Duck
Race in Nieuwpoort. Voor 200 frank (5 euro) adopteerde je
een geel eendje dat voor jou deelnam aan de wedstrijd. Door
een eendje te kopen, steunde je Rode Kruis-Vlaanderen. De
personen wiens gele eendje het snelst over de meet dobberde
en een mooie plaats behaalde, konden mooie prijzen winnen.
Op dit beeld van de editie uit 2000 zien we eendjes
racen in de Havengeul ter hoogte van de Vismijn.

15 juni t.e.m. 15 september 2002

in de loopgraven
In de Stadshalle kon je de spraakmakende tentoonstelling
Nieuwpoort in den Grooten Oorlog gaan bewonderen. Deze
werd ingericht door Heemkring Ramscapple aan den Yser
in samenwerking met Stad Nieuwpoort, met stadsarchivaris
Walter Lelièvre als curator.
De tentoonstelling focuste op de opmars van de Duitse
troepen en het verloop van de onderwaterzetting van de
IJzervlakte. Dit gebeurde aan de hand van schetsen, plannen,
militaire uniformen en uniek beeldmateriaal.
De oorlogsexpo werd ook bezocht door leerlingen van
de Nieuwpoortse scholen.

Absolute blikvanger van de drukbezochte expo was
de reconstructie van een loopgracht met rook, licht- en
geluidseffecten. Het bracht de gruwel van de Eerste
Wereldoorlog akelig dichtbij.

26 t.e.m. 29 september 2013

Marktplein wordt
weelderige stadstuin
In 2013, het jaar waarin Nieuwpoort 850 jaar stadsrechten vierde, werd
het Marktplein omgevormd tot een prachtige 'tuin van de toekomst'.
Onder de noemer 850 jaar Nieuwpoort in de Bloemen kon je er gaan
kijken naar opmerkelijke groenkunstwerken. Een centrale rol in de tuin
was weggelegd voor de Nieuwpoortse stadsroos. Het speciale groenen bloementapijt werd ’s avonds feeëriek verlicht.

woensdag 20 augustus 2014

een kwarteeuw VTM

zaterdag 16 juli 2005

VTM vierde in 2014 haar 25-jarig bestaan. Als feestlocatie
koos de commerciële zender daarvoor Nieuwpoort uit. Het
legendarische muziekprogramma Tien om te Zien zorgde
voor de nodige ambiance. Het was ook lachen geblazen
met de acteurs van het sketchprogramma Tegen de Sterren
Op. Bij valavond vond er een fenomenaal lichtspektakel op
en rond het strand plaats.

prinselijke belangstelling
voor maritieme expo
In de zomer van 2005 vormde de Stadshalle het decor voor
de expo 175 jaar Belgen op zee. De overzichtstentoonstelling
schetste de Belgische maritieme geschiedenis sinds 1830 aan
de hand van unieke artefacten, opmerkelijk beeldmateriaal en
tal van scheepsmaquettes. De expo werd geopend door prins
Laurent.
De komst van prins Laurent naar Nieuwpoort zorgde
voor een grote volkstoeloop op het Marktplein.
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Herbeleef de magie van toen door de QR-code te scannen.

Een magische lichtshow op het strand van
Nieuwpoort-Bad voor 25 jaar VTM.
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Respecteer de rust
van de zeehonden

milieu

De kans dat je oog in oog komt te staan met een
zeehond op het strand is de laatste jaren sterk
toegenomen. Zeehonden komen hier een tijdje
verpozen, vooraleer ze terug het ruime sop kiezen. Deze
pauzemomenten aan land zijn nodig voor hun vertering,
slaap en het inwisselen van de vacht.

Nieuwe afvalophaler voor pmd
Stad Nieuwpoort is aangesloten bij afvalintercommunale IVVO die
verantwoordelijk is voor de afvalophaling aan jouw deur.
Vanaf donderdag 1 juli 2021 is er een nieuwe afvalophaler voor pmd. Aan de
ophaaldagen verandert er niets. Wel zal de nieuwe ophaler de ophaalrondes
anders rijden. Dit betekent dat de vuilniswagen vroeger of later dan gewoonlijk in
jouw straat kan voorbijrijden.
Plaats dus zeker jouw pmd-zak op tijd buiten en laat hem ook lang genoeg staan
als deze nog niet is opgehaald.
Controleer in de afvalkalender wanneer het pmd bij jou wordt opgehaald. Alle
kalenders zijn te vinden op www.ivvo.be. Handig is ook de app Recycle!

Hou je gft-container proper
Je houdt jouw gft-container proper door gft-afval in papieren broodzakken
(zonder plastic venster), papieren winkelzakjes of krantenpapier te verzamelen.

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

Hier begint de zee …
Roken is niet alleen ongezond, het zorgt ook voor
heel wat afval. Veel sigarettenpeuken komen op
straat terecht en belanden in de straatkolken. Via de
riolering kunnen ze zo in waterlopen eindigen.
Met de slogan ‘Hier begint de zee …’ vragen we
aandacht voor het afvalprobleem. Op maandag 31
mei 2021, de Werelddag zonder Tabak, werd dit
sjabloon op verschillende locaties in Nieuwpoort
aangebracht bij de straatkolken.

Zeehonden worden op het strand helaas vaak door
mensen verstoord. Uit nieuwsgierigheid, bezorgdheid
of onwetendheid. Het burgerinitiatief NorthSealTeam wil
rustende zeehonden beschermen door mensen correct
te informeren.
Doorgaans zijn de dieren helemaal in orde en is er geen
reden om ze te benaderen. Hoe kun je inschatten of een
zeehond toch problemen heeft? Gezonde dieren zijn
alert, nemen een ‘banaanhouding’ aan met opgeheven
staart en kop, vertonen geen wondjes en grommen niet.
Zieke zeehonden zijn meestal veel passiever.
Zie je als eerste een mogelijk zieke zeehond? Contacteer
het NorthSealTeam via tel. 0491 74 32 78. Zij verwittigen,
indien nodig, SEA LIFE Blankenberge.

Gooi je sigarettenpeuken niet achteloos weg op
straat, in de natuur of in rioolputjes. Alleen zo hou je
onze stad mee proper!

In het recyclagepark kun je gratis papieren gft-zakjes verkrijgen, zolang de
voorraad strekt. Deze hebben een volume van 8 liter en passen in je gftkeukenemmertje. Papieren zakken zijn 100 % composteerbaar, ze zorgen dat jouw
container proper blijft én ze leveren biogas in de IVVO-vergistingsinstallatie waar
het wordt omgezet in groene energie!
Let op! Biologisch afbreekbare kunststoffen zakjes zijn niet toegelaten in de gftcontainer!

tuintips voor
de zomer
In juli en augustus is het een kwestie van je tuin zo
goed mogelijk te beschermen tegen de zomerse
warmte.
Wees zeer spaarzaam met water. Begiet bloemen
en planten ’s ochtends vroeg of ‘s avonds laat. Zo
verdampt het water minder snel. Het gazon kan gerust
een tijdje zonder water.
Je gazon is kwetsbaar wanneer het korter is. Het gaat
er al snel verdord uitzien. Sla eens een maaibeurt over.
Langer gras houdt het vocht beter vast en is zo meer
bestand tegen de droogte.

Potplanten zien af door de zomerse hitte. Laat ze niet
in de brandende zon staan. Verplaats ze naar een
schaduwrijk plekje. Of zet ze even op een koelere
plaats binnenshuis.
Controleer je rozenstruiken op uitgebloeide
bloemenkoppen. Knip deze regelmatig weg. Geef ook
wat rozenmest. Zo blijven je rozelaars het goed doen,
ook tijdens de warmere zomerdagen.
Hagen en altijdgroene planten zoals buxus en taxus
hebben nood aan een nieuwe knipbeurt. Snoei ze
alleen wanneer het bewolkt is.

Hark de grond regelmatig op. Hierdoor breek je de
harde laag en hou je de bodem luchtig en vochtig.
Bedek de grond rond je planten met grasmaaisel of stro.
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openbare
werken
werken in de Langestraat
tijdens de zomervakantie
De eerste fase van de wegenwerken in de Langestraat is
volop bezig. Vanaf begin juli tot het bouwverlof (16 juli) zal
het gedeelte tussen de Willem De Roolaan en Ieperstraat/
Arsenaalstraat (kruispunt niet inbegrepen) worden opgebroken. Ook daar starten rioleringswerken.
In de periode van 9 augustus tot 31 augustus 2021
worden de rioleringswerken voortgezet en zal ook het
kruispunt Ieperstraat/Arsenaalstraat opgebroken worden.
Na de aanleg van de rioleringen start de aannemer
met de aanleg van de boordstenen, funderingen,
verhardingen etc.

Meer info over de werken vind je op
www.nieuwpoort.be/langestraat.

Vismijn in nieuw jasje
De binnen- en buitenkant van de stedelijke Vismijn krijgt
een grondige opknapbeurt. Onlangs werd het middenstuk
van het gebouw opnieuw geschilderd waardoor het geheel
een frisse en dynamische uitstraling krijgt.
Daarnaast keurde de gemeenteraad op donderdag 27
mei 2021 de renovatie van de hoogspanningscabine
in de Vismijn goed. Hierbij wordt de bestaande
installatie afgebroken en vervangen door een
hoogspanningstransformator van 400 volt.
Deze acties kaderen in het duurzaam
patrimoniumbeheerplan Sure 2050 (dat streeft naar
CO2-neutraal patrimonium in 2050) en het Europees
Burgemeestersconvenant (40 % CO2-reductie tegen 2030).

gewijzigde
verkeerssituatie in de
Albert I laan tussen
Louisweg en Elisalaan
Tussen de rotonde aan de Elisalaan en de
Louisweg werden de wegmarkeringen onlangs
aangepast. De ingrepen komen er omwille van
een wijzigende verkeerssituatie.
• De rechtse rijhelft van de autobaan richting
Nieuwpoort-Bad wordt omgevormd tot
een dubbelrichtingsfietspad. Auto’s en
vrachtverkeer moeten voortaan over één
rijstrook. Fietsers zullen hier in beide
richtingen kunnen rijden.
• De rechtse rijhelft van de autobaan richting
Nieuwpoort-Stad wordt omgevormd
tot een éénrichtingsfietspad. Auto’s en
vrachtverkeer hebben één rijstrook ter
beschikking. Ter hoogte van de zijstraten
en het tankstation krijgt het fietspad een
opvallende rode kleur. Duidelijk zichtbare
kruisingen zijn van groot belang voor de
verkeersveiligheid.

vernieuwing
openbare verlichting
Nieuwpoort-Stad
De gemeenteraad heeft besloten om de
openbare verlichting in het historisch centrum
aan te pakken. Zo worden de verlichtingsmasten
aangepast op het Marktplein, in de SintSebastiaanstraat, op het Hendrik Geeraertplein, in
de Kerkstraat tussen Marktplein en Hoogstraat en
in de Onze Lieve Vrouwstraat tussen de Kerkstraat
en de Willem De Roolaan.
Daarnaast wordt gekeken om de bomen op het
Marktplein op passende wijze aan te stralen.
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nieuwe
ondernemingen

lokale
economie

Bistro De Franky's
Robert Orlentpromenade 17
Op 8 mei 2021 startten De Franky’s
met hun bistro die gelegen is aan
de oude jachthaven.
www.bistrodefrankys.be
info@bistrodefrankys.be
tel. 058 62 42 72

Nieuwpoortse koopkrachtactie
herstart na de zomer

't Sneukelhuisje
Astridlaan 3
Het koffiehuis en ijssalon 't Sneukel
huisje heeft sinds 1 juni 2021 nieuwe uitbaters. Cindy, Steve en Yara
heten je er graag welkom met een
uitgebreid assortiment aan zoete
lekkernijen.
www.tsneukelhuisje.com
sneukelhuisje@hotmail.com
tel. 0470 65 36 19

Cut & Art
Marktstraat 11
Het kapsalon Cut & Art opende
op 1 juni 2021 zijn deuren. Goede
producten en vakmanschap staan
er centraal.
'Cut Art' op Facebook
tel. 0466 01 52 67

Carlotta Happy Feet
Albert I laan 64A
Veerle Jacobs is gespecialiseerd
in medische pedicure, esthetische
voetverzorging en voetmassage.
In haar nieuwe zaak lost zij al jouw
voetproblemen op.

Meer praktische info vind je op
www.ikkoopinnieuwpoort.be.

De Nieuwpoortse ’10 % meer koopkracht’-actie blijft nog even on hold.
De herlancering van het shop- en spaarinitiatief verschuift op vraag van
de horeca en Lokaal Economische Raad naar het najaar. Er wordt gemikt
op vrijdag 1 oktober 2021 als nieuwe startdatum.

Week van de Markt
in Nieuwpoort
Tijdens de Week van de Markt kunnen klanten
via de marktkramers deelnemen aan een
speciale actie. In Nieuwpoort is dit op vrijdag
2 juli 2021. Per aankoop bij één van de
deelnemende marktkramers, ontvang je een
deelnameformulier. Dit kun je dan deponeren
in een verzamelpunt.
Maak kans op een mooie prijs. De prijzenpot
bestaat onder meer uit aankoopbonnen bij de
marktkramers en twee reischeques ter waarde
van 300 euro. De winnaars worden op een
later tijdstip bekendgemaakt.

De houders van een loyaliteitskaart hoeven zich uiteraard geen zorgen
te maken. Hun reeds ingezamelde punten gaan niet verloren. Meer
nog: het aantal punten dat je bijeen kunt sparen wordt verdubbeld.
Je koopkrachtteller kan nu gaan tot 400 euro per sector, in de plaats
van de oorspronkelijke 200 euro. En nog beter nieuws: de gespaarde
punten kunnen besteed worden tot vrijdag 1 april 2022.

't Dunehof verkozen tot
Koop Lokaal-ambassadeur
Voor de derde keer ging 'Ik koop lokaal' op zoek naar ambassadeurs.
Hierbij wordt het lokaal kopen in de kijker gezet. Meer dan 400
handelaars registreerden zich om het gezicht te worden van deze
campagne. Hoevewinkel ’t Dunehof mag zich ‘Ik koop lokaal’ambassadeur van 2021 in Nieuwpoort noemen.
De hoevewinkel verkoopt producten van eigen productie,
van collega-landbouwers en 100% West-Vlaamse producten.

www.carlottahappyfeet.be
carlotta.feet@gmail.com
tel. 0479 98 21 36
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een sportieve
zomer

MERSE TIPS

Deze zomer valt er op sportief vlak heel wat leuks te
beleven! Naar jaarlijkse gewoonte is het sportstrand
in Nieuwpoort-Bad een populaire sportstek, met
een update van het sportprogramma.
Neem in juli en augustus zeker de tijd om goed te
trainen. In het najaar staan in Nieuwpoort immers
twee grote sportevenementen op de kalender. Eind
september is er 'Long Course Weekend', begin
november wordt 'War Race: Battle of the Yser'
georganiseerd.

Tijdens de zomervakantie opent de stedelijke
Sportdienst een afgebakend sportstrand in
Nieuwpoort-Bad. Dit bevindt zich ter hoogte van
de badinstallatie.
De drie sportvelden zijn elke dag doorlopend
open, telkens van 10 tot 18 u. Deelname aan de
activiteiten is gratis. Het sportstrand is gesloten
op zon- en feestdagen.

Beide activiteiten zullen je sportieve limieten testen.
Een degelijk voorbereiding is geen overbodige
luxe. En die goede basis leg je deze zomer.

Kom individueel of in groep populaire
strandspelen beoefenen. Je krijgt er telkens
begeleiding van gediplomeerde sportanimatoren.

MAANDAG 12 JULI

DELHAIZE LOOPCRITERIUM
VAN DE KUST

Bij storm en regenweer zijn er geen workshops.
Inschrijven voor de workshops, de initiaties en de
toernooien in de namiddag kan vanaf 10 u. bij de
sportanimatoren.

De wedstrijdlopers die aan dit criterium
deelnemen, moeten een afstand van 10 km
afleggen. Recreatieve joggers lopen 5 km.

Bij het sportstrand kun je ook terecht voor het
gratis ontlenen van een skimboard, kubbspel, petanque, vliegers en andere typische strandspelen.

Om 19.30 u. wordt het startschot gegeven ter
hoogte van het sportstrand. Inschrijven gebeurt
vooraf via www.star-tracking.be. Deelname is gratis.

MAANDAG 09 AUGUSTUS

Het activiteitenaanbod werd dit jaar grondig
vernieuwd:
MA

Petanque vanaf 10.30 u.
Spikeball 11 tot 12 u.
Sport van de dag tornooi vanaf 13 u.

DI

Kubb vanaf 10.30 u.
Lopen vanaf 10.30 u.
Beachvolley tornooi: 13 tot 14 en 15 tot 16 u.

WO

Kids Day / Youth Day 10 tot 12 en 14 tot 16 u.
Papieren Bloemenatelier 14 tot 16 u.
Lopen 10.30 u.
Beachbal 2-2 tornooi: 13 tot 14 en 15 tot 16 u.

DO

Bootcamp vanaf 10.30 u.
Netbal tornooi: 13 tot 14 en 15 tot 16 u.

VR

Yoga 10 tot 11.15 u.
Lopen 10.30 u.
Beachbal 1-1 tornooi: 13 tot 14 en 15 tot 16 u.

ZA

Workshop dancemoves 10 tot 11.15 u.
Beachvolley tornooi: 13 tot 14 en 15 tot 16 u.

DAGELIJKS Sportinitiaties zoals skimboard en andere.
DELHAIZE LOOPCRITERIUM

KIDS-RUN EN RECREATIEVE
STRANDLOOP
Voor de KIDS-RUN staan volgende afstanden op
het programma:
• 400 m voor kinderen van 6 t.e.m. 7 jaar;
• 600 m voor kinderen van 8 t.e.m. 10 jaar;
• 1.200 m voor jongeren van 11 t.e.m. 14 jaar.
Elke atleet ouder dan 15 jaar kan ook deelnemen
aan de recreatieve strandloop van 5 km.

Z

Om 19.30 u. wordt het startschot gegeven ter
hoogte van het sportstrand. Inschrijven doe je ter
plaatse vanaf 18 u. Deelname is gratis.
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KIDS-RUN

Meer info vind je op
www.nieuwpoort.be/sportstrand.
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gedreven
door de zee
Als kusthaven en vissersstad heeft Nieuwpoort een
sterke affiniteit met de zee en het mariene leven.
Deze zomer kunnen we twee activiteiten aanprijzen
voor wie geïnteresseerd is in het maritieme.

14 JULI T.E.M. 25 AUGUSTUS
ZOMEREXPO IN DE BIBLIOTHEEK

DE VISMIENE

De Nieuwpoortse Vismijn heeft een lange
bestaansgeschiedenis. De oudste vermelding van
een kaeijmijn dateert van 1819. De Vismijn is 200
jaar later nog steeds hét kloppend hart van de
Nieuwpoortse visserijsector.

interview met Jessie Kaps
De Nieuwpoortse Wapensportkring
mag dit jaar vijftig kaarsjes uitblazen!
De club telt 200 leden die wegens
de coronamaatregelen lange tijd niet
mochten trainen in de schietstand
onder het Koning Albert I monument.
Eén lid mocht dat wel: de 23-jarige
Jessie Kaps uit Westende. Zij behaalde
immers in mei 2021 het zilver tijdens
het EK in Osijek in Kroatië. Met deze
zilveren medaille in de 10 meter luchtgeweer werd ze geselecteerd voor
de Olympische Spelen in Tokio! Een
bijzonder knappe prestatie en een
heuse opsteker voor de club, verklaart
voorzitter Stefaan Vandersteene:
"Het is de eerste keer dat een Nieuwpoortse sportclub een lid kan afvaardigen naar de Olympische Spelen en
daar mogen we terecht fier op zijn.
Jessie woont al een tijdje in Westende
en koos bewust voor onze club. We
beschikken immers over een moderne
sportschietstand en een zeer goede
infrastructuur dankzij de forse finan
ciële inspanningen die in het verleden
werden geleverd door het stadsbestuur."
Jessie Kaps is vast van plan om het
beste van zichzelf te geven in Tokio en
neemt op 23 juli deel aan de openings
ceremonie. Op 24 juli zal onze bijzonder gemotiveerde landgenote de
Belgische kleuren verdedigen. Jessie is
trouwens de enige Belgische schutter
die naar de Spelen trekt.
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Waarom heb je voor deze sport
gekozen?
Mijn ouders waren allebei lid van de
schietclub in Tongeren en via hen kreeg
ik de smaak te pakken. Ik was pas zes
toen ik begon. Het sportschieten is een
minder bekende sport en wordt door
velen negatief beoordeeld. Nochtans
vergt het veel discipline en een goede
begeleiding. Je moet ook mentaal
sterk in je schoenen staan om mooie
prestaties neer te zetten. Vrouwen
behalen trouwens betere resultaten in
deze sport dan mannen.
Ben je tevreden over je reeds
behaalde resultaten?
Zeker! Ik werd al meerdere keren Belgisch kampioene en nam deel aan
wereldkampioenschappen, Europese
kampioenschappen en tal van internationale wedstrijden. Na de Spelen wil ik
aan zoveel mogelijk wedstrijden deel
nemen om hoog op de wereldranking
te staan.
Ik combineer mijn topsport trouwens
met mijn studies klinische psychologie
en dat gaat goed.
Had je verwacht dat je dit jaar zou
kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen?
Neen, eigenlijk niet. We wilden ons
de komende jaren voorbereiden op
de Olympische Spelen van 2024. Mijn
droom om deel te nemen aan de
Spelen is dus eerder uitgekomen! Ik zal

in Tokio alles geven en we zien wel wat
het wordt. Op deze Spelen kan ik een
pak ervaring opdoen. Ik ben ook erg
benieuwd hoe het eraan toegaat in het
olympisch dorp.
In mijn discipline zijn er 60 atleten
geselecteerd en het is voor mij erg
belangrijk om mentale rust te bewaren.
Hoe vaak moet je trainen en waaruit
bestaan die trainingen?
Per week werk ik 15 uur technische
training af. Verder staan er ook fysische trainingen op het programma
waarbij ik werk aan balans, evenwicht
en uithouding. Iedere week heb ik
een afspraak bij mijn kinesist en bij
mijn mental coach. Ik probeer ook zo
gezond mogelijk te eten: veel groenten en een lactosevrij dieet.

Jessie Kaps heeft zich tijdens het EK
in Kroatië als zesde geplaatst voor
de eindstrijd die met acht schutters
werd afgewerkt. In de finale verloor
ze met 250.2 punten nipt van de
Française Océanne Muller die 251.5
punten behaalde.
Op de Olympische Spelen van 2012
in Londen behaalde onze landgenoot
Lionel Cox een zilveren medaille op
de 50 m liggend kleinkalibergeweer.
Misschien treedt Jessie Kaps wel in
zijn voetsporen door een medaille
te winnen. Nieuwpoort duimt alvast
voor een mooie prestatie!

Dit gebouw vormt de schakel tussen de
vissersvloot en de vishandel. Hoewel de
handelingen doorheen de jaren dezelfde zijn
gebleven, is de werkwijze sterk geëvolueerd. De
sigaretten en loslopende honden zijn uit het beeld
verdwenen.

DE VISMIENE

Benieuwd hoe het werken in de Vismijn vroeger
gebeurde? Aan de hand van foto’s, teksten, artikels,
boeken en films duik je in het verleden en het
heden van de vismiene.

Vanaf donderdag 1 juli 2021
is de bibliotheek opnieuw 24 uren
per week open. De openingsuren
raadpleeg je op www.nieuwpoort.be.

De tentoonstelling vindt plaats in de bib en is gratis
te bezichtigen tijdens de openingsuren.

14 EN 15 AUGUSTUS

BELEEF DE RESTAURATIE VAN
DE NIEUWPOORTSE WATSON
Stad Nieuwpoort en een ploeg vrijwilligers
restaureren de komende drie jaar samen de
Reddingboot 2. Dit houten reddingsschip van het
Watson-type is geklasseerd als maritiem erfgoed.
In het weekend van 14 en 15 augustus 2021 kun je
de restauratieloods bezoeken. Je ziet er met eigen
ogen hoe aan het schip wordt gewerkt.
De Dienst Cultuur is nog op zoek naar authentiek
bronmateriaal om het verhaal van de Reddingboot
2 te kunnen schrijven. Heb je thuis foto’s of oude
dia’s liggen van het schip en zijn bemanning?
Zijn er nuttige documenten over de boot of reddingsoperaties? Ken je oud-personeelsleden van
het Loodswezen die ooit met de Reddingboot 2
hebben gevaren en daar mooie anekdotes over
kunnen vertellen?
Neem dan zeker contact op met de Dienst Cultuur
via cultuur@nieuwpoort.be of tel. 058 79 50 00.

REDDINGBOOT 2

Volg de restauratie en ontdek
meer over het schip via
www.nieuwpoort.be/watson.
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zomer vol kunst
Nieuwpoort is een cultuurminnende stad die
inwoners en bezoekers graag warm maakt
voor diverse kunstvormen. Zo staat er een heus
theaterfestival op het programma, gespreid over
drie julidagen. De zomer van 2021 markeert ook de
terugkeer van kunsttriënnale Beaufort. Verder is er
ruime aandacht voor streetart.

Z
/ NUS

interview met Maarten Vanden Eynde
Belgisch kunstenaar Maarten Vanden Eynde creëerde
het werk 'Pinpointing Progress' op het Marktplein.
Hij is vooral bezig met sculptuur, video, fotografie,
installatie en performance.
Hoe meet je vooruitgang? Is menselijke interventie
altijd nodig of evolueren we sowieso? En is
vooruitgang dan altijd ten goede? Dat is de vraagstelling in Pinpointing Progress. Waar haalde jij je
inspiratie?
De sculptuur werd gemaakt voor de Biënnale van Riga
in 2018. In eerste instantie ging het over het historisch
verleden van de stad en de productieprocessen
tijdens de Sovjet-Unie. De objecten die toen vervaardigd werden, krijgen een centrale rol in het werk.

TOT 07 NOVEMBER

BEAUFORT 21
De zevende editie van de triënnale voor
hedendaagse kunst aan zee loopt tot 7 november
2021. In Nieuwpoort kun je twee kunstwerken
bewonderen: Family Module van Goshka Macuga
en Pinpointing Progress van Maarten Vanden
Eynde.
De programmagids van Beaufort 21 kost 1 euro
en is te verkrijgen bij de Dienst Toerisme in
Nieuwpoort-Bad of in het bezoekerscentrum
Westfront.
THE LONG PARADE
Nieuw is dat een muzikale creatie van kunstenaar
Ari Benjamin Meyers wordt uitgevoerd in elke
kuststad. In Nieuwpoort is dit op zondag 1
augustus 2021 om 15.45 u. Samen met Die
Verdammte Spielerei brengt de Katholieke
Koninklijke Fanfare een unieke performance. Het
traject trekt van gemeentehuis naar gemeentehuis
en is gebaseerd op het kinderspel “Ik telefoneer
naar …”.
meer info op
www.beaufort21.be
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in gesprek met de
kunstenaars van Beaufort 21

Er zit ook een duidelijke verwijzing in naar De
Bremer stadsmuzikanten, het sprookje van de
gebroeders Grimm?
Dat klopt. Riga is één van de zustersteden van
Bremen. Riga werd ook gesticht door handelaren uit
Bremen. Daarnaast staat het bekende beeldje van
het sprookje met de ezel, de hond, de kat en de haan,
ook in de stad. De Bremer stadsmuzikanten gaat over
vier oude en mishandelde dieren die samenwerken
om te ontsnappen aan hun kwaadaardige meesters.
Het verhaal getuigt over slechte werkomstandigheden en toont de negatieve kant van vooruitgang.

Het schenden van mensenrechten
lijkt onlosmakelijk verbonden met
de modernisering. Pinpointing
Progress maakt voorzichtig de
balans op en beseft: ooit stort de
Toren der Vooruitgang misschien
weer in elkaar.
Jouw werk bestaat uit verschillende opmerkelijke
componenten. Zo zien we bussen, mopeds, een
fiets, een radio, een telefoon en een minox camera.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Pinpointing Progress is eigenlijk een restauratieproject geworden en dat vond ik ook wel mooi.
Het geheel gaat immers over het preserveren van
bepaalde objecten die evolutie representeren. Mijn
werk bestaat uit allerlei elementen die geproduceerd
zijn in Letland, het vroegere kloppende hart van de
Sovjetindustrie.
Helemaal op de punt zie je een processor, een cruciaal onderdeel op de printplaat van een computer.
Het is het enige element van het kunstwerk dat nu
nog in Riga wordt gemaakt. Dit element geeft ook

aan dat we evolueren van een maakindustrie naar
een communicatie-industrie.
Waar haalde je de onderdelen van het werk?
Van de onderste bus hebben we maar drie exemplaren gevonden in Letland die te koop waren.
Die waren allemaal in heel slechte staat. Gelukkig
konden we er twee opkopen en daar hebben we een
volledig nieuwe bus van gemaakt. Een apart team
van zes mensen heeft daar twee maanden lang aan
gewerkt. Naar die andere objecten hebben we ook
wat moeten zoeken op de tweedehandsmarkt maar
dit verliep toch gemakkelijker.
Vanwaar die interesse voor het historisch verleden?
Ik ben vooral geïnteresseerd in de menselijke e
 volutie
gekoppeld aan technologie en de veranderingen die
daarmee gepaard hebben. De sporen die de mens
nalaat en hoe die in de toekomst gevonden en geïnterpreteerd zullen worden, spreekt me aan. Dat gaat
in eerste instantie over materiële sporen. Als een
geoloog in de toekomst bijvoorbeeld een Ikea-kopje
vindt, hoe gaat hij dit dan interpreteren en wat voor
verhaal verzint hij daarbij? En hoe zal hij het verhaal
van de menselijke maatschappij schrijven?
Dat is dan weer een reflectie op vandaag. Alles wat
wij nu aan het produceren zijn, is een erfenis voor de
toekomstige generaties. In de laatste 70 jaar hebben
wij heel veel materialen uitgevonden die duurzaam
zijn. Dat zorgt er ook voor dat ze niet biologisch
afbreekbaar zijn en ons gaan overleven. Zij zullen
overblijven als restanten van ons bestaan. Voor mij is
het heel belangrijk om mensen daarop te wijzen. Het
zou moeten leiden tot meer bewuste keuzes.
Wat vind je van de locatie waar je werk te bezichtigen is?
Fantastisch. Ik was heel blij met de locatie en zag
meteen dat dit een zeer mooie plek is. Ik zag ook
meteen hoe ik het werk wilde positioneren, tussen
het Stadhuis en de kerk. Alsof het de straat oprijdt,
maar dat er toch genoeg plaats is om rond te lopen.
Het is ook een fotogeniek werk. Het is belangrijk
dat mensen een mooi standpunt kunnen kiezen om
foto’s te nemen.
Een voordeel van de locatie is dat het werk toegankelijk is. Die toegankelijkheid speelt een grote
rol in het kunstproject Beaufort. Hoe kijk jij daar
tegenaan?
Ik heb veel liever dat mensen mijn werken kunnen
bekijken in de publieke ruimte. Grote werken lenen
zich ook voor open buitenlocaties. En dat is nu juist
de sterkte van Beaufort. Je kunt zelf fysiek bewegen
tussen de werken en de steden, waarin de werken
staan, beter leren kennen. Allemaal op je eigen tempo.
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in gesprek met de
kunstenaars van Beaufort21
interview met Goshka Macuga
Goshka Macuga is geboren in de Poolse hoofdstad Warschau en woont en werkt in Londen. Zij bedacht het werk
‘Family Module’ in het Prins Mauritspark. Macuga's praktijk
richt zich vaak op institutionele geschiedenissen en stelt
onconventionele associatieve lezingen voor van sociale en
politieke geschiedenissen.

In dit verhaal zag ik gelijkenissen met de situatie in Polen.
Rechtse groeperingen proberen er om christelijke en traditionele gezinswaarden te populariseren en elke vorm van
diversiteit uit de samenleving te bannen. Zo worden abortuswetten steeds strenger gemaakt en kunnen h
 olebi-koppels
geen kinderen krijgen.

Hoe kwam dit werk tot stand?

Family Module bestaat uit drie grote figuren. Wat symboliseren ze?

Het model voor deze sculptuur produceerde ik oorspronkelijk voor een tentoonstelling in 2010 voor de Zacheta Galerij
in Warschau. Mijn eerste expo in Polen sinds ik in 1989 mijn
thuisland verliet. Het doel van deze tentoonstelling was om
de veranderingen in de Poolse cultuur te belichten sinds ik
vertrokken ben.
In het werk verwijs je naar het werk La Familia Obrera
(1968) van de Argentijnse kunstenaar Oscar Bony. Welke
invloed had dit werk op jou?
Bony vroeg een arbeidersgezin om te poseren als levende
sculptuur op een sokkel. Het bedrag dat ze hiervoor kregen,
was het dubbele van wat ze normaal verdienden. Hiermee
bekritiseerde hij de Argentijnse overheid die het gezin als
hoeksteen van de samenleving zag, maar de arbeidersklasse in de kou liet staan.

De figuren stellen een gezin voor: twee vrouwen en hun
kind. Ze zitten dicht bij elkaar en kijken alleen elkaar aan.
Dankzij de sokkel van 2 meter hoog ontstaat er een barrière
tussen de figuren en het publiek.

Family Module vormt een aanklacht
tegen het weggommen van verworven
mensenrechten ten voordele van één
model voor de samenleving: het gezin.
In ruimdenkende samenlevingen is
het idee van het gezin verbreed naar
vele vormen van familie die niet
heteronormatief zijn, zoals vertegenwoordigd in dit beeld.

Hoe zou je het begrip familie vandaag omschrijven?
Veel mensen hebben moeite met de sociale contrasten die
we vandaag zien. We zijn er dankzij technologische ontwikkelingen enorm op vooruitgegaan. Zo staan we tegenwoordig in contact met de hele wereld. Hierdoor verwachten
we dat mensen ook openstaan voor nieuwe ideeën. Helaas
blijkt dit veelal niet het geval te zijn. Zo zien we dat diverse
familievormen nog steeds niet aanvaard worden en dat
velen hun individuele vrijheid niet ten volle kunnen uiten.
In je werk verwijs je ook naar de vrouwen die tijdens de
middeleeuwen ten onrechte tot de brandstapel veroordeeld werden. Kun je ons daar meer over vertellen?
Op het Marktplein van Nieuwpoort is een herdenkingsbord
terug te vinden voor Jeanne Panne en alle andere vrouwen
die beschuldigd werden van hekserij. Deze vrouwen wilden
zich niet aanpassen aan de rol van het patriarchaat (nl. dat
van een goede huisvrouw) en daarvoor werden ze terechtgesteld. Ook de laatste jaren zien we dankzij initiatieven
zoals MeToo en Black Lives Matter dat er nog steeds veel
vooroordelen zijn en ongelijkheid bestaat.

Family Module bevindt zich in het pas vernieuwde Prins
Mauritspark. Hoe sluit de locatie aan op het werk?
Het is heel aangenaam dat dit werk tentoongesteld wordt
op een toegankelijke plaats. Het werk werd ook speciaal
ontworpen zodat het buiten kan staan.
Welk effect hoop je dat jouw werk teweegbrengt?
Als kunstenaar hoop ik dat mensen zichzelf herkennen
in mijn werken en dat ze in aanraking komen met nieuwe
ideeën. Mijn bedoeling is steeds om mensen te doen nadenken over relevante onderwerpen. Politieke onderwerpen
mijd ik niet want het is mijn taak als kunstenaar om bepaalde
zaken bespreekbaar te maken.
Hoe mensen mijn werk ervaren, daar heb ik geen controle
over en dat is ook niet nodig. Mensen moeten zelf hun
eigen gedachten kunnen vormen. Dat is nu net het mooie
aan een maatschappij waar je vrij kunt denken en waar je vrij
je mening kunt uiten.

De gedenkplaat herdenkt niet alleen de onrechtvaardigheid van vroegere tijden maar herinnert ons ook aan de
constante dreiging van een onderdrukkend systeem.

Wist je dat het werk 3D-geprint werd?
Goshka Macuga leverde drie handgemaakte
figuren van 40 cm aan het bedrijf Poly
Products dat het werk op grote schaal tot
leven wekte. In totaal duurde het 250 uur of
10 dagen om het werk te printen.
Het behouden van de originele vorm
was het meest uitdagende onderdeel
van het maakproces. Printen op grote
schaal is immers relatief nieuw, zeker in de
kunstwereld. De kunststoflagen werden
daarom voorzichtig en laag voor laag op
elkaar gelegd.
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daar zit muziek in
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TOUR ELEKTRIEK 2.0
Om kunst meer in het straatbeeld én dichter bij
de mensen te brengen, pakte Stad Nieuwpoort
in 2020 uit met Tour Elektriek. Dit streetartproject,
opgestart door Treepack, voorziet saaie en grijze
elektriciteitskastjes van een opvallend kunstlaagje.
Het worden unieke pareltjes in het straatbeeld.

NOSTALGIE
WALK ON SUNSHINE
Instagram- en belevingsroute geschikt
voor alle leeftijden
De Nostalgie Walk On Sunshine-routes laten je
Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad op een heel
andere manier ontdekken. Ze brengen je langs de
meest fotogenieke plaatsen en op elke locatie komt
ook een feelgood-classic van Nostalgie op een
verrassende manier tot leven.

In navolging van de bestaande route in het
stadscentrum is er dit jaar Tour Elektriek 2.0.
Ontdek tien nieuwe kunstwerken tijdens een
wandeling langs de mooiste plekjes aan de
Havengeul en in Nieuwpoort-Bad.
TOUR ELEKTRIEK 2.0

HEDENDAAGSE KUNST
IN NIEUWPOORT
Heel wat parels uit de hedendaagse kunst
sieren de Nieuwpoortse openbare ruimte.
De opvallendste van die werken werden nu
gebundeld in een handig overzicht met plannetje
zodat je deze zelf te voet of met de fiets kunt (her)
ontdekken.

De brochures met de
volledige routes van Tour Elektriek
en Hedendaagse kunst in Nieuwpoort kun je gratis verkrijgen bij de
Dienst Toerisme en online op
www.nieuwpoort.be.

03 JULI T.E.M. 31 AUGUSTUS

Zo kun je onder andere op de Stairway To Heaven van
Led Zeppelin poseren of een foto maken op het meest
legendarische zebrapad uit de muziekgeschiedenis:
Abbey Road van The Beatles. Met Ik Wil Je van De
Kreuners kun je de liefde perfect in beeld brengen.
De Nostalgie Walk On Sunshine-Wedstrijd!

NOSTALGIE WALK ON SUNSHINE

In totaal zijn er 10 verschillende fotolocaties, verdeeld
over de 2 routes. Op elke locatie is ook een letter in het
ontwerp verstopt. Als je die allemaal verzamelt, kun je aan
het eind van elke route een woord vormen. De oplossing
stuur je door via www.nostalgiewalkonsunshine.be. Je
maakt kans op leuke prijzen.
meer info op
www.nostalgiewalkonsunshine.be.

PARAVENT
Editie 2021 van de tweejaarlijkse Nieuwpoortse
Kunstprijs focust op streetart. De deelnemers
brachten kleur aan op windschermen. Onder de
noemer Paravent vormen die samen een unieke
openluchttentoonstelling op het strand t.h.v. het
Hendrikaplein.

17 JULI T.E.M. 08 AUGUSTUS

NOSTALGIE LIVE
RADIO POP-UP

De expo kwam tot stand in samenwerking met
stranduitbating Ternier Kabienen.

Nostalgie Live Radio pop-up striijkt neer op de Zeedijk
van Nieuwpoort. Daar zul je de pop-up studio kunnen
bezoeken. Met Nostalgie Beach Radio brengen ze
elke dag vanaf 10 u. de zomer naar Nieuwpoort.

Dagelijks van 10.30 tot 17.30 u.

04 AUGUSTUS
07 JULI T.E.M. 15 SEPTEMBER

Z

KUNSTMARKT

In het centrum van Nieuwpoort-Stad

/ NUS

BEIAARDSEIZOEN
Tijdens het zomerse beiaardseizoen staan heel wat
concerten op de planning. Elke woensdag tot en met
15 september 2021 kun je om 19.30 u. genieten van
een beiaardconcert op het Marktplein.
BEIAARDSPEKTAKEL

De toegang tot de Kunstmarkt is gratis.
Van 10 tot 18 u.
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BENIET VAN DE BEIAARD

Naar jaarlijkse gewoonte strijkt in het historisch
stadscentrum een heuse Kunstmarkt neer waar
je kunstenaars uit verschillende disciplines aan
het werk ziet. Schilderijen, beeldhouwwerken,
juwelen, werken in keramiek en glas en nog veel
meer komen aan bod. Bezoekers krijgen de unieke
kans om kunst te zien, beleven en zelfs maken.
Verschillende muzikale acts zorgen voor een
gezellige sfeer.
KUNSTMARKT

Op zaterdag 21 augustus 2021 is er om 20 u. een
beiaardspektakel. Daarbij zal gespeeld worden vanuit
de toren en op de mobiele beiaard van Praag. Een
lichtshow kan hierbij uiteraard niet ontbreken.
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ZONDAG 18 JULI

16 JULI T.E.M. 18 JULI

Verteltheater ‘Kleine Verhalen voor Grote Oren’
door Audrey Dero en Christine Verheyden

DRIE DAGEN HOOGSTAAND THEATER

KOMT DAT ZIEN!

Bosverhalen. Wolfverhalen. Verhalen om te lachen.
Verhalen om te boeien. Verhalen voor kleine en
grote oortjes, voor jonge alsook oudere oogjes.

Het theaterfestival Komt dat zien! strijk neer op een
aantal bijzondere locaties in Nieuwpoort-Stad. Zo
zijn er voorstellingen aan de Koolhofput, in de tuin
van de oude pastoriewoning en op de speelplaats
van GO! Atheneum Nieuwpoort.

Om 10 u. (vanaf 2,5 jaar) en 11.15 u. (vanaf 5 jaar)
Tuin pastoriewoning, Sint-Sebastiaanstraat
€ 2 p.p. of € 5 voor een bubbelticket tot 5 pers.
Circustheater ‘Dom’ door Charel en co
(vanaf 5 jaar)

Alle theateropvoeringen vinden plaats in een
intieme setting en het aantal plaatsen is beperkt.

In Dom ontmoet je ‘De’ Charel: een bijzondere
artiest die zichzelf en alles daaromheen best
geweldig vindt. Een podiumbeest in hart en
nieren. Dat het vorige keer misging, zit hem dwars
en daarover komt hij nu vertellen en vertonen.
Daarover heeft hij geschreven, gerijmd, geknutseld
en gedacht.

VRIJDAG 16 JULI
Comedyshow met Joost Van Hyfte
De immer enthousiaste Joost Van Hyfte heeft z’n
eigen genre op de kaart gezet: culinaire comedy.
Hij serveert je comedy waarbij het water je in de
mond zal lopen en laat zich graag leiden door het
publiek: “Ik heb een menukaart in mijn kop zitten,
zoek in het begin van de avond welk ‘vlees’ ik in de
kuip heb en pas mijn set aan terwijl ik bezig ben.”
Om 20 u.
Basisschool De Vierboete, Potterstraat
€3

Dom is eigenzinnig interactief clownesk vertelen circustheater met rolbanen, blaaspijpen, een
haai en ook walvis maar bovenal één boodschap:
‘De Charel is niet dom, dat is hij nie; de Charel is
genie!’.
JOOST VAN HYFTE

ZATERDAG 17 JULI

Muziektheater ‘Don Juan, een opera’ door
DESCHONECOMPANIE

Een groep jager-verzamelaars confronteert het
publiek op uitdagende en humoristische wijze
met de manier waarop de mens zich sinds de
agrarische revolutie steeds dieper in de nesten
heeft gewerkt. Zes acteurs spelen op drie
verschillende locaties. Het publiek wandelt van de
ene locatie naar de andere.

Drie acteurs, een zangeres en een pianist breken
Mozarts opera Don Giovanni helemaal open en
mixen schaamteloos met live vertalingen en tekst
uit Molière's Don Juan.

DOE NIET ZO SAPIENS

Op weg naar de jaarlijkse brandweerviering zitten
de brandweerkapitein en zijn team plots vast in een
grote kettingbotsing. Tijdens de viering moeten de
speeches en de oproep om vrijwilliger te worden
absoluut doorgaan. Ook de hommage aan de
inmiddels gepensioneerde topbrandweerman
Willy mag niet worden uitgesteld. De aanwezige
collega’s komen hierdoor ongepland aan het
woord. Ambulancière Isabelle, stagiair Randy,
sergeant Jeremy en Willy laten iedereen
enthousiast meeleven over wat dat feitelijk is om
brandweermens te zijn.
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Een toegankelijke opera voor een breed
publiek, met een snelle opeenvolging van
lichtvoetige verkleedpartijen en misverstanden,
aria's van verstilde emotionele momenten en
indrukwekkende ensembles. Komt dat zien!
Om 20.30 u. (indien volzet extra om 17 u.)
GO! Atheneum Nieuwpoort, Arsenaalstraat 20
€5

Met: Mareille Labohm, Willy Herremans, Stefaan De
Winter & Veerle Malschaert
Om 21 u. (indien volzet extra om 17.30 u.)
GO! Atheneum Nieuwpoort, Arsenaalstraat 20
€5

DOM

Iemand is er in geslaagd om, in vrede met zichzelf,
steeds te volgen wat zijn lusten hem ingeven.
Anderen leven met een ander idee over de liefde.
Toch dringt zo iemand binnen in je leven, in je bed,
op je huwelijksdag, in je idee van eeuwige trouw.

Om 15, 15.45 en 16.30 u.
Koolhofput
€3
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Om 14 u. (indien volzet extra om 16 u.)
Basisschool de Vierboete, Potterstraat
€ 2 p.p. of € 5 voor een bubbelticket tot 5 pers.

Theaterwandeling ‘Doe niet zo sapiens’ met Hans
Van Cauwenberghe, Michael Pas e.a.

Buitenspektakel ‘Alles in brand!’ door Arne Sierens

KLEINE VERHALEN VOOR GROTE OREN

ALLES IN BRAND!

DON JUAN, EEN OPERA

Tickets voor Komt dat zien! reserveer
je via www.nieuwpoort.be/komtdatzien.
De programmafolder is te verkrijgen bij
de Dienst Toerisme.
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oorlog en vrede
Een eeuw geleden raasde de storm van de Eerste Wereldoorlog
over Nieuwpoort. De stad werd genadeloos van de kaart geveegd.
Het verhaal van die woelige periode herbeleef je door de ogen van
een bekende Nieuwpoortenaar, in bezoekerscentrum Westfront.

in het Spoor
van ... Feniks
interview met
Brigitte De Cock

MERSE TIPS

Maar eens de wapens zwegen, krabbelde Nieuwpoort langzaam
overeind. De wederopstanding vormt het thema van een uniek
zomerevenement in de historische binnenstad.
Deze zomer pakt Stad Nieuwpoort uit met het indrukwekkende
Feniksproject. Hiermee wordt de wederopstanding van onze stad na
de Groote Oorlog in herinnering gebracht. Het programma omvat
een originele Fenikswandeling én een heus openluchtspektakel op
het Marktplein.

FENIKSWANDELING

IN HET SPOOR VAN ... FENIKS

Z

Hoe ben je bij het Feniksproject betrokken
geraakt?

In de Nieuwpoortse binnenstad liggen de verhalen
over de Wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog
zo voor het rapen. Je kunt ze letterlijk van de gevels
aflezen. Deze zomer brengen we zes scènes, die
zich 100 jaar geleden achter die gevels afspeelden,
opnieuw tot leven.

Begin 2020 werd ik samen met de andere geselecteerde acteurs uitgenodigd om een eerste lezing
te doen van het script. Ik veronderstel dat men
bij mij is uitgekomen omwille van mijn jarenlange
ervaring in het amateurtheater.
Aanvankelijk werd mij de rol van het kamermeisje
van Hôtel de l'Espérance toegewezen. Oorspronkelijk bracht dat personage een monoloog. Doorheen het creatieproces werd die tekst opgesplitst
in een dialoog tussen twee kamermeisjes.

Daarvoor baseren we ons op anekdotes die de bekende
Nieuwpoortenaar Juul Filliaert heeft nagelaten. Frieda
Vanslembrouck en Johan Bouttery verwerkten deze opmerkelijke
passages tot zes ontroerende kortfilms. Samen vormen ze de
originele en verrassende wandelroute In het Spoor van ... Feniks.

Ikzelf kreeg de vertolking van niet één maar twee
andere, nieuwe personages toevertrouwd.

Deze Fenikswandeling start aan bezoekerscentrum Westfront en
leidt je daarna doorheen de historische binnenstad. Scan de QRtags met je smartphone en volg het spoor van de Feniks. De route
In het Spoor van ... Feniks is een mooie prelude op het spektakel
op het Marktplein. Maar je kunt deze wandeling ook los daarvan
ontdekken, zelfs na het spektakel.

Kun je iets meer vertellen over de beide dames
die je tot leven brengt?
De ene rol is die van een Nieuwpoortse volksvrouw.
Ze mijmert over de verwoesting die een oorlog
met zich meebrengt. Ondertussen reinigt ze met
een beitel één van de vele stenen die uiteindelijk
zal hergebruikt worden bij de wederopbouw van
de stad.

28 JULI T.E.M. 31 JULI 2021
SPEKTAKEL

FOLLOW THE ... FENIKS

Follow the … Feniks dient zich aan als een ontroerend verhaal over
moeten loslaten en de wil om terug vast te nemen en verder te
gaan. Om wederop te bouwen.
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Voor ‘NUS’ vertelt Brigitte over het filmproces, haar
personages én over hoe ze zich voorbereidde op
haar rollen.

01 JULI T.E.M. 15 SEPTEMBER

Apotheose van het Feniksproject is Follow the … Feniks: een
beklijvend spektakel op het Marktplein met projectie, theater en
livemuziek. Onder leiding van regisseur Mieke Dobbels – muzikaal
begeleid door Johan Bouttery – herbeleef je het Nieuwpoort
van na de Eerste Wereldoorlog, als typevoorbeeld van een
Wederopbouwstad.
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Brigitte De Cock is actrice in één van de zes kortfilms
die samen de ‘In het Spoor van ... Feniks’-wandeling
vormen. Ze kruipt in de huid van maar liefst twee
verschillende vrouwen die het Nieuwpoort uit de
jaren 20 aanschouwen.

Dagelijks om 22 u., 30 en 31 juli extra om 23 u. onder voorbehoud
Marktplein, Nieuwpoort-Stad
€ 3 p.p. of € 10 voor een bubbelticket voor 4 pers. | Tickets via 		
www.visit-nieuwpoort.be of Dienst Toerisme vanaf 1 juli.

'Follow the … Feniks' kadert in het
regionaal project 'Feniks2020'.
Hierbij brengen twaalf partners
uit de Westhoek elk op hun
eigen manier – via evenementen,
thema-expo’s etc. – het thema
van wederopbouw na de Eerste
Wereldoorlog onder de aandacht.
Met de steun van Westtoer en
Toerisme Vlaanderen.

Het andere personage is een (ramp)toeriste, één
van de vele deftige dames die in de jaren na de
oorlog het puin in Nieuwpoort kwam bezichtigen.
Als ware het een toeristische attractie.
De dame van de gegoede klasse brengt een
gedicht van de gerenommeerde Poolse dichteres
Wisława Szymborska. Wat wordt hiermee
gesymboliseerd?
Het gaat om het zeer confronterende gedicht
Einde en Begin, een prachtig stukje poëzie. Ik
was zeer vereerd dat mij gevraagd werd om het
gedicht voor te dragen.
De titel van het gedicht onthult alles. Er is een einde
en een nieuw begin. Na de oorlog vaststellen hoe
alles vernield is, hoe men weer heropbouwt, hoe
men al die ellende en de verhalen erover stilaan
beu wordt en alles geleidelijk in de vergetelheid
geraakt. Hoe de mens uiteindelijk opnieuw hoop
en veerkracht toont.
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Hoe moeilijk was het om twee rollen te vertolken?
Was het lastig schakelen tussen beide personages?
Het spelen van de twee verschillende personages was op
zich niet moeilijk. Andere kleren aantrekken is voor mij al
voldoende. Alleen de verschillende manier waarop beide
dames spreken, vergde enige concentratie.
Voor de volksvrouw is het evident dat ze dialect gebruikt,
de chique dame spreekt in zuiver Algemeen Nederlands.
Sommige woorden in het dialect kunnen soms heel subtiel
verschillen van de AN-versie. Dus daar was het opletten om
geen fouten te maken in de zegging.
De reden om de chique dame AN te laten spreken, heeft
ook een praktische kant. Op die manier zullen mensen
die de kortfilm bekijken maar niet zo vertrouwd zijn met
ons Nieuwpoortse dialect, evenzeer kunnen genieten van
het gedicht. Hadden we dit in streektaal gebracht, was de
boodschap die in Szymborska’s schrijfsels vervat zit misschien niet duidelijk overgekomen.

T.E.M. 05 SEPTEMBER
EXPO

MIJN OORLOG
JUUL FILLIAERT 1914 - 1918

THE MAKING-OF VAN EEN KORTFILM

In bezoekerscentrum Westfront loopt een unieke
tentoonstelling over Juul Filliaert. Het museum
brengt hiermee de oorlogsjaren van deze bekende
Nieuwpoortenaar – actief als journalist, uitgever en
verzamelaar – opnieuw tot leven.

Speciaal voor 'NUS' vertelt Brigitte hoe het er achter de
schermen aan toe ging. Je ontdekt wat er aan het maken van
een Feniks-kortfilm voorafging.
Locatie
De twee personages die ik vertolk, vertellen hun verhaal in
de schaduw van de Duvetorre. Een betere filmset kun je zelf
niet creëren. De oude torenruïne in de Willem De Roolaan
is nog één van de weinig tastbare getuigen van de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog. Het was een evidente
keuze om hier Einde en Begin voor te dragen.
Script instuderen
Ik had drie weken tijd om de tekst in te studeren. Dat was net
genoeg. Meer nog: ik was blij dat de opnames er eindelijk
waren want ik werd er stilaan gek van om elke dag ettelijke
keren het gedicht in mijn hoofd te blijven opzeggen. Het
was leuk om het na al die voorbereidingen ‘voor echt’ te
mogen voordragen.
Character building
Voor een dergelijke korte opdracht was er niet echt sprake
van uitgebreide character building. Deze twee personages
kwamen vooral tot leven via kostumering. De kledij doet
alles. Ik vond het heel leuk om die belle-époquekledij te
mogen aantrekken. Vooral de hoed vond ik fantastisch.
Uiteraard mocht wat make-up bij deze chique dame ook
niet ontbreken!

Als redactie-secretaris van het frontblad De
Belgische Standaard was Filliaert betrokken
bij alle initiatieven om de culturele en sociale
noden van de frontsoldaat te behartigen. Zijn
persoonlijk archief en unieke kunstverzameling van
frontschilders plaatst het engagement van deze
getuige opnieuw in de belangstelling.
MAAK KENNIS MET DE CURATOR

MIJN OORLOG

De drijvende kracht achter de expositie is
Juuls kleinzoon, Luc Filliaert. Luc is net als zijn
grootvader Nieuwpoortenaar in hart en ziel
en geeft sinds jaar en dag les aan het zesde
leerjaar in de Vrije Basisschool Stella Maris.
Geschiedenis is één van zijn stokpaardjes.
Naar aanleiding van de tentoonstelling
schreef Luc een rijk gedocumenteerd boek
over zijn grootvader. Het naslagwerk toont
hettarchief van Juul Filliaert, belicht diens vier
oorlogsjaren en schetst zijn uitgebreide verhaal
van 1910 tot 1925, met de onthulling van het
oorlogsmonument van beeldhouwer Pieter
Braecke.
Het boek Mijn Oorlog is verkrijgbaar in het
bezoekerscentrum Westfront en bij de Dienst
Toerisme.

LUC FILLIAERT

Alles details over het spektakel
Follow the … Feniks en de wandeling
In het Spoor van … Feniks lees je in
de Fenikskrant. Deze is verkrijgbaar
vanaf 1 juli bij de Dienst Toerisme en
in bezoekerscentrum Westfront.
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MERSE TIPS

op kindermaat
T.E.M. 15 SEPTEMBER

POP-UP KAARTEN MAKEN

DOE-EXPO

Zeg nooit zomaar ‘wenskaart’ tegen een
superdeluxe, ultragestroomlijnde en in-yourfacespringende pop-up kaart!

BOUWEN AAN HET FRONT
MET CLICFORMERS

Heb je zin om er zelf eentje te maken? Kinderen
van 7 tot 11 jaar en jongeren van 12 tot 15
jaar kunnen hun artistieke uitspattingen op
pedagogisch verantwoord papier botvieren en
coronaproof de meest empathische wensen
versturen. Dit alles gebeurt onder de supervisie
van creatieve duizendpoot Anne.

In het bezoekerscentrum Westfront kunnen jonge
bezoekers tot 12 jaar met Clicformersblokken aan
de slag. Je kunt op een leuke manier meebouwen
aan drie opmerkelijke monumenten uit drie
frontsteden: de Lakenhalle van Ieper, de IJzertoren
van Diksmuide én het Koning Albert I monument
van Nieuwpoort. De drie maquettes bestaan uit
meer dan 50.000 Clicformersblokjes.

De workshops vinden plaats in de bibliotheek op
donderdag 1, donderdag 8 en dinsdag 13 juli
2021, telkens van 14 tot 15 u.

De kinderen kunnen ook als een echte architect
aan de slag en zelf een bouwwerk maken.

WORKSHOP POP-UP KAARTEN

Deelnemen is gratis. Het aantal deelnemers is
beperkt tot 15 personen per sessie. Schrijf je dus
vooraf in! Dit kan in de bibliotheek, telefonisch via
tel. 058 22 30 40 of via bibadmin@nieuwpoort.be.

Tickets voor het bezoekerscentrum Westfront
(Kustweg 2) kosten 5 euro per kind en 7 euro per
volwassene en zijn verkrijgbaar via
www.visit-nieuwpoort.be of
www.nieuwpoort.be/westfrontnieuwpoort.
Een toegangsticket is geldig voor de doe-expo
Clicformers en een bezoek aan Westfront.

ZOMERS PLEZIER IN
KINDERBOERDERIJ
DE LENSPOLDER

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is het
bezoekerscentrum één uur langer open: namelijk
van 10 tot 18 u. Westfront Nieuwpoort is steeds
gesloten op maandag.

Deze zomer kunnen jonge bezoekers zich extra
uitleven op de Kinderboerderij tijdens leuke
zoektochten en workshops. Het is ook extra
genieten op de Picknick Pelouse. Daar kun je jouw
picknick rustig opeten. De cafetaria blijft nog even
gesloten.
DIERENZOEKKAART
Aan de hand van een dierenzoekkaart kunnen
kinderen alle dieren beter kennen. Deze kaart is
gratis verkrijgbaar bij een bezoek aan de boerderij.

KINDERBOERDERIJ DE LENSPOLDER

BUBBELWORKSHOPS
Elke dinsdag, woensdag en donderdag staan er
workshops gepland: Zomerse broodjes maken, De
boer op zomertours en Wollige Vlinders vilten.
Inschrijven voor workshops gebeurt via
www.visit-nieuwpoort.be/kinderboerderij of via
het infokantoor Toerisme in Nieuwpoort-Bad.
ZOEKTOCHTEN

Z

Je volgt een uitgestippeld parcours met de
zoektocht Hekserij op de boerderij (vanaf 8 jaar) of
je wandelt al luisterend tijdens de QR-route Stap, al
luisterend en fluisterend, de boerderij rond.

BOUWEN AAN HET FRONT
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meer info op
www.visit-nieuwpoort.be/kinderboerderij.
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Nieuwpoort
in beeld
Mario Couvreur schenkt unieke
collectie met 20.000 foto’s
Verwoed verzamelaar en gepensioneerd stadsmedewerker Mario
Couvreur heeft een digitale kopie van zijn omvangrijke fotoarchief
geschonken aan Nieuwpoort. Het gaat om ongeveer 20.000 items:
van ruïnefoto’s uit de Eerste Wereldoorlog tot allerhande kranten
artikelen die het reilen en zeilen in Nieuwpoort beschrijven.
Stad Nieuwpoort wil de foto’s zoveel mogelijk tonen aan het grote
publiek. Bijvoorbeeld door gebruik in tentoonstellingen. Maar zeker
ook via de regiocollectie van de stedelijke bibliotheek en Nieuwpoort verbeeldt, onze rijke erfgoedbeeldbank.

Nieuwpoortse Rode
Kruis viert 60e
stickeractie met
Wim Willaert
Tussen donderdag 22 april en donderdag
6 mei 2021 liep de 60e stickeractie van
Rode Kruis-Vlaanderen. Voor Nieuwpoort
fungeerde acteur en stadsgenoot Wim
Willaert als uithangbord van deze
jubileumeditie.
Er werd ingezet op online verspreiding en
alternatieve verkooppunten. In Nieuwpoort
stond het Rode Kruis aan de Vismijn, het
toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad en
aan de beiaardtoren. Ook in vijf lokale
handelszaken waren de stickers te
verkrijgen.
De verkoopresultaten evenaarden die
van het meest recente topjaar 2019, toen
1.489 stickers de deur uitgingen. Met de
opbrengst kan de aankoop van een nieuwe
minibus iets vervroegd worden.

wilgenkunstwerk
Sea Forms krijgt
plaats in Prins
Mauritspark
In het Prins Mauritspark, op de site van
de vroegere Ideeëntuinen, kun je sinds
kort het indrukwekkend wilgenkunstwerk
Sea Forms vinden. De creatie bestaat
voornamelijk uit wilgentakken en
organisch materiaal. Natuurkunstenaar en
wilgenvlechter Jean-Louis Muller bracht
het wilgenkunstwerk tot stand. Blikvanger
is de vijf meter hoge wulk. De plaatsing
van Sea Forms kadert in de vernieuwing
van het Prins Mauritspark.
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vijfenzestig jaar gehuwd!
Hubertus Dammans en Liliane Wouters stapten op 30 april 1956
in het huwelijksbootje. De ouders van Hubertus werkten in hun
eigen beenhouwerij in Moortebeek terwijl de ouders van Liliane
daar vlakbij een boekhandel uitbaatten. De jubilarissen namen
destijds de beenhouwerij over die ze later transformeerden tot
een boekhandel. Het briljanten paar heeft twee zonen, twee
kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Het koppel werd in de
bloemetjes gezet in wzc De Zathe waar Hubertus verblijft.
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De evenementen en activiteiten
in deze UiTkalender zijn onder
voorbehoud. De meest recente
updates krijg je via de officiële
communicatie- en promotie
kanalen van Stad Nieuwpoort.

jeugdkampen
zomervakantie

Wil je echt eens de wind in de
zeilen hebben? Hou je van een
week met veel windsurf, bedoeld
om het echt aangeleerd te krijgen?
Alle tricks en skills krijg je onder
de knie. Professionele monitoren
leiden jullie op tot basisniveau of
evolutie 1 en zelfs tot begin Evolutie
2! Het Spaarbekken van Nieuwpoort
is zowaar de ideale plaats om het
windsurfen aan te leren.
Elke maandag een nieuw kamp
Vanaf 10 jaar
Koko Loco Nieuwpoort,
Nieuwendammeweg 19
€ 215 (externaat)
€ 360 (internaat)
info@outsidercoast.be,
www.theoutsidercoast.be
tel. 058 23 14 04

Nog niet helemaal overtuigd? Ga
mee op tweedaagse en leer je eigen
slaapplaats maken, dit combineren
we met andere uitdagingen zoals
vlottenbouw, marinierspiste en zoveel
meer!
1 shelter/tentovernachting staat
ingepland tijdens dit externaatskamp.
Elke maandag een nieuw kamp
Van 8 tot 12 jaar
't Kraaienest, Brugsevaart 50
€ 210 (externaat)
info@outsidercoast.be,
www.theoutsidercoast.be
tel. 058 23 14 04

MAANDAG 12 JULI T.E.M.
VRIJDAG 27 AUGUSTUS

MAANDAG 12 JULI T.E.M.
VRIJDAG 20 AUGUSTUS

THE OUTSIDER COAST
WIND- EN WATERRATTEN

THE OUTSIDER COAST
KAJAKTREKKING

Zijn water en wind je ding? Windsurf
wel je wel proberen, maar graag
afgewisseld met andere watersporten?
Dit is jouw kamp! Een halve dag
windsurf, halve dag vlottenbouw,
kajak, kano, marinierspiste etc. Een nat
en winderig geheel, vol avontuur.

Kajaktrekking, voor de echte
natuurfanaten! Elke dag kajakken,
overnachten in tenten, leren sjorren
en koken op een eigen vuurtje.
Activiteiten zijn onder andere
hindernissenparcours en laserbattles.

Elke maandag een nieuw kamp
Vanaf 8 jaar
Koko Loco Nieuwpoort,
Nieuwendammeweg 19
€ 205 (externaat)
€ 350 (internaat)
info@outsidercoast.be,
www.theoutsidercoast.be
tel. 058 23 14 04
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Zin om het moderne tijdperk voor
een weekje achter je te laten en om
oude technieken onder de knie te
krijgen? In Expedition Kicks leren we
vuur maken, werken we met kaart
en kompas en leren we je knopen
leggen!
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AGENDA

Nog niet helemaal overtuigd? Ga
mee op tweedaagse en leer je eigen
slaapplaats maken, dit combineren
we met andere uitdagingen zoals
vlottenbouw, marinierspiste en zoveel
meer!
1 shelter/tentovernachting staat
ingepland tijdens dit externaatskamp.
Elke maandag een nieuw kamp
Van 8 tot 12 jaar
't Kraaienest, Brugsevaart 50
€ 350 (internaat voor leden)
€ 350 (internaat voor niet-leden)
info@outsidercoast.be,
www.theoutsidercoast.be
tel. 058 23 14 04

ZONDAG 18 JULI T.E.M.
ZATERDAG 24 JULI
JONGE HELDEN
EXPEDITIE ATLANTIS

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

Jonge Helden (Crefi vzw) is jeugdwerk
met, voor en door kinderen en
jongeren. Wij ontdekken, spelen,
experimenteren, creëren en
entertainen. Begeleid door Jonge
Helden die minimaal in het bezit zijn
van het officiële attest ‘animator in het
jeugdwerk’.

Als organisator ken je je
activiteiten het best. Daarom laten
we je zelf je activiteiten invoeren
in de UiTdatabank.
Om in de volgende NUS vermeld
te worden, dient je activiteit
ingevoerd te worden vóór
maandag 26 juli 2021.

Domein Les Pommiers /
De Schorre, Brugse Steenweg 19
€ 280 (basistarief)
www.jongehelden.be

MAANDAG 19 JULI T.E.M.
VRIJDAG 13 AUGUSTUS
THE OUTSIDER COAST
COAST TREKKING

Tijdens de coasttrekking ga je de
Belgische kust verkennen met onder
andere een raft, kickbike, kajak, vlot,
een surfplank en meer! Bereid je voor
op een zot avontuurlijk kamp waarin
we ook laserbattle zullen spelen, naar
een trampolinepark gaan en we ons
eigen eten koken.
Elke maandag een nieuw kamp
't Kraaienest, Brugsevaart 50
€ 360 (basistarief)
info@outsidercoast.be, tel. 058 23 14 04
www.theoutsidercoast.be

MAANDAG 26 JULI
T.E.M. VRIJDAG 30 JULI
SPORT VLAANDEREN
PAARDRIJDEN EN ZEILEN

Paardenrijden en zeilen zijn twee
fantastische sporten die je kunt
combineren in eenzelfde sportkamp
bij Sport Vlaanderen in Nieuwpoort.
Naast het paardreiden en zeilen
wordt er iedere avond een leuke
avondactiviteit aangeboden.
Sport Vlaanderen Nieuwpoort,
Brugse Steenweg 9
Personen met een licht verstandelijke
handicap vanaf 15 jaar
€ 299 (basistarief)
info@s-sportrecreas.be
of tel. 025 15 02 54

JULI / AUGUSTUS

THE OUTSIDER COAST
'DIE HARD' WINSURFKAMP

THE OUTSIDER COAST
EXPEDION KICKS

agenda

MAANDAG 05 JULI T.E.M.
VRIJDAG 27 AUGUSTUS

RESERVEER JE
ZWEMBADBEZOEK!
Reserveren van je bezoek aan
het stedelijk zwembad is verplicht.
Dit kan eenvoudig via
www.nieuwpoort.be > zwembad.
Heb je een abonnement of
10-beurtenkaart? Geen probleem!
Je kunt online reserveren als
abonnee. Breng je reservatie
en abonnement mee bij je
zwembadbezoek en valideer dit
bij de kassamedewerkers.

CENTRUM
YSARA
& CITY

www.cultuurnieuwpoort.be

VOORSTELLINGEN
CENTRUM YSARA & CITY
Het is ontzettend lang stil geweest
in Centrum Ysara en de City. Nu is
het uitkijken naar volgend seizoen.
Artiesten die vorig seizoen op ons
podium hadden moeten staan,
worden na deze moeilijke periode
extra in de verf gezet! Zij krijgen
opnieuw een plekje in de rijk
gevulde agenda.
Je hebt de keuze uit een
verfrissende mix van theater,
muziek en humor. Met enkele
leuke extraatjes als finishing touch.
Alle updates over cultuurseizoen
2021-2022 en praktische details
over de start van de ticketverkoop
ontdek je op
www.cultuurnieuwpoort.be.

tel. 058 23 38 88
zwembad@nieuwpoort.be
Stedelijk zwembad, Leopold II park
www.nieuwpoort.be

De stedelijke Sportdienst biedt
strandsporten en -spelen aan
Meer info lees je op p. 29.

STADSWANDELING

WEEKMENU
Ontdek iedere dag een ander
stukje Nieuwpoort. Ontdek het
weekmenu en reserveer je tickets
op www.visit-nieuwpoort.be.
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DONDERDAG 01 JULI
POP-UP KAARTEN MAKEN
Meer info lees je op p. 45.

6

MEER INFO

OP

Te voet,
per fiets of
er
op het wat

.be
-nieuwpoort

www.visit

ELING
WATERWAND

11
16

RONDJE NIEUWPOORT
De Dienst Toerisme pakt uit
met een gevarieerd pakket
aan nieuwe wandel-, fiets- en
vaarontdekkingen. Deze pocket
Rondje Nieuwpoort reikt naast de
klassieke wandel- en fietskaarten
ook nieuwe en verrassende
plekjes aan om te voet, met de
fiets of op het water te verkennen.
Deze plekjes vormen samen
uitdagende routes voor jong en
minder jong, voor starters tot meer
ervaren sporters, voor inwoners
en bezoekers etc. Elk op z’n eigen
tempo.
Trek je wandelschoenen aan,
spring op je fiets of waag je
op het water voor een Rondje
Nieuwpoort!

SPEL
SPORT EN
& ZOË
MET GUST

UUR

PUUR NAT

5

TE VOET

THEATERWANDELING

DONDERDAG 01 JULI T.E.M.
WOENSDAG 15 SEPTEMBER
THEATERWANDELING
DE BLAUWE VOGEL
In de inkomhal staat een lege kooi. Het
deurtje staat open. Blauwe pluimpjes
dwarrelen in het rond. De straten
hangen vol met affiches: Gezocht:
Blauwe Vogel. Je rept je met een gsm
in de aanslag naar het vertrekpunt van
de zoektocht.
Zo begint Een Blauwe Vogel: een
theatrale QR-code wandeling voor
gezinnen vol figuren(theater),
vertellingen en liedjes. Je wandelt van
nest naar nest en ontdekt via filmpjes
het verhaal van kleine Mo, een hek en
een tuin en oude bomen en natuurlijk
... een blauwe vogel.
Haal je folder bij de Dienst Toerisme.

HAAL JOUW GRATIS
EXEMPLAAR VAN
RONDJE NIEUWPOORT
Af te halen bij Dienst Toerisme
Nieuwpoort-Bad, Hendrikaplein 11
Geldig zolang de voorraad strekt.
Eén exemplaar per bon.

BEIAARDCONCERTEN
7 en 21 juli | Els Debevere
14 juli | Deborah
28 juli | Jean-Pierre Hautekiet
4 augustus | Ludo Geloen
11 en 25 augustus | Els Debevere
18 augustus | Mathieu Polak
1 en 8 september | Els Debevere
15 september | duo Els Debevere
en Trui Herman
www.visit-nieuwpoort.be
Woensdag van 19.30 tot 20.30 u.
Marktplein, Nieuwpoort
Gratis

50
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DONDERDAG 01 JULI T.E.M.
DINSDAG 31 AUGUSTUS
ZOMERTENTOONSTELLING
RAMSKAPELLE
Deze zomer is er opnieuw een
gevarieerde groepstentoonstelling.
Deelnemende kunstenaars zijn Liene
Maes, Marc Leye, Freddy Cappon, Jo
Deilgat, Ivan Peel, Luc Leye, Groep
Bladelijn (Bart Steenkiste, Francine
Decaestecker, Leen Debevere,
Thérèse Deroo, Marie-Anne Bellefroid,
Yarka Neutens en Ireen Barbier).
Op de bovenverdieping van de
oude pastorie loopt tevens de
tentoonstelling door INAGRO over
patrijsvriendelijke maatregelen in
Ramskapelle.
Dagelijks van 10 tot 12 u. en
13 tot 18 u. (gesloten op maandag)
Pastorie, Hemmestraat
Gratis
tel. 0495 32 38 38

GIPSY VILLAGE
De allerkleinsten (3 tot 12 jaar) onder
ons kunnen zich uitleven in het
speeldorp Gipsy Village! Zo is er een
ballenbad, speleobox, theaterwagen,
nettenlabyrinth, springkasteel, een
glijbaan etc.
Na het spelen worden ze getrakteerd
op een lekker ijsje! De ouders/grootouders kunnen genieten op ons terras
aan de bar 't Kraaienest terwijl de
kindjes zich amuseren in het speeldorp vlakbij.
't Kraaienest, Brugsevaart 50
€ 8 | Reserveren is niet nodig
info@theoutsidercoast.be
www.theoutsidercoast.be
tel. 058 23 14 04

ZATERDAG 03 JULI T.E.M.
DINSDAG 31 AUGUSTUS
PARAVENT
Meer info lees je op p. 36.

DONDERDAG 08 JULI
POP-UP KAARTEN MAKEN
Meer info lees je op p. 45.

MAANDAG 12 JULI
presenteert

THEATER!
Het

HET BANKJE

ZATERDAG 17 JULI T.E.M.
ZONDAG 08 AUGUSTUS
NOSTALGIE LIVE POP-UP RADIO

ORGELCONCERT JAN VERMEIRE

WOENSDAG 14 JULI
TINY LEGS TIM EN
ADMIRAL FREEBEE
Een gloednieuw muzikaal concept
waarbij drie bijzondere muzikale
avonden georganiseerd worden in
samenwerking met Dranoeter vzw.
De locatie verneem je pas de dag
van het concert. Alle optredens
zijn live en vinden plaats in
openlucht, geheel coronaproof.
Deze eerste sessie opent met
bluesman en manusje van alles
Tiny Legs Tim – solo – gevolgd
door ‘den admiraal’, songwriter
met een hoek af, Admiral Freebee.
www.secretseasessions.be

WOENSDAG 14 JULI T.E.M.
WOENSDAG 25 AUGUSTUS
ZOMEREXPO
DE VISMIENE
Meer info lees je op p. 31.

WOENSDAG 28 T.E.M.
ZATERDAG 31 JULI
SPEKTAKEL OP HET MARKTPLEIN
FOLLOW THE ... FENIKS
Meer info lees je op p. 40.

Meer info lees je op p. 37.

Meer info lees je op p. 28.

PODCAST
HET BANKJE

De locaties van de bankjes vind je
terug op www.nieuwpoort.be of in
de folder verkrijgbaar bij de Dienst
Toerisme.

Meer info lees je op p. 9.

DONDERDAG 22 JULI

DONDERDAG 01 JULI T.E.M.
DINSDAG 30 SEPTEMBER

Het Bankje, naar een idee van
Wim Chielens, is een initiatief van
OPENDOEK in samenwerking met
Creatief Schrijven en Kunstwerkt.
Acteurs, schrijvers en beeldende
kunstenaars uit Vlaanderen zorgen
voor 20 originele dialogen.
Audioproductiehuis Huis van
Eustachius brengt alles samen in een
wervelde podcast waarbij je helemaal
in het verhaal kan kruipen.

THEATERFESTIVAL
KOMT DAT ZIEN!

DELHAIZE LOOPCRITERIUM
VAN DE KUST

Theaterverhalen in openlucht

Neem tijdens een wandeling of een
fietstocht in Nieuwpoort plaats op
een zitbank en scan de aangebrachte
QR-code. Je bent getuige van de
meest intieme, bizarre, aangrijpende
dialogen die zich (misschien) hebben
afgespeeld op de plek waar je zit.

VRIJDAG 16 T.E.M.
ZONDAG 18 JULI

Jan Vermeire is organist-titularis van
de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk
in Koksijde. Hij studeerde orgel in
de klas van Hubert Schoonbroodt
aan de Franstalige afdeling van
het Koninklijk Conservatorium van
Brussel. Hij is artistiek directeur van
de Internationale Orgelfestivals
van Koksijde, Veurne, Haringe en
het Festival International d’Orgue
en Flandre (Frans-Vlaanderen).
Hij heeft een drukke agenda als
concertorganist en speelde in de
meeste landen van Europa, Australië
en de Verenigde Staten. Hij speelt
werken van o.a. César Franck, Camille
Saint-Saëns, Louis Vierne en Naji
Hakim.
Onze-Lieve-Vrouwekerk
€ 10
janvermeire@telenet.be
www.fugato.be
tel. 058 62 02 72

T.E.M. ZONDAG 25 JULI
WANDEL- OF FIETSZOEKTOCHT
NEOS
Neos heeft een wandelzoektocht
met een tachtigtal vragen in
mekaar gestoken, die zowel Stad
als Bad aandoet. Het is een lus
van 12,5 km. Het reglement en de
inschrijvingsmodaliteiten kunnen
bekomen worden via
nieuwpoort@neosclub.be.

DONDERDAG 29 EN
VRIJDAG 30 JULI
AQUANIEPO
Twee dagen vol waterpret in het
stedelijk zwembad!
Opgelet! Beurtenkaarten, abonnementen
en groepstarief tellen niet!
13.30 u.
€ 5 p.p. (VVK tot 29 juli om 12 u.)
of € 6 op de dag zelf. Te koop bij de
Dienst Toerisme en in het zwembad.
www.nieuwpoort.be, in het zwembad
of via tel. 058 23 38 88.

ZATERDAG 31 JULI
WORKSHOP GRAFIEK EN
KAARTCOLLAGE
Grafische technieken gebruiken
bij het maken van mini collages
op speelkaartformaat. Verrassend
en creatief uitdagend. Mamézon
organiseert leuke workshops voor
iedereen!
In het atelier is er plaats voor
maximum 10 personen. Er wordt
veel aandacht besteed aan
persoonlijke begeleiding, daarom zijn
inschrijvingen altijd beperkt in aantal.
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
€ 25 (basistarief)
tel. 058 23 03 61 of
tel. 0496 36 14 28
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ZONDAG 01 AUGUSTUS
BEAUFORT 21: THE LONG PARADE
Meer info lees je op p. 32.

DONDERDAG 05 AUGUSTUS
16E NIEUWPOORTSE GORDEL
Op deze dag kun je deelnemen aan
twee recreatieve fietstochten: 30 of
50 km. Geen fietsliefhebber? Er is
ook een wandeltocht van 5 of 10 km.
Deelnemen kan individueel, in groep
of in familieverband.
Organisatie: Okra Nieuwpoort i.s.m. de
Sportdienst.
Vertrek tussen 12.30 en 15 u.
't Schorrehof, Marktplein 16

MAANDAG 09 AUGUSTUS
KIDS-RUN EN RECREATIEVE
STRANDLOOP
Meer info lees je op p. 28.

WOENSDAG 11 AUGUSTUS
EVA DE ROOVERE
EN FIXKES
Een gloednieuw muzikaal concept
waarbij drie bijzondere muzikale
avonden georganiseerd worden in
samenwerking met Dranoeter vzw.
De locatie verneem je pas de dag
van het concert. Alle optredens
zijn live en vinden plaats in
openlucht, geheel coronaproof.
Twee gevestigde waarden staan
klaar voor de tweede sessie:
klassebak Eva De Roovere en party
animals Fixkes, bekend van de hit
Kvraagetaan.
www.secretseasessions.be

ZATERDAG 14 AUGUSTUS
KUNSTMARKT
Meer info lees je op p. 36.
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ZATERDAG 14 EN
ZONDAG 15 AUGUSTUS

ZATERDAG 28 AUGUSTUS
DROOMJUWEEL ONTWERPEN

KLASSIEKE SCHEPEN NIEUWPOORT
Een ideale gelegenheid om even een
kijkje te nemen op oude zeilschepen.
Wens je een woordje uitleg over de
boten? De bemanningen staan klaar
om al jouw vragen te beantwoorden.
Een selfie op het dek van een oude
zeilboot kan ook.
KYCN Nieuwpoort, Krommehoek 2

BELEEF DE RESTAURATIE VAN DE
NIEUWPOORTSE WATSON
Meer info lees je op p. 31.

MAANDAG 16 T.E.M.
VRIJDAG 20 AUGUSTUS
MUSICALSTAGE 'GOOD TIMES'
MusicalStage van Planktom is er voor
iedereen van 7 tot 15 jaar! Zing uit
volle borst, acteer als een ster en
dans de pannen van het dak. Toffe
musicalsongs, speciale kostuums, het
grote podium en vooral een leerrijke
en plezante MusicalStage staan je
op te wachten. Aan het einde van de
stageweek is er een leuk toonmoment
voor je familie!
Info en inschrijvingen via
www.musicalstage.be. Wees snel,
het aantal plaatsen is beperkt. Bij
meerdere inschrijvingen per gezin
ontvang je een korting van 25 euro
per bijkomend kind. 		
Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14
Van 10 tot 16 u. (laatste dag is er
toonmoment van 17.30 tot 18 u.)
€ 175 (incl. lessen, toonmoment,
verzekering en drankjes).

T.E.M. ZONDAG
03 OKTOBER

WOENSDAG 25 AUGUSTUS
MESKEREM MEES
PORTLAND
Een gloednieuw muzikaal concept
waarbij drie bijzondere muzikale
avonden georganiseerd worden in
samenwerking met Dranoeter vzw.
De locatie verneem je pas de dag
van het concert. Alle optredens
zijn live en vinden plaats in
openlucht, geheel coronaproof.
Meskerem Mees, winnaar van
Humo’s Rock Rally 2020, en
indierockband Portland zorgen
voor een krachtige afsluiter.
www.secretseasessions.be

DONDERDAG 26 AUGUSTUS
WVL4 NATIONAL K9-DAY
Meer info lees je op p. 8.

VRIJDAG 27 T.E.M.
ZONDAG 29 AUGUSTUS
SINT-BERNARDUSFEESTEN
Het concrete programma wordt
bekendgemaakt op 5 augustus.

Zilveren juwelen maken? Ook jij kan
het! Gezellig met je vrienden of samen
met een groep enthousiaste mensen
en Ermani. Je krijgt een geslaagde
namiddag met unieke zilveren juwelen
als resultaat! Tijdens de lesnamiddag
kun je van de gelegenheid
gebruikmaken om al je ideetjes om te
zetten in een afgewerkt zilveren juweel
of meerdere juwelen.
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
€ 50 (basistarief)
kunsthuismamezon.wixsite.com/
mamezon of tel. 0496361428

T.E.M. ZONDAG
15 AUGUSTUS

START TO TENNIS

T.E.M. WOENSDAG
15 SEPTEMBER
FENIKSWANDELING
IN HET SPOOR VAN ... FENIKS
Meer info lees je op p. 40 tot 42.

Een auto- en/of fietszoektocht in en
rond Nieuwpoort (35 km) met 25
meerkeuzevragen met slechts één
goed antwoord, op te lossen met
gegevens ter plaatse. Prijsuitreiking
(onder voorbehoud van de
coronamaatregelen) op zaterdag
21 augustus 2021 in NieuwpoortStad. Alle tijdig ingestuurde
deelnemingsformulieren geven recht
op een prijs.

T.E.M. ZONDAG
07 NOVEMBER

Formulieren verkrijgbaar bij Bakkerij
Tartelique (Marktstraat 23), Juliette
(Albert I laan 78b) en De Teunisbloem
(Leopold II laan 42, Oostduinkerke-Dorp).

BEAUFORT 21

patrick.devriendt7@telenet.be
of tel. 0476 76 89 61
www.visit-nieuwpoort.be

T.E.M. WOENSDAG
15 SEPTEMBER

DINSDAG 17 T.E.M.
VRIJDAG 20 AUGUSTUS

MIJN OORLOG - JUUL FILLIAERT
1914-1918

CLICFORMERS DOE-EXPO
BOUWEN AAN HET FRONT

Meer info lees je op p. 43.

Meer info lees je op p. 44.

VIERDAAGSE VAN DE IJZER

T.E.M. VRIJDAG
10 SEPTEMBER

48e Internationale Voettocht van
Defensie. Info en inschrijven:
www.vierdaagse.be. Inschrijven kan
tot en met zaterdag 31 juli 2021.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS
BEIAARDSPEKTAKEL
Meer info lees je op p. 37.

BEZOEK AAN DE BEIAARDTOREN

Je kunt ook privélessen volgen, alleen
of in groep samen met tot 3 anderen.
Datum, tijdstip, aantal lessen en trainer
kies je zelf. De tarieven variëren per
trainer naargelang diploma/ervaring.
KTC Issera Tennisclub, Astridpark 6
s2t@issera.be, www.issera.be of
tel. 0475/650755

VLOEDGATTOCHT

T.E.M. ZONDAG
05 SEPTEMBER

www.visit-nieuwpoort.be

Wil je je verder verdiepen in de
mooiste sport van de wereld ? KTC
Issera organiseert ook dit jaar naast
de ‘Start to Tennis’-cursus tennislessen
voor volwassenen. De groepslessen
zijn ideaal voor de 'Start to Tennissers'
als vervolg op hun 6 lessen (eerste of
tweede jaar), maar ook alle andere
leden en niet-leden van KTC Issera
kunnen het tennissen hiermee beter
onder de knie krijgen (vanaf 18 jaar).

Voor de zevende editie van de
triënnale voor hedendaagse
kunst verwelkomen de
kustgemeenten opnieuw heel wat
toonaangevende kunstenaars uit
binnen- en buitenland. Zij zorgden
voor de vele indrukwekkende
artistieke creaties die je her en der
kunt bewonderen.
In Nieuwpoort exposeren
landgenoot Maarten Vanden
Eynde en de Poolse Goshka
Macuga (zie p. 32 tot 35).
www.nieuwpoort.be of
www.beaufort21.be

Je krijgt informatie over het gebruik
van klokken en het onstaan van het
beiaardspelen. Ga het panorama
bewonderen en zie hoe de beiaardier
de beiaard bespeelt.
Woensdag van 18.30 tot 19.30 u.
en vrijdag van 10 tot 11 u.
€ 2 / € 1 (<12 jaar)
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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!
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!

B.V.
LawPort
Astridlaan
19,
Astridlaan
19, Nieuwpoort
Nieuwpoort
TT058
05823
2347
4722
22
FF058
05823
2391
9147
47
dirk.bailleul@skynet.be
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be
lawsec@skynet.be

Volg ons op

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

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

bvba

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

Pemenhoek 16
8620 Nieuwpoort
25 jaar ervaring
0474 21 48 31

joeri.debruyne@telenet.be

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

Volg ons op
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thuisverpleging Saskia Sandra Nadia

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

8620 NIEUWPOORT

2$ʦ22

8620 NIEUWPOORT

$'.)+'ʧ0ʨʦ$'.)+37'

verkoop en verhuur

ONDERHOUD, HERSTELLING
EN INSTALLATIE VAN SANITAIR
EN CENTRALE VERWARMING
/ 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

UW (T)HUIS
IN NIEUWPOORT
KOPEN OF VERKOPEN?

NR. 4
BENIEUWD HOEVEEL UW WONING
NR. 4
BENIEUWD WAARD
HOEVEEL
UW
WONING
T
W
E
E
M
A
A
N
D
E
L
IJKS
IS?
TWEEMAANDELIJKS
WAARDJ IS?
ULI - AUGUSTUS 2021
CONTACTEER ONS OF SCAN
S E PONZE
T E M QR-CODE
BER-OKTOBER 2020
CONTACTEER
ONSGRATIS
OF SCAN
ONZE QR-CODE
VOOR EEN
SCHATTING!
A NGG 54 0
9
J A AJ AR AGRAG N
VOOR EEN GRATIS SCHATTING!

A F G I F TA E
KIAF TNETKO
OTRO O9R0 99099 9G GE ENNTT X
FG
AN
X
P 9P 29 2339944 66

ALBERT I LAAN 99
8620 NIEUW POORT
ALBERT I LAAN 99
INFO@PORTUS.BE
8620 NIEUW POORT
INFO@PORTUS.BE

SCHATTING
SCHATTING

T. 058/62 50 50
T. 058/62 50 50
VERKOOP
VERKOOP

www.portus.be
www.portus.be
VERHUUR
VERHUUR

KAAI 34
8620 NIEUW POORT
KAAI 34
INFO@PORTUS.BE
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BENIEUWD HOEVEEL UW WONING
WAARD IS?
CONTACTEER ONS OF SCAN ONZE QR-CODE
VOOR EEN GRATIS SCHATTING!

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