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• u hebt geen kosten doordat wij met het
derdebetalerssysteem werken.

OP MAAT VAN HET KIND
EN DE JONGERE

42
NIEUWPOORT IN BEELD

U KAN ONS VRIJBLIJVEND CONTACTEREN!

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
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voorwoord
Beste inwoners,
De lente is in aantocht. We schudden de winter van
ons af en genieten van de eerste voorjaarszon. Het
ontluikend natuurschoon zorgt in deze periode voor
een prachtig, maar vooral bemoedigend zicht.
Na het lastige coronajaar leeft bij ieder de hoop op
een terugkeer van ons normaal bestaan. Er is nood
aan opbeurend nieuws en aangename vooruitzichten.
De komst van een vaccin is ons spreekwoordelijk
lichtpuntje aan het einde van de tunnel.
Er is de voorbije maanden bijzonder hard gewerkt om
ons vaccinatiecentrum klaar te stomen. Wij staan klaar
om u te ontvangen van zodra we groen licht krijgen.
Het is onze grote hoop dat u de kans met beide
handen grijpt om u te laten vaccineren. Voor uzelf en
iedereen die u graag ziet. Meer praktische info
vindt u in deze NUS.

Deze editie van NUS ging in druk op maandag 15 februari
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
Benoit Willaert - Algemeen Directeur
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

Als bestuur vinden we het belangrijk dat iedereen
in Nieuwpoort de nodige steun op maat krijgt.
Iedereen die het moeilijk heeft, kan bij ons terecht.
Het Sociaal Huis speelt daarbij een sleutelrol. We
vergeten zeker de Nieuwpoortse jeugd niet. De hart
verwarmende complimentenactie van het stedelijk
jeugdteam moedigt hen aan naar elkaar uit te reiken.
Op vlak van evenementen en activiteiten zullen we nog
wat geduld moeten oefenen. Veel is nog niet mogelijk.
Wij hopen dat daar gauw verandering in komt.
Toch is onze kalender niet helemaal blanco. Zo is het
eind april uitkijken naar Erfgoedweekend. Benieuwd
wat sluiswachters, vissers en vuurtorenwachters met
elkaar gemeen hebben? U komt het te weten tijdens
dit uniek en coronaproof themaweekend. Naar
aanleiding van Erfgoedweekend bevat deze NUS dan
ook extra veel erfgoedweetjes.
Verder belichten we in dit nummer onze twee polder
dorpen Ramskapelle en Sint-Joris. Exact een halve
eeuw geleden kwamen zij bij Nieuwpoort. Sindsdien
leven de drie IJzergemeenschappen samen als één.
We laten enkele trotse dorpsbewoners aan het woord.
Veel leesplezier!
Uw burgemeester,
Geert Vanden Broucke

fotografie
Stad Nieuwpoort, Stadsarchief, regiocollectie bibliotheek,
Nieuwpoort verbeeldt, Michel Deveen, Westtoer, Mieke
Dejonghe, Luchtfoto Henderyckx, Ann Peel, Marc Delanghe,
Floris Vanlerberghe, Didier Boydens, Ely Cloet, Paul Van
Bockstaele, ApartInMedia, Christel Patfoort, Hendrik Braet
en LCW Belgium.
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kort
nieuws

geboortes
Mauriz | 8 september 2020

Yanara | 12 november 2020

Zoon van De Smet Dennis
en Vandaele Tatjana

Dochter van Dayer Thomas
en Leontieva Margarita

Ilora | 29 september 2020

Kyara | 13 november 2020

Dochter van Rattier Brian
en Devrome Bo

Dochter van Formesyn Andy
en Heughebaert Vanessa

Lily | 3 oktober 2020

Lior | 17 november 2020

Dochter van Declerck Jeroen
en Schamp Dana

Zoon van Strubbe Dieter
en Lemoine Guiseppina

Vince | 29 oktober 2020

Noémie | 27 november 2020

Zoon van Lemaire Kjell
en Stevens Melissa

Dochter van Vandamme Ashley
en Ebraert Jana

Elise | 4 november 2020

Camille | 6 januari 2021

Dochter van De Bevere Thomas Dochter van De Zaeyer Nicky
en Everaert Jessie
en Geurinckx Aurore

Ken jij de
vernieuwde eID al?
Onze wereld digitaliseert en je elektronische
identiteitskaart (eID) evolueert mee. Wie een
nieuwe eID aanvraagt, zal merken dat die er lichtjes
anders uitziet. De vernieuwde eID volgt namelijk de
Europese richtlijnen, waardoor er extra bescherming
is ingebouwd tegen identiteitsfraude. Zo maakt
een geperforeerde foto in combinatie met je
vingerafdrukken het nu nog moeilijker om de kaart
te vervalsen.
WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE AANPASSINGEN?
•
•
•

overlijdens
De Laeter Nicole | 64 jaar

Legein Marc | 78 jaar

•

Overleden te Nieuwpoort
op 22 november 2020

Overleden te Nieuwpoort
op 17 januari 2021

•

Poelmans Pieter | 88 jaar

Krekelberg Raymonde | 86 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 18 december 2020

Overleden te Veurne
op 21 januari 2021

De Cleer Freddy | 66 jaar

Van Ceulen Adrienne | 95 jaar

Overleden te Poperinge
op 27 december 2020

Overleden te Nieuwpoort
op 26 januari 2021

Sutherland Hilda | 83 jaar

Averein Marcella | 86 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 31 december 2020

Overleden te Nieuwpoort
op 1 februari 2021

Boons Rita | 74 jaar

De Tobel Victorina | 97 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 2 januari 2021

Overleden te Veurne
op 2 februari 2021

De Raedt Maria | 77 jaar

Abrams Victor | 84 jaar

Overleden te Oostduinkerke
op 2 januari 2021

Overleden te Nieuwpoort
op 3 februari 2021

Legein Gerarda | 90 jaar

Caekelbergh Albert | 78 jaar

Overleden te Koksijde
op 9 januari 2021

Overleden te Oostende
op 3 februari 2021

Je foto staat links in plaats van rechts.
Lichtere kleuren.
De contactchip is verhuisd naar de achterkant.
Vergeet je kaart dus niet om te draaien als je
hem in de kaartlezer steekt.
Naast de contactchip staat een geperforeerd
beeld van je foto.
De RFID-chip met je vingerafdrukken. Deze
chip is enkel leesbaar voor bevoegde
instanties en onzichtbaar voor het blote oog.

JE MEEST VEILIGE DIGITALE TOEGANGSTICKET

concessie
ijsverkoop

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

Stad Nieuwpoort stelt een concessie open voor
ijsverkoop op de Dienstweg Havengeul Noord.
De uiterste deadline voor het indienen van offertes
is donderdag 18 maart 2021 om 9 u.

Strandbloemen verkopen
erkend als immaterieel erfgoed
Tijdens de zomermaanden maken heel wat kinderen samen met hun ouders of
grootouders bloemen in crêpepapier. Ze zetten daarna een kraampje op het
strand en ruilen de bloemen voor schelpen. Die traditie krijgt nu een plaats op de
Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Hoe het strandbloemenspel ontstond, is onduidelijk. Het begon in de jaren 1920 en
werd daarna van generatie op generatie doorgegeven. Vooral de opkomst van het
massatoerisme na de Tweede Wereldoorlog zorgde voor meer spelende kinderen
aan de kust en dus ook voor een toename van strandbloemenwinkeltjes.
Speciaal aan de strandbloemenverkoop is dat het niet alleen verschillende
generaties binnen één familie verbindt, maar ook kinderen van verschillende
achtergronden samenbrengt.
BRON: VRT NWS

Wist je dat je met je eID ook online aan de slag
kunt? Zo kun je je belastingaangifte indienen via
Tax-on–web en je pensioenregeling raadplegen op
MyPension.
Je kunt er ook mee aanmelden in het digitaal loket
van de Stad. Via Mijn DOSSIER kun je attesten uit het
Rijksregister online raadplegen en downloaden.
alle info vind je op
www.vernieuwde-eID.be

Vercambre Johan | 70 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 11 januari 2021
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Dienst Bevolking start
met applicatie voor woonstcontroles
Voortaan werkt de Dienst Bevolking met WOCODO (WoonstControlesDomiciles).
De toepassing is compatibel met het bevolkingsprogramma Webbv. Hiermee
kan alle administratie na een woonstcontrole door de wijkagent (bv. na
domiciliewijziging door verhuis) digitaal worden afgehandeld én uitgewisseld.
Geen papieren versie meer van het politieverslag, waardoor de administratieve
papierhoop ook drastisch vermindert. Op termijn zullen de wijkagenten ook met
een tablet op pad gaan.
Het gebruik van deze toepassing kadert in het digitaliseringsproces van Stad
Nieuwpoort. Zo wordt de dienstverlening stelselmatig verbeterd en verfijnd.
Voor de burger die een aanvraag tot woonstcontrole indient, verandert er niets.
De aanvraag kan ingediend worden via www.nieuwpoort.be, per brief, via e-mail
of aan het loket.

Mieke Dejonghe is 10 jaar
vrijwilliger op de Kinderboerderij
Mieke Dejonghe, ook bekend als de Ezelmadam, is tien jaar vrijwilliger op
Kinderboerderij De Lenspolder. Ze is intussen een bekend gezicht op de boerderij
en een graag geziene vrijwilligster. Ze ondersteunt en helpt de dierenverzorgers
waar ze kan. Speciaal voor deze gelegenheid zette Stad Nieuwpoort haar letterlijk
in de bloemetjes.

Mieke aan het woord
Mieke Dejonghe is 10 jaar actief als
vrijwilliger op Kinderboerderij De Lenspolder. Het verhaal van Mieke begon in
2011. Toen werd ze verzorgster van het
ezeltje Jerommeke. Tijdens Miekes dagelijkse wandelingen met haar hond langs
het Sportpad ontstond er een hechte
band tussen het ezeltje en Mieke. Haar
liefde voor hem was al vanaf het begin
heel groot.
Mieke is bij velen ook gekend als de Ezelmadam. Die naam kreeg ze eens van een
kleine jongen die vond dat ze zo lief was
voor de ezels. Hij noemde haar de Ezelmama. Daarna werd het de Ezelmadam.
En die naam bleef plakken.

Hoe ben je gestart als vrijwilliger op
de Kinderboerderij?
Begin 2011 waren ze op de boerderij
op zoek naar iemand die het ezeltje
Jerommeke wilde trainen. Ik voelde mij
meteen geroepen om deze taak op te
nemen. Als vrijwilliger kon ik hem de
nodige verzorging en aandacht geven.
Tegelijk was ik ook verzekerd tegen
ongevallen.

Waarom vind je het zo leuk om
vrijwilliger te zijn?
Vrijwilliger zijn, is voor mij een roeping. Ik
kan doen wat ik graag doe. Dat is zorgen
voor dieren. Daarnaast word ik oprecht
gelukkig van de dankbaarheid en het
respect dat ik krijg. Heel dikwijls krijg ik
complimentjes van bezoekers, altijd fijn
om dat te horen!

Wat waren jouw mooiste momenten
op de boerderij?
In de voorbije jaren kreeg ik bezoek
van kinderen met een beperking of die
ongeneeslijk ziek waren. Heel vaak zag
je hen openbloeien in het bijzijn van de
ezels. Dat deed mij en de ouders oprecht
deugd. Een blinde jongen vertelde mij
eens hoe mooi de ezeltjes zijn. Van zoiets
wordt een mens gelukkig!
In de vakantieperiodes geef ik samen met
de ezels een show. Enkele jaren geleden
kwamen we in het programma Iedereen
beroemd. Voor twee minuten uitzending
was er vier uur aan opnames nodig. Op
het einde had Jerommeke er genoeg
van en beet hij in het achterwerk van de
cameraman. Groot gelijk had hij, maar
het was vooral een hilarisch moment.

8
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Hoe komt het dat je zo gepassioneerd
bent door dieren?
Je wordt ermee geboren! Dieren zijn
voor hun verzorging afhankelijk van de
mens. Daarom moeten we ervoor zorgen
dat ze die ook krijgen. Dieren maken me
gelukkig en geven me vleugels. Iemand
die zijn dieren niet goed verzorgt, wordt
nooit mijn beste vriend.

Waarom hou je zo van ezels?
Om hun eenvoud! Ezels behoren tot
de meest intelligente dieren ter wereld.
Op de boerderij kan ik me soms kwaad
maken als er gespot wordt met de ezels.
Ze zijn innemend: met hun grote hoofd
en lange oren pakken ze je zonder
moeite in. Greetje en Jerommeke zijn mijn
twee lichtpuntjes. Ze troosten me als ik
verdrietig ben en helpen me door alles
heen. Zeker nu met corona kan ik dat
gebruiken.

Doe je er nog eens 10 jaar bij?
Heel graag! Als mijn gezondheids
toestand het toelaat. Het werk op de
Kinderboerderij is niet te onderschatten.
Ik ben nu 62 jaar en voel dat ik geen drie
maal zeven meer ben. Maar momenteel
lukt het nog prima! Ik hou er ook van
om samen te werken met de mede
werkers van de Kinderboerderij. Ze zijn
zowat familie geworden. Ik heb heel veel
respect voor hetgeen ze verwezenlijken.
Echt chapeau!

NUS
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samen tegen
corona
Nieuwpoortenaren laten zich vaccineren in Veurne
Evenementenhal Furnevent in Veurne is omgebouwd tot
een vaccinatiecentrum. Vier vaccinatielijnen staan klaar om
zo’n 66.000 inwoners uit Alveringem, Veurne, De Panne,
Koksijde en Nieuwpoort te ontvangen.

Ook ligt het gebouw centraal in de Eerstelijnszone
Westkust&Polder, is het voldoende groot en een langere
tijd beschikbaar. En het ligt niet ver van het ziekenhuis
az West.

Furnevent voldoet aan heel wat voorwaarden. Het zal
goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, er zijn
fietsvriendelijke routes uitgestippeld en er is voldoende
parkeergelegenheid.

Locatie: Nijverheidsstraat 8, 8630 Veurne

THUISVACCINATIE

SAMEN STERK

Mensen worden slechts uitzonderlijk thuis
gevaccineerd. Dit is voor wie zich niet kan
verplaatsen wegens medische redenen
(hoge leeftijd, rolstoelgebonden, personen
met dementie, psychiatrische patiënten,
bedlegerig etc.).

Stephan Wydooghe en Ann Mouton
nemen de algemene coördinatie van het
vaccinatiecentrum op zich. Ze worden
hierin bijgestaan door vier verschillende
werkgroepen (personeel, communicatie,
logistiek en populatiemanagement)
waarin medewerkers van vijf gemeentes
samenwerken.

Er wordt een lijst opgesteld van de
patiënten die thuisvaccinatie moeten
hebben.

PARKING

KISS&RIDE

Voor mensen die niet zelf in Furnevent zullen raken om
zich te laten vaccineren, voorzien de lokale besturen
een oplossing. Iedereen zal tot in het vaccinatiecentrum
worden gebracht als dit nodig is.

FIETSENSTALLING

WACHTRUIMTE
meer info over de vaccinatie
campagne vind je op
www.nieuwpoort.be/vaccineren

EHBO-post

VACCINATIE
ONTHAAL
LIJN 1 EN 2
UITGANG
ONTHAAL
LIJN 3 EN 4
INKOM
LIJN 3 EN 4
INKOM
LIJN 1 EN 2

Toiletten

vaccinatiecentrum
Furnevent
Dit is een eenvoudige voorstelling van de werking binnen
het vaccinatiecentrum. In werkelijkheid zijn er vier mogelijke vaccinatielijnen.
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V.U. Dirk Dewolf, administrateur-generaal Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

EERSTELIJNSZONE

WESTKUST&POLDER

Vaccinaties zijn belangrijk,
je hele leven lang
Vaccins stimuleren je immuunsysteem en bereiden je voor om een
bepaalde kiem te herkennen en je tegen die kiem of infectieziekte
te verdedigen. Als je dan later met het virus besmet raakt, herkent je
immuunsysteem het virus. Omdat het al voorbereid is om het virus aan
te vallen, beschermt het je tegen dat virus. Zo ook bij het coronavirus.
De Vlaamse overheid, die de vaccinatiecampagne organiseert, heeft
een website waar alle vaccinatie-info verzameld is. Daarnaast kun je
bellen naar het gratis infonummer van de Vlaamse overheid.
Eens een uitnodiging ontvangen, zullen Nieuwpoortenaren met
vragen op een lokaal nummer terechtkunnen. Dit nummer zal in de
bewonersbrief vermeld staan.

meer info lees je op
www.laatjevaccineren.be
of bel 1700 elke werkdag
van 9 tot 19 u.

Wij laten ons
straks vaccineren!
Jullie toch ook?
#furnevent #exitcorona #samensterk
meer info op:

Vragen over
corononamaatregelen
in Nieuwpoort?
FEDERALE OVERHEID
Antwoorden op algemene 
vragen vind je terug op
www.info-coronavirus.be
of bel naar tel. 0800 14 689.
STAD NIEUWPOORT
Je kunt terecht op
tel. 058 22 44 05 van
8 tot 12 u. en 13 tot 17 u.
tijdens de weekdagen
of via mail naar
infocorona@nieuwpoort.be.

Zorgverblijf en woonzorgcentra
krijgen coronavaccin
De bewoners en personeelsleden van Zorgverblijf Ter Duinen en
woonzorgentra De Zathe en Ten Anker kregen al hun coronavaccin
toegediend.
In Ten Anker lieten 128 bewoners zich vaccineren. In De Zathe lieten 93
bewoners zich inenten. In Ter Duinen werden 288 coronavaccins toegediend.
Dankzij de inzet en organisatie van de woonzorgcentra en het zorgpersoneel
kregen alle bewoners op een veilige en gestructureerde manier hun coronaprik.

Stadsmedewerkers
bellen alle 80-plussers
Stadsmedewerkers contacteerden alle 80-plussers in onze stad op om hen te
informeren over het vaccinatiecentrum. Zo werd in kaart gebracht of wie dat
wenst ook vlot in het vaccinatiecentrum geraakt.

www.nieuwpoort.be/vaccineren

Kreeg je zelf (of jouw familielid) een telefoontje maar vergat je nog iets te
melden of is jouw situatie intussen gewijzigd? Laat dan jouw gegevens na
op onthaal@nieuwpoort.be of contacteer ons via tel. 058 22 44 44.
De medewerker die je contacteerde, belt je dan later terug.

stad
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Knutsel je eigen vuurtoren
Vuurtorenwachter is een nachtelijk beroep dat uitgelicht wordt tijdens
Erfgoedweekend (zie p. 32). Ben je ook gefascineerd door de Nieuwpoortse
vuurtoren? En wil je ook een exemplaar? Maak er dan zelf eentje.
1

Duik in het verleden
met Nieuwpoort
verbeeldt

UIT

Onderstaande foto werd genomen voor het café Slachthuis van
G. Bendels. Er werd toen een clubkampioen gevierd. Weet jij
welke kampioen gevierd werd? En wanneer?
Herken je iemand van deze vrolijke bende? Laat het weten
via tel. 058 22 30 40 of bibadmin@nieuwpoort.be.

Misschien herken je iemand op een foto of
kun je er nog meer over vertellen? Laat het
weten via nieuwpoortverbeeldt@gmail.com.
Meer info op www.nieuwpoortverbeeldt.be.

Op Instagram kun je het kanaal ‘Blijf in uw kot’
volgen. Daar krijg je inspiratie voor enkele nuttige
nutteloze bezigheden. Enkele voorbeelden:
Verkleed je in een familielid.
Bekijk Titanic zonder geluid
en maak zelf je dialogen.
Maak een geboortekaartje
voor je foodbaby.

Luister naar de
podcastreeks van Awel
De podcastreeks van Awel, de luisterlijn
voor kinderen en jongeren, biedt heel wat
inspirerende tips om in gesprek te gaan
met jongeren.
Maar hoe doe je dat nu precies?
Waar moet je op letten om er
een goed gesprek van te maken?
In 'Luister' geeft Awel haar
keukengeheimen prijs.
Ontdek de podcasts
op www.awel.be.

/ NUS

Ontdek wie op de foto staat

Nieuwpoort verbeeldt streeft ernaar om het
erfgoed en de verhalen van de Westhoek te
bewaren én voor iedereen toegankelijk te
maken. Vrijwillige medewerkers zoeken
naar unieke foto’s, affiches, prent- en
briefkaarten etc. Dit materiaal wordt
gedigitaliseerd en op de erfgoedbank
geplaatst.

Volg ‘Blijf in uw kot’
op Instagram

14
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3

Gebruik de tekening van de vuurtoren als basis.
Deze vind je op www.nieuwpoort.be/erfgoedweekend.
Kleur de tekening in met potloden of stiften.
Zin om te knutselen? Knip de lichtstralen uit en kleef er 			
doorschijnend papier of vliegerpapier achter. Als je de tekening voor 		
het raam hangt, krijg je een nog leuker effect. Veel plezier!

IN
Bekijk gezellig
een film

Geniet, beleef
en ontdek met

Installeer een cinema in je eigen
woonkamer. Wist je dat je heel
wat ontroerende, hilarische
en splinternieuwe films in de
bibliotheek kunt ontlenen?

Om iedereen op de hoogte te houden van de meest recente
informatie over activiteiten en evenementen, verstuurt Dienst Toerisme
de Visit-nieuwsbrief.

Wie lid is van de bib kan tot 15
dvd’s meenemen naar huis en dat
4 weken lang.
Je kunt kiezen uit een gevarieerde
collectie: van alternatieve films
tot kwalitatieve wereldcinema.
Ook de Belgische en Franse films
met lokale talenten zoals Wim
Willaert en Mieke Dobbels kregen
een plaatsje. Voor de jeugd zijn
er bekende blockbusters en
eigenwijze jeugdfilms.

Wil jij ook up-to-date blijven? Schrijf je in via www.visit-nieuwpoort.be.
Of volg en like hen op Instagram en Facebook.

HUIS
tel. 058 22 44 68 | toerisme@nieuwpoort.be | www.visit-nieuwpoort.be

THUIS PLEZIER BELEVEN
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Het Sociaal Huis
De Opvoedingslijn biedt
een luisterend oor
Soms hebben ouders twijfels en vragen. Praten met
iemand die naar je luistert, kan steun geven. De
Opvoedingslijn biedt een luisterend oor:
maandag tot vrijdag van 10 tot 13 u. en 14 tot 17 u.
donderdag van 10 tot 13 u., 14 tot 17 u. en 19 tot 21 u.
niet op woensdag en in het weekend
De Opvoedingslijn contacteer je via
tel. 078 15 00 10 of opvoedingslijn@groeimee.be.
Je kunt ook chatten met de Opvoedingslijn, telkens op
woensdag van 10 tot 12 u. en van 19 tot 21 u.
Dit kan via www.opvoedingslijn.be!

WORD VRIJWILLIGER BIJ DE OPVOEDINGSLIJN!
Heb jij interesse om opvoedingsvragen via telefoon,
chat of mail te beantwoorden? Meld je dan aan als
vrijwilliger bij de Opvoedingslijn.
Mail naar stephaniemarien@keerkring.be of
bel naar tel. 037 55 00 71. Meer info vind je op
www.opvoedingslijn.be of www.keerkring.be.

Geluk zit in
een klein driehoekje
Zou het niet fijn zijn als we allemaal wat gelukkiger
werden? Met die vraag in het achterhoofd verzamelde
het Vlaams Instituut Gezond Leven met hulp van een
groep topexperten alle belangrijke wetenschappelijke
studies over geluk. De opgedane kennis brachten ze
samen in één duidelijk beeld: de geluksdriehoek.
Dit educatieve model toont de drie bouwblokken van
geluk en is bewust uit balans gebracht met een oranje
bol die tegenslag symboliseert. Perfect geluk bestaat
immers niet.
Op www.geluksdriehoek.be staan praktische tips,
filmpjes, oefeningen en verhalen van (bekende)
Vlamingen over verschillende geluksgerelateerde
thema’s. Er is ook een geluksmaat. Dat is een test die je
meer vertelt over hoe het gesteld is met jouw geluk.

Vragen over opvoeden?
Kinderen opvoeden is een belangrijke taak, maar verloopt
WANNEER?
niet altijd even gemakkelijk. De pedagogisch medewerkers
Enkel op afspraak. Neem vrijblijvend contact op met OSiO
van OSiO (Ouders Steunen in Opvoeden) staan steeds klaar
en/of maak een gratis afspraak via tel. 057 22 62 89 of
om je – indien nodig - advies aan te reiken.
OSiO@votjeugdhulp.be.
VOOR WIE?
WAAR?
Alle (groot-, pleeg- of plus-) ouders die in Nieuwpoort
De gesprekken vinden plaats in Het Sociaal Huis, Astridlaan
wonen en behoefte hebben aan iemand die luistert,
103. Of online/telefonisch wegens de coronamaatregelen.
ondersteunt, informeert of adviseert.

GRIP
Voor iedereen die met een verslaving worstelt (drank, drugs, pillen of
gokken), is er ook een partner, ouder, kind of ander gezinslid dat daar
mee onder lijdt. Als de zorgen om een gezinslid beginnen door te
wegen, kun je nu thuis online aan de slag met GRIP.
GRIP is gratis, anoniem en werkt volledig autonoom. Je hebt geen
account of logingegevens nodig. Er hoeft niets gedownload of
geïnstalleerd te worden.
Elke tool omvat een zestal oefeningen. Rode draad doorheen de
oefeningen is het bieden van meer houvast (‘grip’) door het bevestigen
van het geloof in je eigen kunnen, het benadrukken van het belang van
je eigen grenzen (zeker als er sprake zou zijn van geweld), het inzetten
op veerkracht en het aanmoedigen tot voldoende zelfzorg.
Er is een aparte tool voor kinderen, voor partners
en voor ouders. Alle drie zijn ze bereikbaar
via www.druglijn.be/grip.
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achter de schermen van Het Sociaal Huis
interview met maatschappelijk
werkers Martine en Iris
Elke inwoner met vragen over leven en
welzijn is welkom in Het Sociaal Huis.
Hier zijn verschillende diensten gevestigd. Eén ervan is de Sociale Dienst die
uit 12 maatschappelijk werkers bestaat.
Wij gingen praten met collega’s Martine
Desiere en Iris Blomme.
Waaruit bestaat jullie takenpakket?
Iris: We beschikken over een uitgebreid
takenpakket maar budgetbeheer en
-begeleiding nemen heel wat tijd in
beslag. Ook de arbeidsbemiddeling
voor leefloners, de opleidingen, de
tewerkstelling van mensen die geen
recht hebben op een werkloosheidsuit
kering (de zgn. art. 60) behoren tot de
belangrijkste taken van onze dienst.
Martine: Daarnaast helpen we mensen in
hun zoektocht naar geschikte huisvesting,
verlenen we huurwaarborgen en staan
we in voor het beheer van onze eigen ser
viceflats en bejaardenwoningen. Verder
zorgen we ook voor de toekenning van

een leefloon, financiële steun en ander
algemeen maatschappelijk werk.

Jullie bereiden de individuele
dossiers inzake maatschappelijke
dienstverlening en integratie voor.
Hoe verloopt zo’n sociaal onderzoek?
Martine: Tijdens een eerste gesprek
met de cliënt wordt de sociale en finan
ciële situatie onderzocht. Zo krijgen we
zicht op de hulpvraag en op de moge
lijke hulpverlening die het OCMW kan
bieden. Alle informatie wordt verzameld
en gecontroleerd. Na het eerste gesprek
wordt een maatschappelijk werker toe
gewezen voor verdere begeleiding. In
normale tijden gaat deze maatschappe
lijk werker op huisbezoek. Het is immers
heel belangrijk om de cliënt in zijn eigen
thuissituatie te zien.
Iris: Huisbezoeken zijn wegens corona
helaas momenteel niet aan de orde. Zeer
spijtig want bepaalde problemen blijven
hierdoor onder de radar. Het bijzonder

comité voor de sociale dienst evalueert
het dossier en beslist over het al dan niet
toekennen van de gevraagde hulp.

Martine, jij bent een ‘ancien’ van de
Sociale Dienst. Hoe heb je de sociale
dienstverlening zien evolueren?
Martine: In 1982 ging ik als halftijdse
medewerker aan de slag. Intussen is
het administratief werk aanzienlijk toe
genomen. Vroeger werden alle dossiers
met de hand geschreven en getypt op
een typemachine. Werken met een
computer gaat uiteraard sneller maar de
werkdruk blijft evenwel toenemen. De
stijging van het aantal medewerkers bij
de Sociale Dienst toont aan dat de vraag
naar hulp gedurende de jaren gestegen
is. Daarnaast zijn de dossiers ook veel
complexer geworden. Eenzelfde gezin
heeft vaak te kampen met financiële
problemen, problemen met huisvesting,
relatieproblemen , kinderen die het moei
lijk hebben, verslavingen etc.

Iris, jij kwam in 2018 bij het team.
Welke impact heeft de coronacrisis op
de sociale dienstverlening?
Iris: Ik werk nu 2,5 jaar bij de Sociale
Dienst en merk voor de eerste keer een
stijging in het aantal aanvragen, vooral
voor leeflonen. Veel arbeiders zijn
tewerkgesteld in de horeca, in winkels
en werken met dagcontracten via een
interimkantoor. Deze mensen komen
niet in aanmerking voor een uitkering
van technische werkloosheid. Anderen
zien in deze moeilijke tijden hun inkom
sten aanzienlijk dalen waardoor ze
niet alle vaste kosten kunnen betalen.
Mentale problemen en eenzaamheid
zijn altijd al aanwezig geweest in onze
maatschappij, maar we ondervinden dat
nu nog meer mensen nood hebben aan
een goed gesprek. Dit virus zal nog een
lange tijd zijn sporen nalaten.
Worden jullie vaak geconfronteerd
met generatie-armoede?
Martine: We kunnen niet ontkennen dat
generatie-armoede bestaat en dat we
met deze problematiek geconfronteerd
worden. Dit is gelukkig niet altijd het
geval. Sommigen lukt het om de cirkel
te doorbreken.
Hoe gaan jullie om met het asielvraagstuk?
Iris: De Stad beschikt over negen
plaatsen in het LOI (Lokaal Opvang
initiatief, red.). Deze plaatsen zijn
specifiek bedoeld voor alleenstaande
mannen. Verder tellen we ook heel wat
erkende vluchtelingen, die hier terecht
gekomen zijn. Zij hebben ondertussen
Nederlandse les gevolgd waardoor hun

Op deze foto zien we Iris Blomme.

kansen op tewerkstelling groter zijn.
Anderen volgen een beroepsopleiding.
Het zijn vaak zeer gemotiveerde mensen
die intussen al (tijdelijk) werk hebben.

Op welke steunmaatregelen wordt
het meest beroep gedaan?
Martine: Leefloon en budgetbeheer
vullen de grootste dossierlast in. Men
kan bij ons terecht om een bepaalde
steunmaatregel aan te vragen maar veel
gezinnen krijgen uiteindelijk vaak meer
hulp dan ze oorspronkelijk verwacht
hadden.
Hoe zien jullie de sociale steun verder
evolueren in de huidige maatschappij?
Iris: We hopen dat 2021 een beter jaar
wordt en meer mensen terug aan de
slag kunnen op de arbeidsmarkt.

Martine: Digitalisering is een belang
rijk element in onze samenleving.
Veel mensen hebben de kennis of de
middelen niet en vragen onze hulp voor
het opvragen van documenten, om
afspraken te maken bij verschillende
diensten etc.
Kunnen jullie thuis afstand nemen van
de problemen waarmee de mensen
die jullie helpen, geconfronteerd
worden?
Martine: We proberen de problemen
niet mee te nemen naar huis, maar in
bepaalde dossiers is het moeilijker
om ‘los te laten’ dan bij andere. Een
huisbezoek bij een gezin met kinderen
waarbij de toestand schrijnend is, kan
wel blijven hangen. Gelukkig kunnen we
hierover praten met collega's.
Jullie hebben destijds de studie
richting van sociaal assistent/maatschappelijk werker gekozen. Wat was
jullie motivatie?
Iris: Ik ben graag tussen de mensen en
haal zeer veel voldoening uit het helpen
van mensen. De dankbaarheid van de
cliënten is vaak enorm. Het is een drijf
veer om er elke dag opnieuw met volle
moed in te vliegen.
Martine: Ik heb mijn studiekeuze nooit
beklaagd, integendeel! Na al die jaren
kom ik nog altijd met plezier werken!
.

Martine Desiere voor Het Sociaal Huis
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Een afspraak maken met een
maatschappelijk werker in
Het Sociaal Huis kan via
tel. 058 22 38 10 of
www.nieuwpoort.be.
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historisch
nieuwpoort

Ramskapelle

Ramskapelle
en Sint-Joris
polderdorpen in
de IJzervallei

Het pittoreske Ramskapelle ontstond aan het begin van de
twaalfde eeuw, op een stuk land dat door poldervorming
aan de zee werd onttrokken. Het maakte destijds deel uit
van Wulpen.

gestuit. Met hulp van Franse troepen werden de Duitsers
tot achter de spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide
teruggedrongen. De gevechten bij Ramskapelle betekenden
het einde van de Slag om de IJzer.

Omstreeks 1120 komt de hegemonie van Wulpen tot een
einde. Ramskapelle mag voortaan een eigen koers varen.
Het dorp ligt ook aan de grondslag van Sint-Joris. De
drooglegging van het gebied waar Sint-Joris later floreerde,
werd grotendeels vanuit Ramskapelle georganiseerd.

Ramskapelle herrees na de oorlog. Het dorp en de ruimere
regio omvatten meer dan een eeuw later tal van relicten die
herinneren aan de gebeurtenissen van 1914-1918. Zo vind
je op de kruising van de Hemmestraat en de Frontzate de
ruïne van het station van Ramskapelle. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog deed het dienst als observatiepost langs de
versterkte spoorlijn. Van hieruit had men een uitstekend
zicht op de onder water gezette IJzervlakte.

Het dorp speelde een grote rol van betekenis tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Slag om Ramskapelle op
30 en 31 oktober 1914 werd hier de vijandelijke opmars

Op de gevel van het Nieuwpoortse Stadhuis prijkt
het goudgele wapenschild. Het stadswapen met de
geklauwde leeuw op een boot wordt geflankeerd
door twee figuren. Links de visser, herkenbaar aan het
scheepsanker dat hij met beide handen vastklemt. Hij
staat voor Nieuwpoort als kusthaven en vissersstad.
Rechts de boer, steunend op zijn akkerploeg. Hij
belichaamt het rurale en wijst op het belang van
landbouw in ons ommeland.

Er bestaat een tweede Ramskapelle. Dit ander
Ramskapelle ligt helemaal aan het andere uit
einde van de kustlijn, als deelgemeente van
Knokke-Heist.
Ramskapelle is een deelgemeente van Nieuw
poort. Maar in totale oppervlakte is Ramskapelle
wel veel groter dan Nieuwpoort.

In 1971 kwamen Ramskapelle en Sint-Joris officieel
bij Nieuwpoort. De reliëffiguur van de landbouwer
heeft er sindsdien een extra dimensie bijgekregen. Hij
symboliseert voortaan ook de bakenfunctie van beide
dorpen in de polderrijke IJzervallei.

Op 28 juli 1944 stortte een Halifax bommen
werper neer in de velden buiten Ramskapelle. Dit
wordt jaarlijks herdacht aan het gedenkteken in
de Hemmestraat. Het toestel werd door Flak-ge
schut neergehaald en stortte verder oostwaarts
van het monument neer. Het vliegtuig maakte
deel uit van een luchtvloot van bommenwerpers
en was geladen met 16 bommen van 250 kilo. Het
moest doelen in Noord-Frankrijk bestoken.
Na de voltreffer werden de bommen gedropt
tussen Sint-Joris en Ramskapelle. Daarbij lieten
twee dorpelingen het leven. De piloot manoeu
vreerde het luchtschip zodanig dat het niet op het
centrum van Nieuwpoort zou te pletter slaan om
zo de burgerbevolking te sparen.

De beschermde stationsruïne van Ramskapelle.

In de jaren die volgden, positioneerde Ramskapelle
zich opnieuw als het landbouwersdorp van weleer. Toch
veranderde het dorp doorheen de tijd. Ramskapellenaar
Joël Roseeuw omschrijft het als volgt in zijn boek
Polderboeren van Ramskapelle aan de IJzer (2002):
“Ramskapelle is niet meer wat het vroeger was. Een
autosnelweg snijdt het doormidden. De ruilverkaveling
heeft voor een ander landschap gezorgd, oude landelijke
wegen vind je niet meer terug, veel grachten zijn
rechtgemaakt of gewoon gedempt. Veel boerderijen zijn
verdwenen, andere zijn groter geworden.”
Op vlak van toerisme is Ramskapelle één van de
sterkhouders in het groene hinterland geworden. Zeker met
de nabijheid van het natuurdomein rond de Koolhofput. Als
knooppunt langs de Frontzate is het dorp een geliefkoosde
plek voor fietsers én vervult het een belangrijke rol in de
oorlogsherdenking.

De reconstructie van de dorpskern van Ramskapelle, na de
verwoesting tijdens de Groote Oorlog. Centraal op de foto
herken je het dorpsplein en de Sint-Laurentiuskerk.

20

/ NUS

NUS

/ 21

De Sint-Georgiuskerk en pastorie van Sint-Joris,
gefotografeerd bij de wederopbouw na WO I.

Sint-Joris
Het gebied aan de IJzer waar zich vandaag Sint-Joris
bevindt, was oorspronkelijk een waterrijk schorrelandschap.
Na de inpoldering ontstaat op deze plek een klein gehucht
rondom een kapel.
Het gebedshuis wordt in 1240 tot parochiekerk verheven.
Dit jaartal wordt aanzien als de min of meer officiële
oorsprongsdatum van Sint-Joris.
In 1914 bereikte de Eerste Wereldoorlog onze contreien.
Sint-Joris deelde het trieste lot van Nieuwpoort en andere
steden en dorpen in de regio. Het eeuwenoude dorp werd
met de grond gelijkgemaakt. Na de Groote Oorlog verrees
Sint-Joris opnieuw. Dat gebeurde wel iets noordelijker
dan voorheen, waardoor het dichter bij Nieuwpoort werd
ingeplant. Het kerkhof van Oud Sint-Joris herinnert nog
aan de locatie van de vroegere vooroorlogse dorpskern.
De komst van de E40 in de jaren 70 van de vorige eeuw
zorgde voor een grondige hertekening van het omliggende
landschap. Bij de aanleg van de autosnelweg werd een groot
stuk grond ten oosten van de dorpskern afgegraven. Deze
enorme uitstulping aan de rechteroever van de IJzer staat
vandaag bekend als het Spaarbekken. De waterplas groeide
al snel uit tot een populair recreatiegebied voor allerhande
watersporters.

Het immense Spaarbekken ontstond in de jaren 70 en is vandaag een
toplocatie voor het beoefenen van watersporten. Onderaan de foto
herken je de Sint-Jorissluis. Het dorp Sint-Joris ligt op de linkeroever van
de IJzer, aan de bovenzijde van de luchtfoto.

Sint-Joris werd voor groot-Nieuwpoort een belangrijke econo
mische motor met de uitbouw van een industrieterrein en de
komst van een uitgestrekte camping.
Tussen 21 en 23 oktober 1914 hield het 7e Linie
regiment ter hoogte van Sint-Joris een Duits offensief
tegen. De daden van het regiment worden herdacht
met een monument aan de Uniebrug. De gezag
voerder luitenant-generaal Emile J.H. Dossin kreeg
een gedenkteken op het dorpsplein van Sint-Joris.
Het waren ook zijn manschappen die de onderwater
zetting van de IJzervlakte hebben uitgevoerd. In
1932 kreeg Dossin het recht om de eretitel ‘de Saint-
Georges’ te dragen, een verwijzing naar Sint-Joris.

De dorpskern van Sint-Joris lag voor 1914 iets verder
landinwaarts. Op de plek van de oude kerk herinnert de
begraafplaats nog aan Oud Sint-Joris.
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De bouw van de Sint-Jorissluis tussen het Kanaal
Plassendale-Nieuwpoort en het Spaarbekken.

In de jaren 70 werd een verbinding gemaakt tussen
het Spaarbekken en het Kanaal Plassendale-Nieuw
poort. De grote sluis met de twee karakteristieke
glazen constructies ontleent zijn naam aan het dorp
aan de overzijde van het water: de Sint-Jorissluis.

de fusie:
van drie naar één
Op 1 januari 1971 hielden Ramskapelle en Sint-Joris op
te bestaan als autonome gemeenten. Er kwam een fusie
met het naburige Nieuwpoort. Toch hebben de twee
dorpen aan de IJzer in grote mate hun authenticiteit en
het unieke dorpsgevoel bewaard. Vandaag, een halve
eeuw na de samensmelting, is er sprake van een sterke
drie-eenheid.
Ramskapelle en Sint-Joris zijn belangrijke ankerpunten
in het polderlandschap en vormen een mooie overgang
tussen de zee en de open velden.

De oorspronkelijke naam van het dorp is ‘Sanctus
Georgii in terra nova’. Wat een knipoog is naar de
locatie van het dorp op nieuw gecreëerd land,
gewonnen op de zee. In de volksmond evolueerde
dit tot Sint-Joris-ten-Dijke en later naar Sint-Joris aan
den IJzer.
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MARC DELANGHE
Inwoner van Ramskapelle

liggen ook op aanvaardbare afstand.
Indien ik ooit te kampen krijg met
fysieke problemen en ons huis niet
meer kan onderhouden, zou ik wel
overwegen om te verhuizen.

inwoners aan
het woord

Als gewezen beroepsmilitair kan deze
inwoner van Ramskapelle genieten
van zijn welverdiend pensioen. Tijdens
zijn militaire loopbaan was Marc actief
als technicus en stond hij in voor het
onderhoud van vliegend materieel.

Dat het in Ramskapelle zo rustig is,
vind ik enorm positief. Verder geniet ik
van de nabijheid van de natuur. Als lid
van de provinciale boomknotters sta ik
trouwens mee in voor het onderhoud
van de natuur en het sprokkelen van
brandhout.

Waarom woon je graag in
Ramskapelle?

Wat is jouw favoriete plek in
Ramskapelle?

Ik ben hier opgegroeid en momenteel
woon ik nog steeds in het ouderlijk
huis. Ik woon bijzonder graag in
deze ruime woning met grote tuin.
Bovendien is mijn huis in het centrum
van het dorp gelegen maar wel op
een rustige locatie. De handelszaken

De Frontzate op de verhoogde voor
malige spoorwegbedding is mijn favo
riete locatie. Zoals veel dorpsgenoten
ben ik ook erg geïnteresseerd in de
geschiedenis van ons dorp.

Ramskapelle telt verschillende
verenigingen. Ben je aangesloten
bij een dergelijke vereniging?
Ik ben actief als secretaris van de
kaartersvereniging ‘Met de Muil
Ramskapelle'. Verder ben ik ook lid
van de Koninklijke Postzegelclub van
de Westhoek en van de Veteranenclub
oldtimers. Aangezien ik ook iets wil
bijdragen aan de maatschappij, zet
ik mij ook in als Vrijwilliger Palliatieve
thuiszorg.

ANN PEEL
Inwoner en werkzaam in Sint-Joris

Na mijn echtscheiding keerde ik terug
naar mijn geliefde dorp en ik woon er
nog altijd super graag!

Ann Peel woont en werkt in Sint-Joris.
Ze is al 21 jaar de dynamische directrice van gemeenteschool De Pagaaier.

Woon je al lang in Sint-Joris?
Ik herinner me goed hoe ik als kleine
kleuter op een zonnige zaterdag in
1967 verhuisde van Sint-Joris aan de
sluizen naar het dorp Sint-Joris. We
verhuisden op dezelfde dag als onze
buren en met dezelfde ‘camion’.
Als kind volgde ik tot op 12-jarige leef
tijd les in onze school. Iedere vrijdag
avond mocht ik helpen poetsen in de
gemeenteschool samen met Nora,
echtgenote van meester Geldhof.
In 1983 stapte ik in het huwelijks
bootje maar ik kon gelukkig in het
dorp blijven wonen, pal naast mijn
ouders. Daarna week ik samen met
mijn toenmalige echtgenoot uit naar
het industrieterrein waar we de garage
Portello uitbaatten.
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Ik ben trouwens verknocht aan de
zee en ga ook heel vaak wandelen en
fietsen in onze regio.

Wat zijn volgens jou de toffe
aspecten aan het dorp?
Ik geniet enorm van de rust in dit stille
polderdorp. Diezelfde rust vind je ook
terug langs de IJzer en het Spaar
bekken.

Ook het plein voor de school en de
kerk vind ik heel erg mooi. Erg gezellig
zijn de drie restaurants in het dorp.
Kinderen kunnen zich uitleven op het
plein terwijl je op het terras van de
etablissementen zit te genieten van
een glaasje en een hapje.
Tijdens de zomermaanden heerst er
een gezellige drukte door de komst
van de vele vakantiegangers die ons
mooi dorp verkennen. Naast ontelbare
fietsers vinden ook heel wat mountain
bikers de weg naar Sint-Joris.
Heel veel mensen maken veelvuldig
gebruik van de ondergrondse afval
containers. Deze locatie is ondertussen
uitgegroeid tot een sociale plek waar
inwoners en passanten graag een
babbeltje slaan.

FLORIS VANLERBERGHE
Inwoner van Ramskapelle
Ramskapellenaar Floris Vanlerberghe
is gehuwd met Kelly Dupont. Samen
hebben ze twee zoontjes, Mathias en
Thomas.

Hoelang woon je al in Ramskapelle?
Ben je er opgegroeid?
Ik ben nu bijna 33 jaar jong en woon
al heel mijn leven, met uitzondering
van enkele korte tussenpauzes, in ons
pittoreske polderdorp.
Persoonlijk woon ik enorm graag in het
landelijke Ramskapelle.

Als binnenvaartbegeleider werk ik
aan het Ganzepootcomplex waar
we de sluizen bedienen maar ook
instaan voor de waterbeheersing van
verschillende waterlopen. Het is een
zeer afwisselende job die ik met hart
en ziel uitvoer.

Wat zijn de mooiste plekjes in het
dorp?
De Frontzate achter het militair
kerkhof kan mij zeker bekoren. Ook
het verlengde van de Molenstraat
richting het Noordhof vind ik een
mooie locatie. Het loont de moeite om
de vele merkwaardige dieren op het
hoevedomein Polderrust van dichtbij
te bekijken.

het basisschooltje van weleer is ver
dwenen. We zijn blij met het nieuw
kruidenierswinkeltje in de Molenstraat.
Het is wel jammer dat veel generatie
genoten verhuisd zijn.
Er is een en ander veranderd in
Ramskapelle maar gelukkig is de rust
en de charme van ons dorp gebleven.

Wat heb je in de loop der jaren zien
veranderen in Ramskapelle?
Er zijn tal van vakantie-accommoda
ties en verkavelingen bijgekomen en
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milieu
De nieuwe blauwe pmd-zak is er!
Vanaf donderdag 1 april 2021 kun je de nieuwe blauwe
pmd-zak gebruiken. Voortaan mogen daar heel wat
extra plastic verpakkingen in gedeponeerd worden. Dat
betekent een pak minder restafval, en veel meer recyclage.
In de pmd-zak mogen op dit moment enkel plastic flessen
en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. In de
nieuwe pmd-zak is er ook ruimte voor alle huishoudelijke
plastic verpakkingen zoals yoghurtpotjes en botervlootjes.
Zelfs plastic zakken en folies mag je vanaf 1 april allemaal in
dezelfde zak sorteren.

Let op! Wie nog maar net een rol pmd-zakken heeft
gekocht, hoeft zich geen zorgen te maken. De ‘oude’
pmd-zakken blijven onbeperkt geldig. Ook na 1 april mag
je jouw resterende zakken nog steeds aanbieden, mét de
extra verpakkingen. Knoop deze wel steeds goed dicht.
Zo heeft het afval in je zak minder kans om zwerfvuil te
worden!
Meer info ontdek je op www.denieuweblauwezak.be.

Toch blijven er een aantal uitzonderingen! Wat in de
nieuwe pmd-zak thuishoort en wat helemaal niet vind je op
het handig overzicht hiernaast.

Controleer in de afvalkalender
wanneer het pmd-afval bij jou
wordt opgehaald. Alle kalenders
vind je op www.ivvo.be. Handig is
ook de app Recycle!

Pmd sorteren
doe je zo:

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

tuintips voor
maart en april
MAART

APRIL

Haal de laatste opgedroogde plantenstengels en
takken weg en wied het onkruid. De lege plekken
tussen je planten en bloemen bedek je met een laagje
hakselhout. Je kunt hiervoor ook tuincompost of
grasmaaisel gebruiken.

In april heeft de tuin de wintermaanden zo goed als
volledig afgeschud. Overal komen bloemen, planten
en bomen opnieuw tot leven.

Heb je siergrassen in je tuin staan? Maart is de
perfecte periode om ze een grondige knipbeurt te
geven.
Om in de zomer te genieten van bloemenpracht, is
het noodzakelijk dat je in het voorjaar al bloembollen
plant. Dahlia’s en gladiolen laat je eerst gedijen in een
pot op een warme plek. In mei kun je de bollen dan in
de volle grond steken.
Na een maandenlange pauze heeft ook je gazonperk
wat aandacht nodig. Haal je grasmachine uit het
tuinhuis en maai het gazon een eerste keer.
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Het is nodig om nu regelmatig onkruid te verwijderen.
Opschietende beplanting kan zeker wat hulp
gebruiken. Zorg ervoor dat je voldoende compost
geeft, om hen die extra voedingsstoffen aan te reiken.
Eens Pasen voorbij is, zijn de knalgele paaslelies
of narcissen uitgebloeid. Haal hun opgedroogde
bloemhoofden weg.
Ook je lavendelstruikjes hebben wat aandacht
nodig. Door te snoeien vermijd je dat de plant gaat
verhouten. Knip de kale en dorre stukken weg, maar
laat nog genoeg jonge scheuten staan. Zo geef je
de lavendel de kans om in de zomer weer heerlijk
geurende bloemen te dragen.

NUS

/ 27

openbare verlichting
in Langestraat
Donderdag 28 januari 2021 gaf de gemeenteraad zijn goedkeuring voor het leveren en
plaatsen van de openbare verlichting in de Langestraat, tussen de Pieter Deswartelaan
en Arsenaalstraat. De kosten van dit project worden geraamd op 52.748,46 euro.

vogelkastjes in het
Prins Mauritspark

openbare
werken
nieuwe bruggen
op de Kinderboerderij

De brug aan de ingang van de Kinderboerderij was vroeger
te smal maar dit werd nu verholpen. De brug is nu 2,50
meter breed. Hierdoor kunnen bezoekers met kinderwagen
of in rolstoel gemakkelijk binnen- en buitengaan.

Op Kinderboerderij De Lenspolder werden drie oude
houten bruggen vervangen door nieuwe exemplaren. Het
gaat om de bruggen ter hoogte van de parking, de ingang
van de Kinderboerderij en deze over de vijver.

De derde en grootste brug over de vijver is het pronkstuk.
Door de vernieuwing werd komaf gemaakt met het
hobbelig parcours. Voortaan is het een plezier om er over
te wandelen. Op deze brug werd, waar geen leuning is, ook
een veilige stootrand voorzien. Zo kunnen personen in een
rolstoel veilig oversteken.

Bij de brug aan de parking werd rekening gehouden met
de allerkleinste bezoekers. Zo werd een extra brugleuning
voorzien om de veiligheid te verhogen.

Om de vogelpopulatie in het Prins Mauritspark op peil te houden en te verbeteren,
werden verschillende nestkastjes opgehangen door de Groendienst van de Stad.
Deze kastjes zijn bedoeld voor verschillende soorten: park- en bosvogels, uilen en
overwinteraars. Kostprijs van dit project bedraagt 1.000 euro.

Deze werken dragen bij aan een betere toegankelijkheid.
De kostprijs van dit project bedraagt 45.000 euro.

Historische binnenstad
wordt zone 30
In Nieuwpoort-Stad is de volledige binnenstad omgevormd tot een zone 30.
Voortaan zul je daar niet sneller dan 30 kilometer per uur mogen rijden. Deze
snelheidsbeperking geldt voor alle bestuurders: fietsers, stepgebruikers,
autobestuurders, vrachtwagen- en buschauffeurs etc. Het begin en einde van deze
zone wordt aangeduid met de gepaste verkeerssignalisatie.
Hiermee wil het stadsbestuur de verkeersdrukte in de historische stadskern
verminderen én de veiligheid van de zwakke weggebruikers garanderen. Een zone 30
verkleint immers de kans op ongevallen en zorgt voor minder doorgaand verkeer.
De Marktstraat, Oostendestraat, Schoolstraat, Slachthuisstraat en een stukje van de
Oude Veurnevaart zijn woon- of winkelerf. Daar geldt een maximumsnelheid van
20 kilometer per uur. Bestuurders moeten hier voorrang geven aan voetgangers,
spelende kinderen etc.
Ook op andere plaatsen in Nieuwpoort zijn reeds zones 30 van kracht.
Deze vind je op www.nieuwpoort.be/zone30.
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Restauratie Villa Hurlebise gaat voort
Stad Nieuwpoort hecht veel belang aan het behoud van
zijn waardevol onroerend erfgoed. Daarom wordt hard
verdergewerkt aan de restauratie van Villa Hurlebise, een
unieke getuige van het elitaire toerisme in Nieuwpoort in
de vroege 20e eeuw.
In 2018 werden hoogdringende werken uitgevoerd om
vochtinsijpeling en schade aan het interieur te voorkomen.
Ook de gevel werd grondig aangepakt.
Vanaf 2021 werd gestart met de reconstructie van het
historisch schrijnwerk, de glasramen en het smeedwerk van
de balustrade.

De Stad wacht nog op subsidies om het interieur te
renoveren. Bijzonder aan het beschermingsbesluit van Villa
Hurlebise is dat ook het art deco interieur deel uitmaakt
van de bescherming.
TOEKOMST
De Stad wil met Villa Hurlebise een dubbele rol opnemen.
Nieuwpoort oogt een waardevol erfgoedverhaal te
vertellen door dit stuk kusterfgoed toegankelijk te
maken. Daarnaast wil de Stad een volwaardig toeristisch
onthaalcentrum uitbouwen. Inspireren en beleven staan
hierbij centraal.
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Nieuwpoortse Vismijn:
terugblik op 2020

lokale
economie

In 2020 bleef de Noordzeegarnaal het populairste
product van de Nieuwpoortse Vismijn. Bot is een
opvallende nieuwkomer.
Op vlak van aanvoer en omzet was corona een
spelbreker. Zo daalde de omzet met 12 % en de aanvoer
met 15 %. In totaal werd 364 ton aangevoerd.

nieuwe
ondernemingen
Osteo 34
Marktstraat 34
Sander Vanacker is osteopaat en is
een nieuwe praktijk gestart in de
Marktstraat. Hij heeft ook al een
praktijk in Keiem.
www.praktijkosteo34.com
tel. 0478 64 33 99

Bar Véloo
Toevluchtweg 16
Cédric Philips is de ondernemer
achter Bar Véloo. Daar kun je MTB
en gravelbikes aankopen, laten
herstellen en upgraden. Ook kun je
er e-bikes huren.
Aangezien MTB en gravel voor
velen een sociaal gebeuren
is, kun je er, van zodra de
coronamaatregelen het opnieuw
toelaten, terecht voor een lekker
drankje aan de bar of op het terras.
www.barveloo.be
tel. 058 59 85 15

avondmarkten
in Nieuwpoort
In de gemeenteraadszitting van 28 januari
2021 werd het lastenboek voor toekomstige
avondmarkten goedgekeurd.

Bistro Partizaan is de nieuwe
horecazaak van chef Dacian en
zijn vrouw Corina Ciobanescu op
de Kaai. Met meer dan 20 jaar
ervaring op zak, gaan ze deze
uitdaging met veel enthousiasme
aan. Van zodra de horeca opnieuw
mag opstarten, openen zij officieel
hun deuren.

TOP 5 VAN AANVOERDERS
GARNAAL
ZEEKAT
TONG

86 ton
40 ton
40 ton

30 ton
PLADIJS
BOT
29 ton
ZEEBAARS 28 ton

Stad Nieuwpoort zal een mededingings
procedure uitschrijven voor de concessie van
de avondmarkten voor 3 jaar (2021-2022-2023),
met mogelijke verlenging van driemaal één
jaar. Bedoeling is dat deze avondmarkten
zullen plaatsvinden op locaties die minder
druk bezocht worden, om deze zo extra in de
kijker te plaatsen.

1
2
3
4
5

Z.279
N.86
N.82
N.93
Z.85

Ramblers
Rudy
Nautilus
Aalscholver
Alexis

149.000 kg
78.000 kg
44.000 kg
25.000 kg
22.000 kg

Storms' Harbour en Sint-Joris zijn nieuwe
locaties.
In het lastenboek worden zes avondmarkten
op volgende locaties opgenomen:
3x in Nieuwpoort-Bad
1x ter hoogte van Storms' Harbour
1x in Nieuwpoort-Stad
1x in Sint-Joris
De minimum instelprijs voor de zes
avondmarkten bedraagt 48.000 euro per jaar.
Het lastenboek vind je op
www.nieuwpoort.be!

Bistro Partizaan
Kaai 22

Er voerden in 2020 wel meer vaartuigen vis aan in de
Nieuwpoortse Vismijn. Het gaat om 35 aanvoerders in
totaal. De Belgische vaartuigen zorgden voor 77 % van de
omzet, de Nederlandse voor 21 % en de Franse voor 2 %.

Koop in Nieuwpoort en
krĳg zoveel meer!
alle info op
ikkoopinnieuwpoort.be

www.partizaannieuwpoort.be
tel. 058 62 63 83
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Britse helm uit
1917 ontdekt

erfgoed
Wil je de digitale archiefkrant
van de Vrienden van het
Patrimonium ontvangen?

erfgoedspeurtocht
voor gezinnen

Stuur dan een mail naar
guidodemerre@gmail.com.

Speuren naar Sporen
in de Stad

4 TOT 8 JAAR - ZOEKTOCHT

Wil je graag meer weten over het Nieuwpoort van vroeger?
De erfgoedroute Speuren naar Sporen in de Stad brengt
je op spelende wijze langs enkele historische pareltjes van
Nieuwpoort-Bad.

Heb jij ook altijd alles gezien? Blink jij uit in kijken,
herkennen en tellen? Dan zijn de gele opdrachten op
jouw lijf geschreven! Zoek mee met Sterre naar de juiste
antwoorden.
8 TOT 12 JAAR - SPEURTOCHT
Duik je graag in het verleden? Dan voel je je bij de
blauwe opdrachten als een vis in het water! Kies het juiste
antwoord op de vraag en ontcijfer het codewoord.

Tijdens de rioleringswerken in de Albert I laan
vonden enkele arbeiders een Britse helm uit de
Eerste Wereldoorlog. Dankzij stadsgids Kries
Priem wordt deze unieke vondst toegevoegd
aan het Nieuwpoortse Stadsarchief.
HELM ONDER DE LOEP
Historicus Patrick Vanleene bepaalde de
herkomst van de helm. Het gaat om een Brodie
Mark I uit 1916 of 1917.
OPERATIE STRANDFEST
Bijzonder is de locatie waar de helm gevonden
werd. In die buurt lag namelijk een brug over
de IJzer die de Britten gebruikten om naar
de loopgraven aan de overkant te gaan. De
frontlijn van de Duitsers lag in de duinen van
Lombardsijde.

Over de soldaat achter de helm is niets geweten. De beschadigingen
aan het voorwerp doen wel vermoeden dat het de Britse militair niet
goed vergaan is. Er wordt gedacht dat de soldaat het slachtoffer
geworden is van Operatie Strandfest.
Op 10 juli 1917 vond Operatie Strandfest plaats. Met deze
verrassingsaanval namen de Duitsers de Britse linies op de
noordoostelijke oever van de IJzer onder vuur. Hiermee wilde de
Duitse legerleiding een nakende Britse opmars tegenhouden. De
artilleriegevechten hielden aan tot september 1917 en zorgden voor de
complete vernietiging van Nieuwpoort en zijn ommeland. Soldaten uit
het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Rhodesië en
Zimbabwe streden mee.

BELEVINGSTOCHT SOCIALE MEDIA
Ben je op zoek naar originele ideetjes voor je online
verhaal op sociale media? Doorheen de tocht vind je
enkele interactieve opdrachten die je via Facebook of
Instagram kunt delen met vrienden en familie.
Zo kunnen zij meegenieten van jullie
avonturen in Nieuwpoort. Gebruik hiervoor
de hashtag #speurennaarsporenindestad.

De namen van de Commonwealth gesneuvelden zijn vereeuwigd op
het Nieuport Memorial, het gedenkteken met de drie leeuwen vlakbij
het Koning Albert I monument.

Download jouw speurtocht op
www.nieuwpoort.be of haal een
exemplaar bij de Dienst Toerisme.

uniek oorlogsrelict op
Filliaert-expo in Westfront
In bezoekerscentrum Westfront loopt een tentoonstelling over Juul
Filliaert. Het museum brengt hiermee de oorlogsjaren van deze
bekende Nieuwpoortenaar terug tot leven.

Nieuwpoorts
Nachtwerk Straalt
Wat hebben vissers, sluiswachters en
vuurtorenwachters gemeen?
Je vindt (of vond) ze in Nieuwpoort én
ze werk(t)en ook ’s nachts. Tijdens het
Erfgoedweekend op 24 en 25 april 2021
zetten we deze beroepen in de kijker. Ga
virtueel mee op pad en bekijk de filmpjes
op www.nieuwpoort.be. Of wandel
deze nachtelijke route zelf en bekijk de
bijhorende filmpjes op je smartphone. De
route zal ook verkrijgbaar zijn bij de Dienst
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erfgoedweekend op
24 en 25 april 2021
Toerisme (infokantoor Hendrikaplein) en in
bezoekerscentrum Westfront.
Voor gezinnen met kinderen (5-8 jaar) is er
een creabox met bijhorend verhaal Liesje en
de vuurtorenwachter waarmee je thuis zelf
aan de slag kunt gaan! De creaboxen zal je
kunnen afhalen in de bibliotheek.
Hou de stedelijke website en sociale media
in het oog voor meer info over het precieze
releasemoment van de filmpjes.

Eén van de vele uitzonderlijke artefacten die je er kunt bewonderen, is
het monumentale houten kruis met de doorschoten Christusfiguur. Het
uitzonderlijke artefact sierde ooit de kloostertuin van de Arme Klaren
in de Recollettenstraat. In 1915 werd het van tussen het puin gered en
overgebracht naar de ruïnes van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daar hing
het voor de rest van de Eerste Wereldoorlog aan de zuil die zich nu
nog altijd naast het gebedsgebouw bevindt. Na de oorlog kwam het
uiteindelijk in Diksmuide terecht, in de crypte van de IJzertoren.
Nu is het iconische
oorlogsrelict na al die jaren
voor even terug in zijn
thuisstad Nieuwpoort.
Westfront Nieuwpoort
Kustweg 2
tel. 058 23 07 33
info@westfrontnieuwpoort.be
www.westfrontnieuwpoort.be

Wat de precieze link is
tussen het kruisbeeld en
Juul Filliaert kom je te weten
in de expo Mijn Oorlog –
Juul Filliaert 1914-1918 in
bezoekerscentrum Westfront.
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In 1924 start de bouw van het gloednieuwe
‘Grand Hôtel’. Op de bovenste foto zijn de
constructiewerken volop aan de gang. De
loggia aan de kant van de Zeedijk is al zichtbaar. De foto onderaan toont het afgewerkte
gebouw vanuit hetzelfde standpunt.

de White Residence:
‘grande dame’ van
onze badstad
De White Residence is één van de meest
iconische landmarks van Nieuwpoort. Het hoeft
niet te verwonderen dat het prachtige pand al
bijna honderd jaar een echte publiekslieveling
is. Er zijn plannen om het gebouw een
welverdiende opwaardering te geven. Dit
ongeëvenaarde monument wordt omgedoopt
tot ‘The Grand’. Wat deze nieuwe start precies
inhoudt, lees je op www.thegrand.be.

ÉÉN LOCATIE, DRIE ‘GRAND HÔTELS’
Op de hoek van de Zeedijk, het Hendrikaplein en de huidige Albert
I laan staat al sinds de jaren 1860 een hotel. Het allereerste was het
‘Grand Hôtel de la Digue’. Dit pand werd in 1893 gesloopt om het
Hendrikaplein te vergroten. In de plaats verrees het ‘Grand Hôtel des
Bains’. Destijds was dit een van allereerste hotels in de regio dat over
elektriciteit en telefoon beschikte.
De Eerste Wereldoorlog bracht de totale vernietiging. In 1924 werd
begonnen aan de bouw van een gloednieuw ‘Grand Hôtel’. Het art
deco geesteskind van de Brusselse architect Apollon Lagache kreeg
ornamentaal uitgewerkte façades met loggia’s aan de zeezijde en
de kant van het Hendrikaplein. De opvallende hoektoren was in die
begindagen het allerhoogste bouwwerk in de ruime omgeving en
domineerde de skyline van Nieuwpoort-Bad. Het hotel ademde weelde
en bood gasten een uniek verblijf aan zee.

VERMINKTE GLORIE
EN GEBROKEN GRANDEUR
De Tweede Wereldoorlog maakte een abrupt
einde aan de weelde. Vanaf 13 mei 1940 doet
het gebouw dienst als Belgisch krijgshospitaal.
Tijdens de daaropvolgende vier jaar Duitse
bezetting ligt het pand – net als de rest van
Nieuwpoort-Bad – in een gemilitariseerde
zone. Het strand en de Zeedijk liggen vol
prikkeldraad. Het is strikt verboden terrein.
Vernielingen en verloedering eisen hun tol van
het ‘Grand Hôtel’. De hoektoren is verdwenen,
net als de loggia aan het Hendrikaplein. Ook
de vier dakkoepels gaan verloren.

Voor de loggia op het Hendrikaplein worden bij mooi weer tafeltjes
met parasols neergezet. In 1932 krijgt plaatselijk aannemer van betonwerken Lucien Bellefroid de opdracht een muziekkiosk op het plein te
bouwen. Gasten op het terras van het ‘Grand Hôtel’ kunnen nu van tijd
tot stond genieten van een streepje muziek. De kiosk wordt tijdens de
Tweede Wereldoorlog op last van de Duitse bezetter afgebroken.

OORLOGSINVALIDE WORDT BESCHERMD MONUMENT
In de naoorlogse periode wordt het vervallen gebouw opgelapt en
omgevormd tot een complex met vakantie-appartementen. Het kreeg
ook de nieuwe naam ‘White Residence’. Op het gelijkvloers, waar zich
ooit het restaurant van het hotel had bevonden, werden winkelruimtes
gecreëerd.
Op 22 november 1981 werd de White Residence officieel erkend
als beschermd monument. Deze beslissing zorgde ervoor dat het
voormalige ‘Grand Hôtel’ – één van de laatst overgebleven getuigen van
het elitaire kusttoerisme tijdens het interbellum – van de sloophamer is
gespaard.

Wij blikken echter even terug en nemen
de bewogen geschiedenis van de White
Residence onder de loep. Sinds de glorieuze
beginjaren aan het begin van de vorige eeuw
heeft de ‘grande dame’ van onze badstad
immers al heel wat meegemaakt. En dat heeft
ook duidelijk zijn sporen nagelaten. Een deel
van de oorspronkelijke schoonheid is met het
verstrijken van de tijd vervaagd. Maar zelfs in
de huidige toestand is de White Residence
dé onbetwiste architecturale parel aan de
Noordzee.
Het prestigieuze ‘Grand Hôtel des Bains’ op
de hoek van de Zeedijk en het Hendrika
plein. Dit hotel kende zijn hoogdagen
tijdens de belle époque. Tot de Groote
Oorlog uitbrak …
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cultuur
Viertoren: een
nieuwe culturele
samenwerking
Viertoren is de intergemeentelijke
samenwerking rond cultuur tussen Veurne,
De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Het is een
netwerk dat culturele actoren in de regio wil
verbinden, lokale actoren wil versterken en
bruggen wil bouwen naar andere sectoren.
Hoewel Viertoren vooral achter de schermen
samenwerkingen ondersteunt, zal het zelf ook
de schouders zetten onder enkele projecten.
Meer info lees je op
www.viertoren.be.

Schrijf je in voor
de Kunstmarkt 2021!
Op zaterdag 14 augustus 2021 pakt Nieuwpoort uit met de jaarlijkse
Kunstmarkt. Tijdens dit zomers cultuurevenement kun je zelf kunst
maken, horen en beleven.
Voor dit evenement wordt gezocht naar artiesten die voor de ogen
van het publiek hun favoriete kunstvormen willen demonstreren en
ter plaatse werken aan nieuwe creaties. Als kunstenaar krijg je zo de
mogelijkheid om je werk aan een breed publiek tentoon te stellen
en te koop aan te bieden.
NIEUWE LOCATIE

INSCHRIJVEN?

Voor editie 2021 wordt gekozen
voor een nieuwe locatie: in en
rond het Leopold II park. Deze
plek biedt meer ruimte en laat
bezoekers en kunstenaars toe
om de afstandsregels goed op
te volgen.

Bekijk eerst goed het reglement
op www.nieuwpoort.be/
kunstmarkt2021. Inschrijven kan
via de website tot maandag 31
mei 2021. Het inschrijvingsgeld
bedraagt 10 euro. Dit bedrag
schrijf je over als je een
bevestiging gekregen hebt.

WORKSHOPS
Nieuw dit jaar is de
mogelijkheid om workshops te
geven. Het stedelijk cultuurteam
zorgt voor de organisatie en
brengt de ingeschrevenen tot
bij de kunstenaar.

Dienst Cultuur
Valkestraat 18
tel. 058 79 50 00
cultuur@nieuwpoort.be

De Dienst Cultuur gaat op zoek naar kunstenaars
die mee kleur willen geven aan onze stad.
De tweejaarlijkse Kunstprijs staat dit jaar open voor street art:
afbeeldingen (niet alleen tekst) gemaakt met een paintmarker
of spuitbus. Alle kunstwerken worden aangebracht op
windschermen (1,92 m breed en 1,30 m hoog). Deze worden
van zaterdag 3 juli tot en met dinsdag 31 augustus 2021
tentoongesteld op het strand tijdens een unieke openluchtexpo.

Prijzenpot van 1.300 euro!
Gratis deelname
INTERESSE?
Neem een kijkje op www.nieuwpoort.be/kunstprijs2021
voor meer informatie over de wedstrijd.
Inschrijven kan via de website tot donderdag 1 april 2021.
Voor vragen kun je ook terecht bij de Dienst Cultuur via
cultuur@nieuwpoort.be of tel. 058 79 50 00.
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op maat van

het kind en de jongere
S.O.S hulp bij huiswerk

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

Voor lagere schoolkinderen die vragen hebben bij
huiswerk is er www.magikietsvragen.be. Voor Androidgebruikers bestaat ook de Mag ik iets vragen-app.

Jeugddienst Nieuwpoort
jeugdnieuwpoort
jeugddienst.nieuwpoort

Via deze online huiswerkhulp kan er een beroep gedaan
worden op maar liefst 650 vrijwilligers. Zij helpen waar
nodig met rekenen, taal of Frans. De vrijwilligers zijn
bereikbaar tussen 8.30 en 21 u.
Wil je graag zelf vrijwilliger worden en leerlingen helpen
met hun huiswerk? Er zijn twee mogelijkheden om je te
registreren:
ONLINE HUISWERKHULP (voor
iedereen) | www.magikietsvragen.be.
OFFLINE HUISWERKHULP
(persoonlijke begeleiding voor
Nieuwpoortse leerlingen) |
leerbuddy.vlaanderen.

korting voor
jeugdverenigingen
De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en
sport zwaar. Stad Nieuwpoort erkent de grote waarde
van ons rijke verenigingsleven en doet er alles aan om
steun te bieden in deze moeilijke tijden.
Het stadsbestuur besliste daarom in 2020 dat
er 40.000 euro vrijgemaakt wordt uit het Vlaams
noodfonds om elke jongere met 50 euro te
ondersteunen. Nieuwpoortse kinderen en jongeren
tot 18 jaar hebben daarbij recht op vijf cheques ter
waarde van 10 euro.
Indien je jouw cheques nog niet hebt afgehaald, kun
je hiervoor nog steeds terecht bij de Jeugddienst of
Sportdienst.
Deze cheques kun je gebruiken voor het betalen
van lidgelden, de aankoop van een uniform of
sportmateriaal etc.
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Spelewest is er
ook in 2021
Elke vakantie moet leuk zijn voor elk kind. Zeker ook voor
kinderen met een beperking, gedragsstoornis of eender
welke vraag naar extra zorg. Daarvoor is er Spelewest, een
speelpleinwerking voor kinderen met extra zorgnoden.
Spelewest is een samenwerking van diverse gemeenten
met deskundige organisaties. Ook in 2021 engageert Stad
Nieuwpoort zich om via dit initiatief kinderen met extra
zorgnoden leuke vakanties te geven.

Wil je meer info over Spelewest?
Neem gerust contact op met
de Jeugddienst of surf naar
www.speelpleinwerking-spelewest.com.
Speelpleinwerking Spelewest

Warme William
ontdekt Nieuwpoort
Warme William is de mascotte van Nieuwpoort als
Warme Stad. Deze stille, vriendelijke beer staat
symbool voor alle stedelijke en intergemeentelijke
diensten die zich inzetten voor het psychisch welzijn
van kinderen en jongeren. Warme William wil vooral
emoties bespreekbaar maken.
De afgelopen maanden konden kinderen
kennismaken met Warme William bij de stedelijke
opvang en op de speelpleinwerking. In de lente zal
Warme William langsgaan in de scholen.
Via de QR-code die hij meedraagt, kom je meer te
weten over het jeugdteam van Stad Nieuwpoort.

Nieuwpoort spoort
jongeren aan om
complimentjes te geven
Als Warme Stad wil Nieuwpoort jongeren aanzetten om
te praten over hun gevoelens en te luisteren naar wie
het even moeilijk heeft. Omdat alle steun nu welkom is,
lanceert de Jeugddienst een heuse complimentenactie.
Deze is volledig op maat van alle 6- tot 25-jarigen.
Zij kunnen elkaar bedanken en complimenteren via een
filmpje. Nu en dan een complimentje geven, is goed voor
de eigen mentale gezondheid én die van een ander.
HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
De filmpjes verstuur je naar de Jeugddienst via
jeugd@nieuwpoort.be. Vergeet ook zeker niet het adres te
vermelden van de persoon die het compliment krijgt.
Daarna gaan de jeugdmedewerkers aan de slag. Samen
met de complimentgever én blauwe beer Warme William
bezoeken zij de jongere die in de bloemetjes wordt gezet.
Die wordt verrast met dit leuke compliment, muziek en
animatie. De complimentgever en -krijger kunnen dan nog
gezellig napraten.
Het hoofddoel van de actie is om meer verbondenheid en
zelfvertrouwen bij de Nieuwpoortse jeugd te creëren. Hoe
alles in zijn werk gaat, zie je in een ludiek filmpje via
www.nieuwpoort.be/geefeencomplimentje of het
YouTube-kanaal van Stad Nieuwpoort.
Hou de sociale media-kanalen van de Jeugddienst in de
gaten voor foto’s van deze leuke complimentenmomenten.
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BARBE WIL GEEN RAPIER
DOOR JOHAN BALLEGEER
Deze spannende historische
roman speelt zich af tijdens
de Slag bij Nieuwpoort. Op
de rechteroever van de IJzer,
ongeveer waar nu de Vuurtoren
staat, wordt zwaar gevochten op
het strand en in de duinen.

3

De 16-jarige Barbe Aernout is de
dochter van de vuurtorenwachter
op de Grote Vierboete. Haar
vriend en geliefde is de 18-jarige
Tone Willaert, zoon van de
vuurtorenwachter op de Kleine
Vierboete én stuurman op het
kaperschip De Buttertunne. Hij
wordt spion in dienst van de
Spaanse aartshertog.

Jeugdboekenmaand
De Jeugdboekenmaand, een initiatief van Iedereen Leest,
bestaat vijftig jaar. Dit jubileum wordt gevierd onder de
noemer ‘Lezen is een feest!’. Het plezier van het lezen,
voorlezen, bekijken van tekeningen en foto’s – kortom het
belang van kinder- en jeugdliteratuur – staat centraal.
Ook Stad Nieuwpoort doet mee aan dit initiatief. Speciaal
voor de jongere Nieuwpoortenaren maakten wij een
selectie van de beste jeugdboeken en strips die zich in
onze stad afspelen. De moeite waard om te ontdekken
tijdens deze gouden editie van de Jeugdboekenmaand!

JEANNE PANNE
In dit Suske en Wiske-album
word je teruggeflitst naar het
middeleeuwse Nieuwpoort.
Je maakt er kennis met onze
bekende stadsgenote Jeanne
Panne. Geboren als Johanna
De Deyster, was Jeanne Panne
een volksvrouw die in de 17e
eeuw leefde en werkte. Ze werd
onterecht beschuldigd van
hekserij en tot de brandstapel
veroordeeld.

Stedelijke bibliotheek
Kokstraat 18A
tel. 058 22 30 40
bibadmin@nieuwpoort.be
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Alle exemplaren kun je terugvinden
in de stedelijke bibliotheek.

1

HOE APPELSIENEN DE
TOEKOMST VOORSPELLEN
DOOR KRIS KOWLIER

5

Als mama en papa op reis
gaan naar Ierland mogen
Silke en Seppe een weekje
logeren bij opa en oma Toren
in Nieuwpoort-Bad. Het wordt
een wonderlijke week vol
geheime boodschappen, blije
en minder blije verrassingen en
de vreemdste ontmoetingen.

7

GUST & ZOË
KIDSPROOF DOEBOEK
AFSPRAAK IN NIEUWPOORT
DOOR IVAN ADRIAENSSENS

2

Deze prachtige en ontroerende
historische strip speelt zich af
tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Een Belgische, Franse en Engelse
soldaat leren elkaar kennen aan
het front van Nieuwpoort. Een
vriendschap die leven en dood
zal overstijgen. Op 1 november
1914 brengen ze de dag samen
door en spreken ze af om elkaar
exact tien jaar later te ontmoeten.
Tenminste, als ze de oorlog
overleven ...

Gust Garnaal en Zoë
Zeehond spelen de
hoofdrol in dit Kidsproof
Doeboek. Dit olijke duo
neemt je mee op sleeptouw
doorheen de stad
Nieuwpoort. De twee kleurrijke figuurtjes maken
heel wat avonturen mee en brengen hun liefde voor
Nieuwpoort over aan de kinderen. Ze inspireren hen
via originele spelletjes, weetjes en opdrachten.

4

HET BELEG VAN
NIEUWPOORT
In dit nummer uit de
Bakelandt-stripreeks wordt
Nieuwpoort omsingeld door
de Fransen, met het oog op
een lange belegering. Met
de hulp van Kogge Kuyt
slagen Bakelandt en zijn
bendeleden erin de streek
onder water te zetten om de
stad te beschermen tegen
de oprukkende Franse
bezetter.

6

CELINES GROTE OORLOG
DOOR JOHAN BALLEGEER

Wanneer in 1914 de eerste
bommen op Nieuwpoort vallen,
komen de ouders van Celine om
het leven. Ze vlucht weg en komt
bij een onderwijzer in Alveringem
terecht. Daar beleeft ze de strijd
van de Vlaamse soldaten voor
hun rechten. Omdat ze een
officier had geslagen, moet ze
naar Engeland om verpleegster
te worden. Na haar opleiding
keert ze terug naar het front
waar ze Wolfgang ontmoet,
een neergestorte Duitse piloot.
Na de oorlog gaan ze samen in
Birkenfeld wonen.

De bekende toeristische troeven komen aan bod: het
strand met staketsels, de Vismijn, het natuurreservaat
De IJzermonding, de historische stadskern en het
sluizencomplex De Ganzepoot. Maar ook minder
bekende plekjes en tradities passeren de revue.
Haal je Gust & Zoë Kidsproof Doeboek bij de Dienst
Toerisme in Nieuwpoort-Bad voor 5 euro.
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Nieuwpoort
in beeld
lukken voor
woonzorgcentrum
De Zathe
De leerkrachten en leerlingen van
de eerste graad Voeding Horeca van
Hotelschool Ter Duinen en het SintBernarduscollege Nieuwpoort gingen
aan de slag om het geluk naar buiten te
brengen. Leerkrachten Dries Cloet, Bart
Denys en Geert Blomme bezorgden een
lading 'lukken' voor de bewoners en het
zorgpersoneel van het woonzorgcentrum
De Zathe.

Vrijwilligers Domino pakken
184 kerstcadeautjes in
Tijdens de kerstdagen stond een ‘Secret Santa’-activiteit gepland. Alle
gezinnen met een code op de voordeelpas kregen een cadeautje.
Door corona was het voor de vrijwilligers van Domino een echte
uitdaging om alles op tijd klaar te krijgen. Toch slaagden ze erin om
alle 184 cadeautjes in te pakken.
Naast dit cadeautje kregen de gezinnen ook een anti-verveelzak en
–map mee. Daarin zat wat lekkers en materiaal om creatief aan de slag
te gaan.

Stadsmedewerkers
maken Nieuwpoort
sneeuwvrij
Stadsmedewerkers zetten nieuwe jaar digitaal in
Dit jaar geen traditionele nieuwjaarsreceptie maar een coronaproof alternatief. Met een digitale bingo en een
aperitiefbox hebben de stadsmedewerkers het nieuwe jaar ingezet. Elke bingosessie werd door meer dan 30
medewerkers in hun bubbel thuis bijgewoond. Het straattheaterduo Kartje Kilo uit Ieper zorgde voor de ludieke noot.
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Koning Winter kwam al enkele keren langs
in Nieuwpoort en trakteerde ons op een
mooi sneeuwtapijt. Sneeuw kan heel mooi
maar ook gevaarlijk zijn. Dankzij de inzet van
onze medewerkers van de Technische Dienst
worden de wegen steeds
sneeuwvrij gemaakt.
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Christel Patfoort
is de Krak van
Nieuwpoort
Elk jaar gaat De Krant van West-Vlaanderen
op zoek naar een Krak. Christel Patfoort
mag deze prijs in ontvangst nemen.
Christel is lid van de Proper Strand
Lopers, een community van vrijwilligers
die iedereen bewust tracht te maken van
de zwerfvuilproblematiek. Ze gaat dan
ook heel vaak op pad om zwerfvuil op te
ruimen. Dankzij haar niet-aflatende inzet
en toewijding voor het leefmilieu maakt zij
Nieuwpoort mooier, netter én aangenamer.
Ook sensibiliseert Christel de mensen
rondom haar op een creatieve manier over
de algemene afvalproblematiek.

Sverre aan het woord

Sverre Ramakers krijgt Trofee voor Sportverdienste
Sverre Ramakers van de Nieuwpoortse Atletiek Club
(NAC) krijgt dit jaar de Trofee voor Sportverdienste van
de Nieuwpoortse sportraad en Sportdienst. Hij blonk uit
in zijn discipline van de meerkamp en wist zich in een
moeilijk sportjaar toch in de kijker te werken.

Deze trofee werd uitgereikt op de Nieuwpoortse
atletiekpiste in het bijzijn van sportfunctionaris Evelyn
Vyvey, voorzitter van de sportraad Rik Defever, Sverre
Ramakers en zijn ouders en voorzitter van de NAC Eddy
Louwie.

Dit jaar geen traditionele hulde van de
Nieuwpoortse sportlaureaten, maar
een speciale corona-editie waarbij
Sverre Ramakers de Trofee voor Sportverdienste ontvangt. Ondanks corona
heeft hij in 2020 prachtige sportprestaties neergezet.
Zo werd Sverre Vlaams vicekampioen
outdoor op de 300 m horden in Heusden-Zolder en Vlaams vicekampioen
op de Vlaamse Kampioenschappen
6-kamp indoor in Louvain-La-Neuve.

nummer dat je echt moet durven uit
voeren. De 400 m en 110 m horden
zijn dan mijn favoriete disciplines.
Welke kenmerken moet een atleet
volgens jou bezitten?
Wanneer technische onderdelen
de eerste keer niet lukken, moet je
gewoon blijven proberen. Daarnaast
moet een atleet ook de tijd nemen
om voldoende te rusten.

Ook werd hij provinciaal kampioen
West-Vlaanderen (indoor) op de
60 m en 400 m horden in Gent. Tot
slot behaalde hij in totaal ook 14
limiet
tijden in verschillende atletiek
disciplines.

Welke atletiekdiscipline beoefen je?
Mijn discipline is de meerkamp. Het is
een mix van tien verschillende onder
delen: 100 m, verspringen, kogel
stoten, hoogspringen, 400 m, 110 m
horden, discuswerpen, polsstoksprin
gen, speerwerpen en 1.500 m. Elke
sporttak moet je goed onderhouden,
wat niet altijd even gemakkelijk is.
Voor mij is het polsstokspringen het
meest uitdagende onderdeel van de
meerkamp. Het is een zeer technisch
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Er worden bijna geen wedstrijden
georganiseerd en dat vind ik toch wel
jammer. Ik train heel hard en dat wil
ik ook laten zien op wedstrijden. Op
de weinige wedstrijden die vorige
zomer toch plaatsvonden, was er een
totaal andere sfeer. Dat kwam vooral
omdat er geen supporters mochten
bij zijn. Ook de trainingen verlopen
op een andere manier en in kleinere
groepjes.
Wat is voor jou de mooiste sportprestatie die je hebt neergezet?

Hoe ben je gestart met atletiek?
Ik ben begonnen met atletiek toen ik
zes jaar oud was. Mijn ouders zochten
naar een afwisselde sport die ik kon
beoefenen in de open lucht. Atletiek
paste perfect in dit plaatje en vanaf
dan is het altijd mijn favoriete sport
geweest.

Welke impact heeft corona op het
beoefenen van jouw sport?

Hoe ziet jouw trainingsweek eruit?
In een normale trainingsweek, zonder
corona, trainde ik zes keer per week
Dat was dan kracht en stabiliteit op
maandag, kogel- en discuswerpen
op dinsdag, middellange afstand
op woensdag, rust op donderdag,
sprint op vrijdag, speerwerpen op
zaterdag en horden of hoogspringen
op zondag. In deze coronatijden train
ik vier keer per week.
Van wie krijg je het meest steun?
Van mijn ouders! Zij brengen mij
steeds naar trainingen én w
 edstrijden.
Zo moest ik vorig jaar twee keer per
week gaan trainen in Gent en mijn
papa bracht mij er altijd heen, zelfs
als hij geen zin had. Ook van mijn
coaches krijg ik veel hulp.

Mijn mooiste prestatie die ik ooit heb
neergezet, was mijn overwinning op
het Belgisch Kampioenschap in 2019
op de 800 m. Dit kwam echt onver
wacht omdat ik eigenlijk niet tot de
kanshebbers behoorde.
Wat zou je graag nog willen
bereiken op sportvlak?
Het belangrijkste is dat ik blessurevrij
kan blijven sporten en dat ik lang op
een goed niveau kan blijven preste
ren. Voor dit jaar heb ik als ‘eerste
jaars’ geen speciale verwachtingen. Ik
moet namelijk opnieuw wennen aan
de nieuwe afstanden en normen (bv.
gewicht van kogel).
Heb je een sportidool naar wie je
opkijkt?
Ik heb vele sportidolen, maar mijn
favoriet is toch wel Nafi Thiam.
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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.

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

ZONDAG 14 MAART
SPORTPASSEN

Om te genieten van het uitgebreid
aanbod, koop je een sportpas. Dit
kan via www.nieuwpoort.be.

DE VIERDE GROTE
SCHELPENTELDAG

agenda

MAART / APRIL

STEDELIJK ZWEMBAD
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RESERVEER JE
ZWEMBADBEZOEK!

Meer info en praktische details
over films en cultuurvoorstellingen
die in 2021 geprogrammeerd
staan, ontdek je op
www.cultuurnieuwpoort.be.

DOORLOPEND
SPEUREN NAAR SPOREN
IN DE STAD

NIEUWPOORTS
NACHTWERK STRAALT
SCHELPENTELDAG

Om in de volgende NUS vermeld
te worden, dient je activiteit
ingevoerd te worden vóór
25 maar 2021.

Bij het in druk gaan van dit
magazine was er voor de indoor
cultuuractiviteiten in Centrum
Ysara en de City nog geen
concrete info beschikbaar.

ZATERDAG 24 EN
ZONDAG 25 APRIL

Op deze website ontdek je het
volledig sportaanbod én kun je je
ook inschrijven voor de gewenste
sportactiviteit.

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

VOORSTELLINGEN
CENTRUM YSARA & CITY

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

Schelpen rapen, sorteren en op naam
brengen, het blijft leuk. Zelfs in corona
tijden kan iedereen (zee)wetenschap
per zijn voor een dag. Ga in je gezins
bubbel naar het strand en verzamel
100 schelpen volgens het vaste stap
penplan.
Scan de QR-code
voor een korte
instructievideo.
Op zondag 14 maart zullen enkele
experten tussen 10 u. en 17 u. ter
beschikking staan op de ScHELPdesk
voor een online privésessie om de
twijfelgevallen samen te identificeren.
Voer daarna de gegevens en foto’s in
op het online-invoersysteem. Zo kan
de schelpenexpert jouw telling hele
maal verifiëren.
Ga naar www.groteschelpenteldag.be
voor meer info. Voor lokale info surf je
naar www.visit-nieuwpoort.be of mail
naar kinderboerderij@nieuwpoort.be.

KONIJNENTOCHT IN
DE KINDERBOERDERIJ
Huppel, dans en spring de
paasvakantie in met Ko het konijntje.
Voor gezinnen met kleine kinderen
is er in de paasvakantie een gratis
konijnentocht. Onderweg nodigt Ko
je uit voor leuke ‘huppel’-opdrachtjes.
Enkele weetjes, raadsels en mopjes
langs het aangeduide parcours zorgen
voor een leuke toets.

Voor jonge kinderen (3 tot 9 jaar)
is er een extra opdracht. Tel het
aantal paaseitjes dat je vindt op de
‘Konijnenpanelen’ in de buitenweide.
In ruil voor het juiste antwoord
krijg je aan de infotent een lekker
chocoladepaasei cadeau.
Kinderboerderij De Lenspolder
Elf-Juliwijk 6A
www.visit-nieuwpoort.be

LESSENREEKS
START TO TENNIS

CURSUS
PLAY: THE BATTLE - PASEN

Tijdens de lessen leer je de basis
technieken en krijg je inzicht in het
spel. Je wordt opgedeeld in groepjes
van vier deelnemers.
Vanaf 18 jaar
tel. 0475 65 07 55 | s2t@issera.be
www.issera.be
KTC Issera Tennisclub, Astridpark 6

Tijdens Erfgoedweekend maak
je kennis met verschillende
beroepen die ook in het holst van
de nacht uitgevoerd worden.
Meer info lees je op p. 32.
www.nieuwpoort.be

T.E.M. ZONDAG
05 SEPTEMBER

Kom met je gezin wandelen, lopen
en springen op de Kinderboerderij.
Tijdens je tocht kun je even
goeiedag zeggen aan de schattige
boerderijdieren.

MAANDAG 12 APRIL
T.E.M. VRIJDAG 16 JULI

KTC Issera organiseert ook dit jaar
'Start to Tennis' cursussen. De 12
lessen zijn gespreid over 2 jaar.

De erfgoedroute Speuren naar
Sporen in de Stad brengt je langs
historische pareltjes van NieuwpoortBad. Meer lees je op p. 32.

KONIJNENTOCHT

DINSDAG 06 APRIL
T.E.M. VRIJDAG 14 MEI

Ben je geïnteresseerd om de mooiste
sport van de wereld te beoefenen?

ERFGOEDSPEURTOCHT
VOOR GEZINNEN
SPEUREN NAAR SPOREN
IN DE STAD

DINSDAG 06 T.E.M.
ZONDAG 18 APRIL

Koning Kevin vzw | tel. 016 350 550
info@koningkevin.be
www.koningkevin.be
Slik en Schorre, Brugse Steenweg 19

MIJN OORLOG

TENTOONSTELLING
MIJN OORLOG

In Westfront komen de oorlogsjaren
van Juul Filliaert - journalist, uitgever
en verzamelaar - opnieuw tot leven.
Als redactie-secretaris van het
frontblad De Belgische Standaard was
Filliaert betrokken bij alle initiatieven
om de culturele en sociale noden van
de frontsoldaat te behartigen.
Westfront
www.visit-nieuwpoort.be

De toegang tot het bezoekers
centrum Westfront op zondag is
gratis voor al wie in Nieuwpoort
gedomicilieerd is.
Let op! De gratis toegang geldt niet
tijdens periodes met extra acties zoals de
Clicformers doe-expo Bouwen aan het
Front (15 juni t.e.m. 15 september 2021).
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OM NAAR UIT
TE KIJKEN!

jeugdkampen
paasvakantie
BEAUFORT 21

MAANDAG 05 T.E.M.
VRIJDAG 09 APRIL

DINSDAG 06 T.E.M.
VRIJDAG 09 APRIL

JEUGDKAMP
ROBOTICA VOOR TIENERS

JEUGDKAMP
WERKEN MET DRONES (UAV)

SPORTKAMP
DE KNUTSELFABRIEK*

Tijdens deze workshop werk je met
de statische robotarm en rijdende of
kruipende robots. Je kunt ook robots
in elkaar steken en voorzien van eigen
programma's.

Tijdens deze workshop bouw je in
groepjes van 5 een commercieel
inzetbare drone en voorzie je hem van
alle functionaliteiten om autonoom te
kunnen vliegen.
Van 14 tot 18 jaar
info@antopaso.be, www.antopaso.be
De Loft, Brugsevaart 48b

JEUGDKAMP
ROBOTICA VOOR TIENERS

Tijdens deze workshop werk je met
de statische robotarm en rijdende of
kruipende robots. Je kunt ook robots
in elkaar steken en voorzien van eigen
programma's.
Van 12 tot 18 jaar
info@antopaso.be, www.antopaso.be
De Loft, Brugsevaart 48b

JEUGDKAMP
EXPEDITION KICKS

Zin om het moderne tijdperk voor een
weekje achter je te laten en om oude
technieken onder de knie te krijgen?
In Expedition Kicks leer je vuur maken,
knopen leggen en werken met kaart
en kompas.
Van 8 tot 12 jaar
The Outsider Coast
tel. 058 23 14 04
www.theoutsidercoast.be
't Kraaienest, Brugsevaart 50
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Tijdens het sportkamp is er aandacht
voor activiteiten zoals voetbal,
volleybal, netbal, basketbal etc. Ook
wordt gewerkt aan de creativiteit en
de fantasie van de deelnemers.
1e tot 6e leerjaar
9 tot 16 u.
Sportzaal en chirolokaal
€ 50 (inwoner Nieuwpoort)
€ 60 (niet-inwoner Nieuwpoort)
tel. 058 23 75 40 | sport@nieuwpoort.be

MAANDAG 12 T.E.M.
VRIJDAG 16 APRIL
JEUGDKAMP
WERKEN MET DRONES (UAV)

Tijdens deze workshop bouw je in
groepjes van 5 een commercieel
inzetbare drone en voorzie je hem van
alle functionaliteiten om autonoom te
kunnen vliegen.
Van 14 tot 18 jaar
info@antopaso.be, www.antopaso.be
De Loft, Brugsevaart 48b

*Registreren en inschrijven voor de
sportkampen in de paasvakantie
gebeurt via www.nieuwpoort.be/
sportkampenpaasvakantie.
Indien er problemen zijn met de
registratie, neem je contact op met de
Sportdienst.

Van 12 tot 18 jaar
info@antopaso.be, www.antopaso.be
De Loft, Brugsevaart 48b

SPORTKAMP
DE CIRCUSFABRIEK*

In dit omnisportkamp staan
verschillende activiteiten op het
programma. Jongeren leren stap voor
stap verschillende circustechnieken
aan.
1e tot 6e leerjaar
9 tot 16.30 u.
Sportzaal en chirolokaal
€ 60 (inwoner Nieuwpoort)
€ 70 (niet-inwoner Nieuwpoort)
tel. 058 23 75 40 | sport@nieuwpoort.be

SPORTKAMP
OMNIDOEKAMP*

Een leuke en gevarieerde
vakantieweek op maat van de
allerkleinsten. Het kamp biedt een
mix van sport-, spel- en creatieve
activiteiten. Er worden ook uitstapjes
gemaakt.
1e tot 6e leerjaar
9 tot 16.30 u.
Kaartershuisje, Leopold II park
€ 60 (inwoner Nieuwpoort)
€ 70 (niet-inwoner Nieuwpoort)
tel. 058 23 75 40 | sport@nieuwpoort.be

DONDERDAG 27 MEI
T.E.M. ZONDAG
07 NOVEMBER
BEAUFORT 21
Voor de zevende editie van de
triënnale voor hedendaagse
kunst verwelkomen de
kustgemeenten opnieuw heel wat
toonaangevende kunstenaars uit
binnen- en buitenland. Zij zorgen
voor de indrukwekkende artistieke
creaties die ongetwijfeld heel wat
kijklustigen zullen lokken.
Kunstenaar Goshka Macuga uit
Polen staat in voor het permanente
kunstwerk in Nieuwpoort. Het gaat
om een monumentale sculptuur
die haar inspiratie haalt uit de
jaren zestig.
www.nieuwpoort.be of
www.beaufort21.be

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS!
Ben jij een echte teamspeler en wil
je meewerken aan de Long Course
Weekend Belgium?
Meer info via
nl.lcwbelgium.com/volunteers

VRIJDAG 24 T.E.M.
ZONDAG 26 SEPTEMBER
LONG COURSE WEEKEND
NIEUWPOORT
Long Course Weekend is een
wedstrijd met meer dan 14.000
deelnemers. Nu strijkt het
sportevenement neer in België, in
onze stad. Long Course Weekend
is een uniek multisportfestival, een
triatlon en toch ook niet.
Drie dagen lang kun je kiezen
uit drie disciplines (zwemmen,
fietsen, lopen) over verschillende
afstanden. Zo neem je deel aan een
sportief weekend op jouw maat.
Je kiest tussen een triatlon, een
zwemwedstrijd, een wielertocht
of een loopwedstrijd. Of een
combinatie daarvan.
Voor de échte diehards is er de
Long Course Weekend-optie: een
volledige triatlon gespreid over
3 dagen. Elke atleet die de Long
Course succesvol beëindigt, gaat
naar huis met een vierde medaille
bovenop de medaille die je per
discipline ontvangt. Voor de Long
Course Weekend-atleten is er ook

een speciale medailleceremonie en
een unieke goodiebag.
Zijn de langste afstanden net iets te
hoog gegrepen? Dan is er de Half
Long Course Weekend-optie:
1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en
een halve marathon lopen.
Ontdek de verschillende parcours
van de Nieuwpoort Swim
zwemwedstrijd, de Cycle Flanders
Fields fietstocht en het Nieuwpoort
Marathon loopevenement op
www.lcwbelgium.com.
Via deze website kun je je nu al
inschrijven voor Long Course
Weekend of voor één van de vele
evenementen. Om de organisatie
goed te kunnen afstemmen op
het aantal deelnemers wordt
gewerkt met verschillende
inschrijvingsperiodes met kleine
prijsverschillen.
Naast het race weekend richt de
organisatie in Nieuwpoort een
trainingsweek in van woensdag 5
tot en met maandag 10 mei 2021.
Meer info en tarieven vind je op
www.lcwbelgium.com.
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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

8620 NIEUWPOORT

2$ʦ22
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verkoop en verhuur

ONDERHOUD, HERSTELLING
EN INSTALLATIE VAN SANITAIR
EN CENTRALE VERWARMING

NR. 2

NR. 4

TWEEMAANDELIJKS

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

TWEEMAANDELIJKS
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UW (T)HUIS
IN NIEUWPOORT
KOPEN OF VERKOPEN?

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

GRATIS
SCHATTING

