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voorwoord
Beste inwoners,
Wie in Nieuwpoort rondwaart, kan kennismaken met een
uitgebreide en zeer diverse verzameling kunst in de open
ruimte. Eén van de topstukken uit deze beeldencollectie,
Le vent souffle où il veut van Daniel Buren op de Kromme
Hoek, siert de cover van deze NUS.
Het werk met de kleurrijke windhanen was een van
de smaakmakers tijdens een vorige editie van de
kunsttriënnale Beaufort, net als Searching for Utopia van
Jan Fabre en Men van Nina Beier. Vanaf eind mei palmt
dit internationaal gerenommeerde festival opnieuw onze
kust in. Het is uitkijken naar al het moois dat te zien zal zijn.
We lichten alvast een tip van de sluier. Het allergrootste
werk van Beaufort 21, een indrukwekkende beeldengroep
van de Poolse Goshka Macuga, komt in onze stad te staan.

Deze editie van NUS ging in druk op maandag 19 april
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

"Vanaf eind mei palmt het
internationaal gerenommeerde
kunstfestival Beaufort 21
opnieuw onze kust in. Het is
uitkijken naar al het moois dat
te zien zal zijn."
— Geert Vanden Broucke —

Dit magazine focust ook nog op een ander uitzonderlijk
cultuurproject: de restauratie van de Reddingboot 2,
het authentieke Watson-reddingsschip dat vroeger
in Nieuwpoort dienstdeed. Een groep enthousiaste
vrijwilligers is volop bezig met het opknappen van deze
erfgoedparel. Op termijn wordt deze boot een maritiem
uithangbord van onze stad.
Geen enkele plek ademt meer het maritieme karakter
dan de Vismijn. Het gebouw wordt momenteel
gemoderniseerd. Zo garanderen we de economische
slagkracht van onze stedelijke vishal. Benieuwd hoe het er
achter de schermen aan toegaat? In dit nummer geeft een
medewerker van de Vismijnploeg uitleg bij het dagelijkse
reilen en zeilen van het iconische gebouw.
Elk jaar op Pinstermaandag herdenken we tijdens
de Vissershulde alle op zee omgekomen vissers. Het
Vissersmonument op de Kaai vormt daarbij het decor van
een ingetogen plechtigheid. Door de coronamaatregelen
zal een traditionele Vissershulde niet mogelijk zijn. Toch
is het belangrijk om, samen met hun nabestaanden, onze
overleden zeelieden te herdenken. In deze NUS brengen
we een alternatief eerbetoon.
Veel leesplezier!
Uw burgemeester,
Geert Vanden Broucke

fotografie
Stad Nieuwpoort, Stadsarchief, Michel Deveen, Kom
op tegen Kanker, Sofhie Legein, Brandweer Westhoek,
Amandine Blanckaert, Christophe De Muynck, Luc David,
Ermani, Frederik Gheysen, OpenAtelier2014, Jorn Urbain,
Basisschool De Vierboete, Wim Noens, Michiel Hendryckx,
Beaufort 21.
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FOD Financiën helpt je
met jouw belastingaangifte

kort nieuws

De hulp bij het invullen van de belastingaangifte wordt dit jaar opnieuw telefonisch
georganiseerd.
In april hebben medewerkers van de FOD Financiën telefonisch contact
opgenomen met wie vorig jaar hun diensten gebruikte om de belastingaangifte via
de telefoon in te vullen.
Vanaf woensdag 5 mei 2021 kunnen personen die in april telefonisch niet
bereikbaar waren, zelf contact opnemen met de FOD Financiën om een afspraak
te boeken. Ook wie een aangifte heeft ontvangen waarop het telefoonnummer
voor de afspraken vermeld staat, mag bellen. De telefonische afspraken voor het
effectief invullen van de aangiften zullen plaatsvinden in mei en juni.

geboortes
Juline | 29 december 2020

Jake | 10 februari 2021

Dochter van Tack Bigel

Zoon van De Ridder Matthew
en Descan Kelly

Cataleya | 27 januari 2021
Dochter van Sarrazyn Gregory
en Herreman Kimberly

Kocht jij al een Rode
Kruissticker?

overlijdens
Vermote Marie | 67 jaar

Debruyne Paulo | 93 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 4 februari 2021

Overleden te Nieuwpoort
op 14 maart 2021

Van den Brande Leonia | 97 jaar Sollie Jan | 69 jaar

6

zonder vrijwilligers geen plantjes

De stickeractie van Rode Kruis-Vlaanderen
wordt 60 jaar! Speciaal voor deze
jubileumeditie wordt samengewerkt met
Studio 100, dat in 2021 een kwarteeuw bestaat.
Enkele bekende Studio 100-figuren sieren
als Rode Kruisvrijwilligers de bekende
steunsticker. Zo bemannen Mega Mindy en
Baba Yega een hulppost, volgen Piet Piraat en
zijn vrienden een cursus Eerste hulp en helpt
Bumba als crisisvrijwilliger.

Overleden te Nieuwpoort
op 12 februari 2021

Overleden te Ieper
op 27 maart 2021

Decock Germaine | 94 jaar

Windels Anita | 81 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 23 februari 2021

Overleden te Nieuwpoort
op 2 april 2021

De actie loopt nog tot en met donderdag
6 mei 2021. De sticker kost 5 euro. Online
bestellen is mogelijk via www.rodekruis.be.

Roten Katia | 56 jaar

Werbrouck Stefaan | 65 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 24 februari 2021

Overleden te Nieuwpoort
op 3 april 2021

Van Cotthem Arthur | 75 jaar

Schoonhuydt Vera | 70 jaar

Overleden te Oostduinkerke
op 26 februari 2021

Overleden te Veurne
op 7 april 2021

De Nieuwpoortse Rode Kruisafdeling gebruikt
de opbrengst voor de opleiding van nieuwe
vrijwilligers, bijscholingen, het up-to-date
houden van het wagenpark en de aankoop van
persoonlijke beschermingsmiddelen. Zodat ze
kunnen blijven helpen waar nodig, ook in de
toekomst.

Sanders Henricus | 94 jaar

Verbouw Rodolf | 90 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 1 maart 2021

Overleden te Nieuwpoort
op 7 april 2021

De Craemer André | 73 jaar

Van Hassel Josiane | 76 jaar

Overleden te Oostduinkerke
op 5 maart 2021

Overleden te Oostende
op 10 april 2021

Van Laere Suzanne | 96 jaar

Muyldermans Jean | 87 jaar

Overleden te Veurne
op 7 maart 2021

Overleden te Oostende
op 15 april 2021

/ NUS

Op 17, 18 en 19 september 2021 is het Plantjesweekend. Kom op tegen Kanker
verkoopt dan honderdduizenden azalea’s aan al wie de strijd tegen kanker een
warm hart toedraagt.
Nog nooit plantjes voor Kom op tegen Kanker verkocht? Dat moet je eens
meemaken! Je leert de mensen uit je buurt beter kennen en helpt (ex-)
kankerpatiënten aan betere zorg. Steek je enkele uren mee de handen uit de
mouwen of zet je liefst een eigen plantjesteam op? Het kan allemaal! Eén ding is
zeker: je zult er een ontzettend goed gevoel aan overhouden.
Via www.plantjesweekend.be kun jij je aanmelden als vrijwilliger voor het
Plantjesweekend.
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afscheid van ereburgers

veilig in
de stad
GEORGES BULCKE
E.H. Georges Bulcke (1929-2021) voelde zich al op jonge
leeftijd geroepen tot het priesterschap. Tegelijk droomde
hij ervan leraar te zijn. Hij wist beide roepingen uiteindelijk
te combineren.
In 1974 werd Bulcke principaal van het SintBernarduscollege. In zijn hoedanigheid van algemeen
directeur van de Vrije Scholen te Nieuwpoort vielen
ook het Stella Marisinstituut, de Vrije Visserijschool en
Landbouwschool Ten Bogaerde onder zijn bevoegdheid.
Georges Bulcke geldt als één van de bezielers van de
Nieuwpoortse Chirojongens. Maar liefst 35 jaar zette hij
zich in als proost voor deze vereniging.
Op 24 november 2005 werd hij ereburger van
Nieuwpoort. Hij kreeg die bijzondere titel vanwege van
zijn jarenlange inzet voor de Nieuwpoortse jeugd. Voor
het verdedigen van de belangen van het onderwijs in
onze stad. En omwille van het feit dat hij als geestelijke
steeds ten dienste van de Nieuwpoortse bevolking heeft
gestaan.
In 2019 werd E.H. Georges Bulcke door het
gemeentebestuur van Koksijde gehuldigd voor zijn
65-jarig priesterjubileum. Ook het Nieuwpoortse
schepencollege en een delegatie van de Nieuwpoortse
Chiro was daarbij aanwezig.

BERTHA DEHOUCK

strandredders houden
een oogje in het zeil

Bertha Dehouck (1926–2021) was een Nieuwpoortse
in hart en nieren. In 1945 trad ze in het huwelijksbootje
met Nieuwpoortenaar Jules Callenaere (overleden in
2007). Beiden hadden een passie voor heemkunde en
bouwden vanaf de jaren 70 een indrukwekkend archief
op met postkaarten, foto's, munten, medailles, kaarten,
schilderijen, krantenknipsels, folders, affiches, plannen en
andere documentatie over Nieuwpoort en de regio.

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 u. tot 18.30 u.

Hun onschatbare collectie bestond uit een 30.000tal unieke stukken. Hierdoor kregen Jules en Bertha
regelmatig studenten op bezoek om documenten op te
vragen voor hun eindwerk. Ook de stadsdiensten konden
een beroep doen op deze waardevolle informatie.

van dinsdag 15 juni tot en met woensdag
30 juni 2021, telkens van 10.30 tot 18.30 u.

Bertha overleefde de Tweede Wereldoorlog en was erbij
toen Nieuwpoort bevrijd werd op 7 september 1944. In
2009 werkte ze nog mee aan het project van Basisschool
De Vierboete waarbij leerlingen de overlevenden van de
bevrijding interviewden op basis van een oude foto van
fotograaf Maurice Lust.
Bertha werkte vroeger in de Rijksbasisschool. Naast
haar vaste job was ze actief in het politieke en culturele
leven van de stad. Ze organiseerde tot haar 87e de
internationale ruilbeurs in de Vismijn. Daarnaast was ze
voorzitter van de plaatselijke seniorenraad en zetelde
ze zowel in de gemeente- als in de OCMW-raad. Op
14 oktober 2004 werd ze samen met haar echtgenoot
benoemd tot ereburger van Nieuwpoort.

Buiten de zomervakantie zal één redderspost
(hoofdpost ter hoogte van de Veurnestraat)
bemand zijn:

van woensdag 1 september tot en met
woensdag 15 september 2021, telkens van
10.30 tot 18.30 u.
Meer info lees je op
www.ikwv.be.

Politiehulp nodig?
Maak een afspraak!
Sinds april 2021 wijzigden de openingsuren van het
wijkcommissariaat Nieuwpoort, Langestraat 85. Je kunt er
voortaan terecht op afspraak op:
dinsdag, vrijdag en zaterdag van 8 tot 12 u.
woensdag en zondag van 14 tot 18 u.
Let op! Op maandag en donderdag is het
politiecommissariaat in de Langestraat niet geopend voor
het publiek. Je kunt hen wel dagelijks telefonisch bereiken
via tel. 058 23 42 46.

Trap niet in de val:
herken fraude overal
Oplichters worden steeds inventiever. Ze misleiden je
met fake webshops, sturen je berichtjes in naam van een
vriend of doen zich voor als een bank of bekende mensen
om je in de val te lokken. Ze gebruiken niet enkel e-mail
maar ook WhatsApp, sms, Facebook, Messenger etc. Ook
valse incassobureaus blijven veel slachtoffers maken.
Laat je niet beetnemen en zorg dat je fraude herkent.
Meer info op www.trapnietindeval.be. Slachtoffer van
fraude? Via deze website kun je dit melden.
Een initiatief van de FOD Economie.
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infonummers
VACCINATIE
Je vindt heel wat informatie
over de vaccinatiecampagne op
www.laatjevaccineren.be en
www.nieuwpoort.be/vaccineren.

samen tegen
corona

Daarnaast kunt 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 zal online
kunnen of op een gratis 0800-nummer
dat op de uitnodiging vermeld staat.
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. op weekdagen
of mail naar infocorona@nieuwpoort.be.

Word brandweervrijwilliger!

Een hart voor hulpverlening? Dan is een job bij de
brandweer misschien wel iets voor jou. Brandweer
Westhoek zoekt geen uitzonderlijke helden of
bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde mensen
die graag helpen waar ze kunnen. In een team dat voor
elkaar door het vuur gaat.
Er werd een nieuwe website ontwikkeld waarop kandidaatbrandweervrijwilligers alle info kunnen terugvinden.
vrijwilliger.brandweerwesthoek.be geeft op een
aangename, frisse wijze een inkijk op de brandweer en het
vrijwilliger worden. Op de website staan dan ook enkele
getuigenissen van brandweermannen en –vrouwen. Van 20
jaar in dienst tot nog maar net stagiair.

HULP NODIG?

gratis met het
openbaar vervoer naar
vaccinatiecentrum Furnevent
Stad Nieuwpoort zorgt dat je gratis met de bus van
De Lijn naar jouw vaccinatie-afspraken kunt rijden.
Heb je al een vaccinatie-afspraak? Dan kun je jouw ticket
aanvragen via www.nieuwpoort.be/lijnticket. Jouw tickets
worden dan thuis bezorgd in jouw brievenbus.
Lukt het niet om dit zelf digitaal aan te vragen? Bel dan de
onthaallijn via tel. 058 22 44 44.
Deze tickets zijn enkel geldig voor de rit heen en terug naar
Veurne. Daar kun je overstappen op een gratis pendelbus.
Deze pendelbus stopt aan de haltes Koksijde Station,
Veurne Station en Veurne Ziekenhuis en brengt je van daaruit
naar Furnevent. Voor deze pendelbus hoef je geen ticket
aan te vragen.

Je hebt niemand in jouw onmiddellijke
omgeving die je kan bijstaan in je noden?
Contacteer Het Sociaal Huis via
socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be
of via tel. 058 22 38 10 op weekdagen
tussen 9 en 12 u. en 13.30 tot 16 u.

Wil je je kandidaat stellen als brandweervrijwilliger?
Dan moet je eerst het Federaal Geschiktheidsattest
(FGA) behalen. In West-Vlaanderen organiseert WOBRA
uit Zedelgem de FGA-proeven: cognitieve proef,
handvaardigheidsproef en een fysieke proef.

Meer informatie lees je op
www.brandweerwesthoek.be/oefendag-
federaal-geschiktheidsattest-fga.

Inschrijven kan op
www.ikwordbrandweer.be.
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Jouw uitnodiging
voor coronavaccinatie:
per brief en/of in de eBox
Als je aan de beurt bent voor de prik tegen corona, krijg je een
persoonlijke uitnodiging via de post en/of in je eBox. De eBox is een
digitale brievenbus waarin je gecentraliseerd en beveiligd officiële
documenten van verschillende overheidsdiensten kunt ontvangen.
Je kunt de eBox activeren door je mailadres bekend te maken. Dit
kan via jouw 'Mijn burgerprofiel' onder de tab 'meldingen' of via de
link www.mye-box.be. Via dat mailadres ontvang je een melding van
zodra er een officieel bericht beschikbaar is.
Om jouw eBox te openen en de documenten te raadplegen,
moet je je aanmelden met jouw identiteitskaart of via itsme®.
Wat zijn de voordelen van de eBox voor de vaccinatie?
•
•
•

Je ontvangt de oproep tot vaccinatie digitaal.
Je kunt de papieren oproepingsbrief niet kwijtraken.
Het document vind je altijd terug in de eBox.
Als er eventueel lastminute nog vaccins beschikbaar zijn,
kun je op heel korte termijn uitgenodigd worden.

Gilles Brogniez krijgt
10.000e coronaprik
Op woensdag 14 april 2021 werd de 10.000e prik gegeven aan Gilles
Brogniez uit Koksijde. Hij werd in Furnevent coronaproof ontvangen
door de burgemeesters van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne
en Alveringem en kreeg voor deze mijlpaal een fles champagne
overhandigd.

Hoe gebruik je een
COVID-19-zelftest?
Voortaan kun je zelftests aankopen bij de apotheek. Een zelftest
is een coronatest die je zelf thuis voor de zekerheid kunt
afnemen. Bijvoorbeeld als je naar school of het werk moet.
Zelftesten zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of
symptomen. In dat geval contacteer je de huisarts en zal een
PCR-test afgenomen worden.
Is je zelftest positief? Ga onmiddellijk in isolatie en contacteer je
huisarts. Een positieve zelftest moet herbevestigd worden door
een PCR-test.
Bij een negatieve zelftest hoef je geen
bijkomende stappen te ondernemen.
Meer info lees je op
www.info-coronavirus.be/nl/zelftest.
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De 10.000e prik was een opsteker voor de vele medewerkers die hard
hun best doen om alles vlot te laten verlopen.

Haal ook je tweede prik
Alle vaccins die vandaag gebruikt worden als bescherming tegen
COVID-19 bestaan uit twee dosissen. Voor een goede bescherming
is het dus noodzakelijk dat je beide dosissen krijgt. Er zijn nogal wat
mensen die enkel hun eerste dosis halen en nadien niet meer opdagen
voor de tweede prik.
De werking van de vaccins is grondig onderzocht in grote groepen
testpersonen. Uit die onderzoeken kennen we de beschermingsgraad
van de verschillende vaccins. Al die proefpersonen kregen twee
dosissen.
De werking van het vaccin na één enkele dosis is niet onderzocht en is
dus onbekend. Het is mogelijk dat die een beperkte bescherming biedt.
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Ga op ontdekking
in het Gopress
Krantenarchief

De bibliotheek geeft
digitale tips
Wist je dat je op de site van de bibliotheek
(nieuwpoort.bibliotheek.be) ook digitale tips
kunt vinden?

Het Gopress Krantenarchief biedt de
mogelijkheid om gratis digitaal artikelen van
kranten en tijdschriften te doorzoeken. Dit
kan in de bibliotheek of gezellig thuis.

Jonge gebruikers kunnen online
voorleesmomenten beluisteren, educatieve
filmpjes en knutselmomenten bekijken of doeboekjes downloaden. Volwassenen kunnen
zich uitleven met de verhalen van Zandman
(Radio 1), kunnen hoorcolleges volgen of thuis
Nederlands leren.

Leden van de bibliotheek kunnen de
databank thuis raadplegen op de computer,
tablet of smartphone. Daarvoor meld je je
eerst aan bij Mijn Bibliotheek en zoek je via
de catalogus.

UIT

Stedelijke bibliotheek | tel. 058 22 30 40
bibadmin@nieuwpoort.be

Maak kennis met
nachtelijke beroepen

Op www.nieuwpoort.be/erfgoedweekend kun je de
volledige erfgoedfilm Nieuwpoorts Nachtwerk Straalt
bekijken. Enkele kenners krijgen het woord en vertellen
met passie over verschillende nachtelijke beroepen. Zo zijn
sprekers van dienst: Charles Beuckels, Greta Boydens,
Floris Vanlerberghe, Dré Maes en Luc Leye.
Kinderen genieten van het spannende voorleesverhaal Liesje
en de Vuurtorenwachter. Dit verhaal legt uit op kinderniveau
wat het beroep van vuurtorenwachter precies inhoudt.
Vertellers zijn Chantal Bekaert en Kris Desmedt.

Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort
© Bernine Deramoudt

#visitnieuwpoort
#dekust
www.visit-nieuwpoort.be
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v.u. Benoit Williaert, algemeen directeur, Markplein 7, 8620 Nieuwpoort

Zend een Nieuwpoorts postkaartje
Ben je het mailen of sms’en even beu? Maar wil je toch
contact houden met je dierbaren? Kies dan resoluut voor
het papieren medium. Toerisme Nieuwpoort lanceerde een
nieuwe reeks postkaartjes. De foto’s werden genomen door
Nieuwpoorts hobbyfotograaf Bernine Deramoudt.
De kaartjes kosten 65 cent per stuk of 4 euro voor
8 stuks. Ze zijn verkrijgbaar in het toeristisch
infokantoor op het Hendrikaplein.

Geniet van het aanbod van
UiT in Vlaanderen
Het UiT-team inspireert je met vrijetijdstips voor thuis. Organisatoren
delen graag hun aanbod voor binnenshuis. Dat gaat van leuke
workshops tot dansvoorstellingen, voorleesuurtjes etc.
Alle info op www.uitinvlaanderen.be/mood/uitinhuis.

Wees creatief
en maak een
kunstwerk
Laat je inspireren door de
vele mooie kunstwerken en
monumenten die Nieuwpoort
rijk is. Gebruik deze als inspiratie
voor jouw kunstwerk.
Maar kunst kun je overal tegen
het lijf lopen, ook in afval. Ga
op stap in Nieuwpoort, ruim
het zwerfval op en ga aan de
slag. Maak van het afval echte
kunstwerkjes.
Zo word je een kunstenaar met
een passie voor het leefmilieu!

Organiseer binnen een picknick
Voor een lekkere picknick hoef je echt de tuin niet uit! Met een beetje
creativiteit kom je ook thuis een heel eind ver. Van zomerfruit tot
opgerolde wraps en stokbrood met aioli, een picknick is niet compleet
zonder lekkere hapjes.
Benieuwd waar je terecht kunt voor al dat lekkers? Neem een kijkje
op www.ikkoopinnieuwpoort.be en ontdek wat onze Nieuwpoortse
ondernemers je te bieden hebben.

HUIS
THUIS PLEZIER BELEVEN
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Het Sociaal Huis
Help jij mee
luiers inzamelen?

Laptopproject
#samendigitaal

Week van
de Groeilamp

De coronacrisis maakt het voor veel jonge
gezinnen financieel extra zwaar. Veel van hen
vinden de weg naar de Pamperbank in de
tweedehandswinkel van Domino.

Door corona gebeurt veel meer online en is een
laptop bijna noodzakelijk geworden. Heb je thuis
nog geen laptop? Dan kom je misschien wel in
aanmerking voor het project #samendigitaal.

Elk jaar organiseren verschillende organisaties
in de maand mei infosessies en activiteiten
rond opvoeden.

Jij kunt jouw steentje bijdragen door het schenken
van een pakket luiers. Vooral de grote maten
(5 en 6) van zowel de gewone pampers als de
broekpampers zijn extra welkom.

De Stad voorziet een tussenkomst van 250 euro bij
aankoop van een laptop of Chromebook. Daarvoor
bekijken ze eerst je financiële en sociale situatie om
na te gaan of je nood hebt aan die tussenkomst.

Er zijn tien inzamelpunten waar je
met jouw pamperschenking terecht
kunt. Vind alle inzamelpunten op
www.nieuwpoort.be/pamperbank.

Wie in aanmerking komt, kan kiezen uit vijf
toestellen. Elk toestel aangekocht via het project
#samendigitaal wordt voorzien van minimaal drie
jaar garantie, verzekering tegen diefstal en een
service na verkoop.

Vanaf 2021 verandert de naam: de Week
van de Opvoeding wordt de Week van de
Groeilamp. Een week (in de praktijk eerder
een maand) om alle ouders, familieleden en
opvoeders in de spotlights te zetten. Omdat ze
dat dubbel en dik verdienen.
Maar even belangrijk: om te inspireren en de
plaatsen in de kijker te zetten waar je je licht
kunt opsteken als je het even niet meer weet.

Heb je onlangs zelf een laptop aangekocht? Ook
dan kun je een aanvraag doen om 250 euro terug
te krijgen!

Op www.groeimee.be en
www.uitinvlaanderen.be ontdek je welke
(online) activiteiten en lezingen er tijdens deze
campagneweek georganiseerd worden.

Meer informatie en de voorwaarden vind je op
www.nieuwpoort.be.

De wegwijzer in jouw budget
Maandag 3 mei 2021 | Wij-tijd met Bjorn Accoe (3-12 jaar)
Maandag 10 mei 2021 | Eten, slapen, spelen (0-3 jaar)
Maandag 17 mei 2021 | Stress bij kinderen (3-12 jaar)
Donderdag 20 mei 2021 | Jij en je puber (12-16 jaar)
Donderdag 27 mei 2021 | Onderhandelen (6-14 jaar)
Maandag 31 mei 2021 | Zelfvertrouwen bij kinderen (3-12 jaar)
Inschrijven gebeurt via
www.gezinsbond.be/webinars.
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Wil jij graag meer overzicht over jouw budget? Ben je op zoek naar een
eigentijds hulpmiddel om je inkomsten en uitgaven bij te houden? Ga dan aan
de slag met WAKOSTA?!
Deze gratis budgetapp berekent snel en accuraat wat jouw kosten zijn en
hoeveel geld je zonder zorgen kan uitgeven. Je hebt geen persoonlijk account
nodig en je kunt er offline mee aan de slag!
De app stelt je in staat om vlot je inkomsten en uitgaven invoeren, wijzigen
of wissen. Je krijgt per maand ook een visuele weergave van je inkomsten en
uitgaven. Dit taartdiagram kun je bewaren of versturen in pdf. Handig om inzicht
te krijgen in je bestedingspatroon.
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op maat van

het kind en de jongere
Aanvraag studietoelage
hoger onderwijs?
Doe het voor 1 juni!
Studenten in het hoger onderwijs die voor dit schooljaar
nog geen studietoelage hebben aangevraagd, kunnen dit
nog doen tot en met dinsdag 1 juni 2021.
Ga naar www.studietoelagen.be en maak een profiel aan.
Je hebt hiervoor een kaartlezer of itsme®-account nodig.
Hulp nodig bij je aanvraag? Bel gratis 1700 of maak een
afspraak bij het Infopunt Welzijn in Het Sociaal Huis via
www.nieuwpoort.be > Afspraak maken
> Administratieve hulp.

Het Sociaal Huis
Astridlaan 103
tel. 058 22 38 75
sociaalhuis@nieuwpoort.be

korting voor
jeugdverenigingen

Doe mee met de
grootste opdrachtentocht!

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.

In het kader van de Week van de Groeilamp organiseren
we op zaterdag 15 en zondag 16 mei 2021 met z’n allen de
grootste opdrachtentocht ooit in Vlaanderen! Doe je mee?

Het stadsbestuur besliste daarom 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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DE GROOTSTE
OPDRACHTENTOCHT
ONZE OPDRACHT:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Verzin een leuke opdracht* en schrijf die op het blad
hiernaast. Knip het blad uit en hang het dat weekend
voor je raam. En natuurlijk trek je er zelf ook met je
gezinsbubbel op uit. Je maakt de wandeling zo lang
als je zelf wilt. Veel plezier!
*Geen inspiratie? Hier zijn enkele voorbeelden:
Ontcijfer de rebus op het raam of op de stoep.
Tel de huisnummers van deze kant van de straat samen.
Wissel een kledingstuk met iemand anders.
Zing stapliedjes tot je aan de volgende opdracht komt.
Meer weten over de Week van de Groeilamp?
Neem dan een kijkje op p. 16.
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maritiem

Sorteren en controleren
van de vis.

op stap in de Vismijn met
veilingmeester Kurt Simoens

In de kleinste visveiling van de Vlaamse
kust kun je letterlijk en figuurlijk de
sfeer opsnuiven. Langs de aanlegkade
liggen kleurrijke vissersboten die verse
Noordzeeproducten aanvoeren naar
de Nieuwpoortse Vismijn. Dit opvallende gebouw op de Kaai vormt het
kloppende hart van de lokale visserijsector. Het aanvoeren en veilen van
vis staan er centraal. Met bijna 40 jaar
ervaring is veilingmeester Kurt Simoens
de geknipte persoon om dit boeiende
proces toe te lichten.

Uit hoeveel medewerkers bestaat het
team van de Vismijn?

Kurt, kun je ons vertellen hoe en
wanneer je voor het eerst aan de slag
ging in de Vismijn?

Een nine-to-five job hebben wij niet.
Wij zijn vroege vogels die ’s morgens
rond 4 u. beginnen of afhankelijk van
de aanvoer van ‘avonds 23 tot 12 u. ’s
middags moeten werken.

Zo’n 41 jaar geleden ben ik gestart bij
Stad Nieuwpoort op de Aankoopdienst.
Daar heb ik 15 jaar gewerkt. Toen ze in
de Vismijn iemand nodig hadden om
‘tegen te schrijven’ werd ik hiervoor
aangesteld. Na 15 jaar Aankoopdienst
besloot ik mijn carrière een andere
wending te geven. Sindsdien ben ik nog
steeds werkzaam op de Vismijn en kan ik
er mijn passie kwijt.

Doordat de Vismijn niet zo groot is,
werken wij in een relatief klein team.
Allen toffe en hardwerkende collega’s.
Er zijn vier medewerkers die instaan voor
de sortering en het wegen van de vis
en het onderhoud van het gebouw. Dit
zijn Franky Haemers, Glenn Van Liefde,
Wesley Fortry en Kenji Clarys. Bij een
grotere aanvoer van vis, dit zal ongeveer
een tweetal keer per maand zijn, kunnen
wij beroep doen op vier collega’s van de
Groendienst.

Ik heb meer dan 25 jaar nauw samengewerkt met voormalig vismijndirecteur
Marcel Madou en Ronny Beschuyt die
me alles geleerd heeft. Na het pensioen
van Ronny werk ik nu nauw samen met
Philip Rathé en huidig wnd. Directeur
Mike Sarrazijn die meehelpen met de
administratie en het financiële gebeuren.

Is jouw jobinvulling nog steeds
dezelfde als in het begin van je
loopbaan?
Niet helemaal. Door de modernisering
zijn heel wat aspecten van mijn functie
ingrijpend veranderd. Toen ik begon,
was Gerard Hovaere de ‘Minemeester’,
de Vismijndirecteur. De prijzen van
de vis werden toen nog mondeling
afgeroepen. Daarvoor waren twee personen essentieel: iemand die de prijzen
opschreef en iemand die tegenschreef,
de prijzen controleerde. Mijn vroegere
collega Albert Lanssens was diegene
die afriep, en ik de persoon die tegenschreef. Toen Albert op pensioen was,
ben ikzelf ook nog vier jaar afroeper
geweest.
Nu wordt de vis geveild met een elektronische klok. De koper is zelfs niet
meer verplicht zich naar de veiling te
begeven, maar kan thuis rustig online
zijn vis kopen.
In Nieuwpoort zijn Philip en ik verantwoordelijk voor de visveiling. In
Oostende en Zeebrugge zijn er drie
collega’s met deze functie. Dit maakt dat
er in België maar vijf personen zijn die de
functie van veilingmeester uitoefenen.

Daarnaast heb ik ook een driejarige
opleiding tot kwaliteitsbeoordelaar
gevolgd. Wanneer er vis wordt aangevoerd, kijk ik de kwaliteit en versheid na.

Hoe wordt de prijs van de vis bepaald?
De prijs hangt net als bij andere zaken af
van vraag en aanbod. Daardoor gebeurt
het dat vis op een bepaalde periode in
het jaar soms duurder of goedkoper is.
Zo ligt de visprijs soms hoger of lager
voor of na een weekend of feestdagen.

Welke vis wordt voornamelijk
aangevoerd?

jaar kregen we er gelukkig wel een paar
nieuwe schepen bij. Uiteraard hopen
we dat in de toekomst nog meer vissers
hun weg naar Nieuwpoort vinden. Zij zijn
immers essentieel voor het voortbestaan
van de Vismijn.
Daarnaast kende de visserijsector een
ingrijpend moderniseringsproces. Zo is
het sorteren van de vis, iets wat vroeger
allemaal manueel uitgevoerd werd,
eenvoudiger met de automatische
sorteermachine. Het sorteerproces gaat
sneller, maar is wel nog steeds even
arbeidsintensief. Belangrijk is dat de vis
zo snel mogelijk bij de handelaar en bij
de klant geraakt.

Dat is afhankelijk van het seizoen waarin
gevist wordt. De meest voorkomende
soorten zijn tong, pladijs, zeebaars en
garnaal. Door de opwarming van het
zeewater krijgen we soms te maken met
exotische vissoorten zoals pijlinktvissen.

Ook het wegen van de vis gebeurt
digitaal. Vroeger was dit met een weegschaal met een naald. Je kunt je inbeelden wat voor karwei dit soms was.

Is de visserijsector de afgelopen jaren
veranderd?

Zijn er ook strengere hygiëneregels
van kracht?

Zeker en vast! In Nieuwpoort hebben we
de afgelopen jaren een stagnatie van het
aantal vissersvaartuigen gezien. Vorig

Zeker! De regels zijn de laatste jaren
heel wat strikter geworden. In het verleden werd de vis bewaard in bakken met

ijs. Dit kan nu niet meer. Alle vis wordt
netjes opgeslagen in koelcellen. Ook de
kwaliteit van de vis en de hygiëne van
het gebouw wordt regelmatig, een 4-tal
keer per maand, gecontroleerd door het
Federaal Agentschap voor de veiligheid
van de voedselketen (FAVV). Daarnaast
moeten we ook voldoen aan heel wat
Europese richtlijnen. Dit is niet altijd een
gemakkelijke opgave, maar uiteindelijk
lukt het ons altijd om te slagen.

En de omgang met de mensen?
Gelukkig is de visserijsector nog altijd
een sociale sector, maar helaas niet goed
gekend. Wij hebben nauwe banden
met de visveilingen in Oostende en
Zeebrugge, wat voor ons een grote meerwaarde is. Aangezien wij tot dezelfde visveilinggroep behoren, kunnen we meer
potentiële kopers bereiken. Daarnaast
vind ik het contact met de vissers ook erg
fijn. Ze hebben een speciale ingesteldheid die ik heb leren appreciëren.

Wat zijn voor jouw de sterke punten
van de Nieuwpoortse Vismijn?
Doordat wij een kleine veiling zijn
met een nichemarkt, kunnen wij soms
rekenen op hogere prijzen voor onze
producten. Dat komt ten goede van de
vissers die in Nieuwpoort aanmeren. We
hechten ook waarde aan duurzame kustvisserij. Dagverse en hoogkwalitatieve
vis staat bij ons centraal.
Ik mag ook zeker niet de goede reputatie van onze Noordzeegarnaal vergeten.
Hiervoor is onze Nieuwpoortse Vismijn
bekend.

Wat is voor jou het mooiste moment
uit jouw carrière?

Prijsbepaling volgens het aanbod van de vis.
Veilingmeester Kurt Simoens
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Ik was enorm fier toen het Europees
parlement in 2020 een pluim uitdeelde
aan de Vismijn van Nieuwpoort. In deze
coronatijden waren wij voor hen dé referentie voor de kustvisserij. Wij werden
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van boord
naar bord
1

Vissers gaan op zee om vis te vangen. De schepen die het
kustgebied bevissen, zijn maximaal 24 uur op zee.

2

De vissersboten meren aan in Nieuwpoort. De bakken
met vis worden omhoog gehesen naar de Kaai. Dit kan
om 6 u. ’s ochtends zijn, maar ook om 6 u. ‘s avonds. De
medewerkers van de Vismijn staan sowieso klaar om de
vis op te bergen.
De aanvoer en visverkoop vinden meestal plaats op
maandag, woensdag en vrijdag. Dit is steeds afhankelijk
van de weersomstandigheden.

beloond voor de inspanningen die wij
geleverd hebben om de veiligheidsmaatregelen correct toe te passen op
de werkvloer en tijdens de verkoop.

Welke impact had corona op de
Vismijn?
Het is algemeen geweten dat de kust
visserij het niet gemakkelijk heeft en
door corona is die situatie niet bepaald
verbeterd. We merken dat er veel minder
vis wordt aangevoerd en verkocht.
Normaal gezien wordt heel wat vis
verkocht voor restauranthouders, maar
door de sluiting van de horeca is dit nu
niet het geval. En doordat er minder
vraag is naar vis, dalen de prijzen waardoor het voor de vissers niet gunstig is
om dagelijks op zee te gaan.
Uiteraard hopen we dat de situatie zich
snel normaliseert zodat onze sector
terug kan opbloeien.

Draagt de visserij ook bij tot het
toeristisch aspect van de Stad?
Ongetwijfeld. Onze Vismijn is een ware
toeristische troef die we nog meer
moeten uitspelen. Velen blijven geboeid
door het aanvoeren en sorteren van
vis. Dat merk ik tijdens de begeleide
wandelingen in de Vismijn tijdens de
zomerperiode.
Dankzij de activiteiten Van Pittig Bruintje
tot Grijze Garnaal en Vrijdag Visdag
krijgen bezoekers een unieke kijk in
het reilen en zeilen van de visveiling.
Geweldig vind ik het wanneer mensen
terugkomen omdat ze het zo interessant
vonden.
Ik raad iedereen zeker aan om eens
op bezoek naar de Vismijn te komen.
Dergelijke bezoeken kun je reserveren
bij Toerisme Nieuwpoort. Met een lach
staan we voor je klaar!
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3

Werkende visser

De vis wordt gesorteerd en gewogen. Voor 1.000 kg is er
ongeveer één uur nodig. Daarna gaan de producten naar
de koelcel.

alternatieve Vissershulde

4

Uiteraard wordt ook gekeken naar de kwaliteit en grootte
van de vis. Alleen het beste is goed genoeg.

5

De hoeveelheid vis wordt in het digitaal systeem
ingevoerd.

6

Om 6.30 u. gaat de visveiling van start. De handelaars
kunnen nu bieden voor de beste aankoopprijs.

7

De vis wordt zo snel mogelijk opgehaald of vervoerd naar
de koper. Om 8.30 u. is alle vis reeds onderweg.

Een traditionele Vissershulde is door de coronamaatregelen
niet mogelijk. Uit respect voor onze vissersgemeenschap
laten we deze belangrijke gebeurtenis niet zomaar aan
ons voorbijgaan. Bij wijze van alternatieve Vissershulde
publiceren we hier het gedicht Werkende visser van Hedwig
Speliers. Met dit gedicht brengen we een papieren ode aan
het harde labeur dat het vissersbestaan zo typeert.

8

De Vismijn en gebruikte viskisten worden grondig
schoongemaakt zodat ook de volgende ladingen op een
hygiënische manier verwerkt kunnen worden.

Nieuwpoortse Vismijn
krijgt opknapbeurt

9
10

De vis wordt geserveerd in de Nieuwpoortse
visrestaurants of verkocht in de lokale viswinkels.

Smullen maar!

Elk jaar op Pinkstermaandag wordt aan het Vissers
monument op de Kaai een serene Vissershulde ingericht.
Tijdens deze plechtigheid herdenkt Nieuwpoort al zijn over
leden vissers. Nabestaanden leggen er samen met het stadsbestuur, vertegenwoordigers van verschillende overheids
instanties en verenigingen bloemenkransen neer.

Nieuwpoort investeert in de renovatie van de Vismijn. In
totaal wordt 592.858,40 euro vrijgemaakt.

Onder een zee van vis bedolven
verweerd door geur en teer
kruipen zeewalmen uit zijn poriën
bedwelmend
telkens weer
van niets vervaard
een kracht een macht
stug hardnekkig
in de strijd
rustig en bedaard
na ’t gevecht
hijst de mand
met knoestige vaardige hand
zijn rijkdom aan land
Hedwig Speliers

Zo worden de houten poorten aan de zijkant van de Vismijn
vervangen door gemetste muren die goed geïsoleerd zijn. Aan
de buitenkant komen er imitatiepoorten. Daarnaast wordt de
veilinghal grondig aangepakt. De huidige vloer wordt volledig
vervangen door een nieuwe epoxyvloer. Ook worden alle
gaten, spleten en raamopeningen dichtgemaakt en geïsoleerd.
De veilinghal krijgt een nieuwe aparte ingang en sas.
Tot slot komt er een vaste koelinstallatie met innoverende
technologieën. Hierbij wordt gestreefd om de CO2voetafdruk zo laag mogelijk te houden.
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De ‘Reddingboot 2’ deed een veertigtal jaar dienst in
Nieuwpoort. Deze foto uit de collectie van Luc David
toont het schip tijdens een vaarttocht op zee.

de gezusters Watson

van reddingsboot
naar erfgoedparel

In 1946, kort na de Tweede Wereldoorlog, wil de Belgische
regering de reddingsdienst aan onze kust uitrusten met
nieuwe reddingsboten. Het plaatst daarvoor een order bij
scheepswerf Samuel White op het Britse eiland Wight.

een nieuwe koers voor
de Nieuwpoortse Watson
In een oude loods vlakbij de vissershaven, wordt
de ‘Reddingboot 2’ nieuw leven ingeblazen. Het
uitzonderlijk goed bewaarde vaartuig deed in
de tweede helft van de vorige eeuw dienst als
reddingsboot van het Nieuwpoortse Loodswezen.
Na dertig jaar in Antwerpen is het schip terug.
En het heeft een mooie toekomst voor de boeg.
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Er wordt gekozen voor drie exemplaren van het Watsonmodel, op dat moment zo wat hét standaardtype
reddingsboot.
De drie identieke zusterschepen worden gebouwd, te water
gelaten en in dienst genomen in 1948. De Reddingboot
1 krijgt Zeebrugge als thuishaven. In Nieuwpoort wordt
gewerkt met de Reddingboot 2. Het derde vaartuig, de
Reddingboot 3, komt in Oostende te liggen.
Het Blekken Kot met de gigantische davits waaraan
de Watson-reddingsboot hing.

Onze Nieuwpoortse Watson valt onder de verantwoordelijkheid van het Loodswezenpersoneel. Zijn vaste stek is
een grote metalen loods op pijlers in de Havengeul, dat
in de volksmond het ‘Blekken Kot’ genoemd wordt. Deze
botenschuur bevat de grote davits waaraan de reddingsboot hangt. Bij noodsituaties wordt de motor gestart en het
schip wordt in één vlotte beweging naar beneden gelaten.
Eens losgekoppeld kon er snel afgevaren worden.
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reddingsboot gered
In april 2018 besloot de stad Antwerpen de bruikleen
stop te zetten. Wat voor Nieuwpoort de uitgelezen kans
was om onze Reddingboot 2 naar de kust te laten komen.
Vlaanderen wijst onze stad het eigendom toe. Op 25
oktober 2018 aanvaardde de Nieuwpoortse gemeenteraad
de schenking van het schip.
Het schip keerde daarop terug naar Nieuwpoort, zijn eerste
thuisbasis. In afwachting van een concreet restauratieplan
kreeg de Reddingboot 2 een tijdelijk onderkomen bij de
K.Y.C.N. op de Kromme Hoek.
Voor Stad Nieuwpoort was het van begin af aan duidelijk
dat dit uniek stuk maritiem erfgoed een tweede leven
moest krijgen. De Reddingboot 2 fungeert immers als een
tijdscapsule, een prachtig bewaard werkinstrument van de
Belgische reddingsdienst na de Tweede Wereldoorlog.

onzinkbaar
Dit Watson-type is een houten reddingsboot met twee dieselmotoren, die elk een schroef
aandrijven. De twee schroeven van het schip steken niet uit maar zijn volledig ingekapseld. Hierdoor
kan de boot in relatief ondiep water navigeren, dicht bij de kust of in de buurt van zandbanken.
Dit model reddingsboot werd bestuurd vanuit een kuipvormig compartiment. Onder het dak van
dit gedeelte bevonden zich het mechanisch gedeelte om de motoren te bedienen. Schipper en
machinist zaten dus vlakbij elkaar en werkten nauw samen. Onder het voordek bevond zich een
krappe ruimte waarin drenkelingen werden ondergebracht.

einde dienst
In de loop van de jaren 80 worden de drie Watson-reddingsboten uit dienst genomen en verlaten
ze hun thuishaven. De Watson uit Zeebrugge kwam in Nederland terecht. De Reddingboot 3
reisde van Oostende naar Oostduinkerke waar hij tot 2002 buiten werd tentoongesteld op de site
van het Nationaal Visserijmuseum.
Volgens een bruikleenovereenkomst van 16 juni 1987 gaf het Ministerie van Verkeerswezen onze
Nieuwpoortse Reddingboot 2 aan de stad Antwerpen. Daar maakte het schip deel uit van de
botencollectie van het Nationaal Scheepvaartmuseum, nu onderdeel van het MAS.
In 1994 werd het Vlaams Gewest de nieuwe eigenaar van de Nieuwpoortse Watson, maar het
vaartuig bleef wel ter plekke in het museum in Antwerpen.
Sinds 28 maart 2011 wordt de Reddingboot 2 als varend erfgoed beschermd. Zusterschip
Reddingboot 3 geniet dezelfde beschermde status.
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Er is nog een andere mogelijke verklaring voor
de afwezigheid van de tussen-s in de naam
van het schip. De Watson vaart van de wal uit
(reddingboot), het is geen sloep die aan een
groter schip hangt (reddingsboot). Vandaar
Reddingboot 2.
De Reddingboot 2 is van Britse makelij en werd
blauw en rood geschilderd, de typische kleuren
voor Britse reddingsboten. De witte lijn op de
romp toont aan dat het vaartuig staatseigendom
is. Om duidelijk te maken dat de Reddingboot 2
een Belgisch vaartuig is, kreeg de bovenbouw
een okergele tint.
Bij reddingsoperaties op een woelige zee had
het schip een paar trucjes om veilig te opereren.
Bij het naderen van een drenkeling kon de
bemanning via een sproeisysteem levertraan op
de golven spuiten. Deze olie zorgde voor een
tijdelijk luwen van de golven. Hierdoor kon men
veilig tot dicht bij een drenkeling varen en deze
snel aan boord hijsen.

Schipper en machinist zaten samen in een kuipvormig gedeelte aan de achtersteven.

De aanwezigheid van luchtcompartimenten moest ervoor zorgen dat het schip niet kon zinken.

De term Watson verwijst naar het type reddingsboot. Het is niet de naam van het schip.
Het vaartuig heet officieel Reddingboot 2, met
verouderde spelling zonder tussen-s.

Terug in Nieuwpoort, geduldig wachtend op restauratie.

Het startschot voor de restauratie kwam er op vrijdag 26
februari 2021, toen het schip werd overgebracht naar
een loods vlakbij het Kattesas. In dit geïmproviseerd
droogdok wordt de komende drie jaar hard gewerkt om
de Reddingboot 2 in volle glorie te herstellen en opnieuw
vaarklaar te maken. Eens voltooid, zal de Reddingboot 2
fungeren als één van de maritieme uithangborden van
Nieuwpoort.

In de restauratieloods bevindt zich ook de
Reddingboot 1 die vroeger dienstdeed in Zeebrugge. Dit schip is te zwaar afgetakeld om nog
hersteld te kunnen worden. Maar het speelt wel
een cruciale rol in de restauratie van onze Nieuwpoortse boot. De Reddingboot 1 levert belangrijke wisselstukken die nergens meer te vinden
zijn. Het is ook een handig kijkmodel. De restaurateurs kunnen elke aanpassing op dit vaartuig
testen vóór het echte werk op onze boot.
Het tweede zusterschip, de Reddingboot 3,
krijgt momenteel in Oostende een grondige
restauratie.

Voor het grootschalige restauratiewerk werkt de Stad
samen met een ploeg van een tiental enthousiaste
vrijwilligers. De uitdagingen die hen te wachten staan, zijn
niet min. Het meer dan 70 jaar oude schip toont zijn leeftijd,
zeker na drie decennia van inactiviteit. Elk onderdeel moet
dus grondig onderzocht worden, van het houtwerk van
de romp en het dek tot de vele koperen elementen die je
overal aan boord terugvindt. Ook de zware motoren krijgen
een volledig revisie.
Aan het hoofd van het team vrijwilligers staat Gilbert
Allewerelt. Hij leidt de werken in goede banen én sleutelt
ook zelf mee aan het schip. De redactie van NUS kon hem
even wegtrekken van de scheepswerf voor een interview.
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interview met
Gilbert Allewerelt
Aan het hoofd van het team vrijwilligers
staat Gilbert Allewerelt. Hij leidt de
werken in goede banen én sleutelt ook
zelf mee aan het schip. De redactie van
NUS kon hem even wegtrekken van de
scheepswerf voor een interview.
De Reddingboot 2 is geen alledaags
restauratieproject. Hoe ben jij erbij
betrokken geraakt?
Toen de boot op de Kromme Hoek lag, is
de vonk overgeslagen. Het is een pracht
van een schip die het verdient om opgeknapt te worden. De kans om zo’n uniek
stuk erfgoed te kunnen en mogen restaureren was te mooi om te laten liggen.
We hebben geen moment geaarzeld. In
nauwe samenspraak met de Stad zijn we
nu goed op weg om onze Nieuwpoortse
Watson te laten herleven.

OPROEP!
Wij zijn 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 Dienst
Cultuur via cultuur@nieuwpoort.be of
tel. 058 79 50 00.
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Je werkt met vrijwilligers. Zijn dit men–
sen met een maritieme achtergrond?
Het is een hechte ploeg van een tiental
enthousiaste mensen, stuk voor stuk
botenliefhebbers. Er zitten ook een
paar duikers tussen. Dus het maritieme
element is er zeker wel. Sommigen
kennen elkaar ook al langer. Het is een
diverse ploeg die heel goed aan elkaar
hangt. Wat voor een leuke sfeer zorgt.
Het maakt het werk des te aangenamer.
Ook mijn eigen kleinzoon helpt heel
graag mee, hij is hier niet weg te krijgen.
Een betere leerschool dan dit kun je
gewoonweg niet vinden. Ik toon hem
alles wat bij een bootrestauratie komt
kijken. In het verleden heb ik al een
zestal boten volledig opgeknapt. Al die
kennis deel ik met hem, en alle anderen.
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houden. Deze Watson terug aan de
praat krijgen. Het mag geen statisch
museumobject worden. De dag dat
de motoren voor het eerst weer zullen
draaien, is het hier feest. Dan is één van
de grootste hindernissen overwonnen.
Maar de twee Ferry-dieselmotoren
moeten eerst grondig nagekeken, afgesteld en – waar nodig – hersteld worden.
We leren elke dag nog bij. Op
welke manier bepaalde elementen
functioneren, hoe we roestvorming op
de keerkoppeling kunnen behandelen
etc. Maar we zijn er redelijk zeker van
dat de motoren nog in orde zijn. We
hadden het onszelf gemakkelijk kunnen
maken door alles eruit te smijten en te
vervangen door moderne exemplaren.
Maar met het wegdoen van de oorspronkelijke motoren zou je het allerbelangrijkste verliezen wat deze boot net
zo waardevol maakt.

Heeft elke vrijwilliger een specifieke
restauratietaak toegewezen gekregen?
Niet echt. Naargelang de taken die
worden behandeld, verdelen we het
werk. Iedereen helpt waar nodig.
Uiteraard zijn er wel een aantal zaken
die wat specifieke skills vereisen. Zo is
er Jean-Jacques. Hij houdt zich vooral
bezig met de mechanica van het vaartuig. Het is logisch dat we hem vooral
daarvoor inzetten, en niet voor het
afwrijven van oude verf.
Maar over het algemeen is iedereen
zeer flexibel en dus overal inzetbaar.
Vele handen maken licht werk. En die
vele handen zijn broodnodig. Want
zonder deze mensen is een restauratie
van deze omvang niet mogelijk. Je hebt
een gedreven ploeg nodig om dit tot
een goed einde te brengen. En gedreven zijn we zeker!

Wat is jouw rol binnen het restauratieteam? Werk je zelf mee of heb je
eerder een coördinerende functie?
Ik zie mezelf als de allround man op
onze Watson-werf. Een belangrijke taak
is het aansturen van de ploeg en ervoor
zorgen dat al onze mensen efficiënt en
veilig kunnen werken.
Daarnaast maak ik zelf ook zeker en vast
mijn handen vuil. Letterlijk. De vuile of
lastige taken zijn voor mij. Samen met
Jean-Jacques, hou ik me bijvoorbeeld
bezig met de motoren.
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Waarom is het nodig dat de Reddingboot 2 gerestaureerd wordt? Hoe be–
langrijk is het schip als Nieuwpoorts
en Belgisch maritiem erfgoed?
Heel belangrijk! België heeft maar drie
van deze reddingsboten gehad. Het
is een bevoorrechte getuige van het
reddersgebeuren van vroeger. Het feit
dat deze er nog altijd is, is fenomenaal.
Het bewijst dat het een hoogkwalitatief
product is dat de tand des tijds moeiteloos heeft doorstaan.
Van de drie zusterschepen is de Nieuwpoortse Watson de best bewaarde.
De Reddingboot 2 heeft het geluk
gehad dat hij tijdens zijn carrière nooit
beschadigd is geraakt. Tijdens zijn verblijf in Antwerpen stond hij afgeschermd
van de weerselementen. Al die zaken
hebben ertoe bijgedragen dat de boot
structureel nog altijd in orde is. Een
grondige opknapbeurt is noodzakelijk,

maar er is een goede vertrekbasis. En
dat is zeer belangrijk bij een restauratie.
Wij zullen uiteindelijk een nog zo goed
als volledig authentieke boot kunnen
tonen, eens alle werken zijn afgerond.

"Met deze Watson heeft
Nieuwpoort een unieke
erfgoedparel die we
moeten koesteren en
bewaren, hier in de oor
spronkelijke thuishaven."
Wat zal de grootste restauratietaak
zijn? Of de moeilijkste?
De motoren, dat zal het moeilijkste
worden. Zonder motoren kan de boot
niet varen. En dat is toch één van de
streefdoelen die we onszelf voor ogen

Wat de elektriciteit betreft, kiezen we
wel voor iets modernere oplossingen.
Zo werken we met oplaadbare batterijen
die we aan de kade kunnen inpluggen
om stroom en lichten te doen werken.
Maar die ingrepen zullen niet zichtbaar
zijn en doen geen afbreuk aan de
authentieke uitstraling van het schip. De
oude elektriciteitsvoorzieningen worden
afgekoppeld maar behouden we wel,
voor historische doeleinden.

Naast de fysieke restauratie is er ook
het historisch onderzoek naar het
verhaal van de Reddingboot 2. Wie
neemt dit voor zijn of haar rekening?
Wij (Gilbert en echtgenote Katrien Patry,
red.) houden ons daar mee bezig.
Verder is er ook iemand die contacten
heeft in Engeland en ons zo helpt met
achtergrondinfo. We hebben het grote
geluk dat we over de originele bouwplannen beschikken. Deze documenten
zijn goud waard bij de restauratie. We
kunnen het schip bekijken met de ogen
van de scheepslui uit 1948 en zien
hoe elk element deel uitmaakt van het
geheel.
Alle info die we verzamelen, zal ook
later nuttig blijven. Na de restauratie is
het werk niet plots gedaan, want een
schip moet voortdurend onderhouden
worden. Daarom is het belangrijk dat
alle vergaarde kennis en technische
knowhow bewaard wordt.
Naast een fysieke herbestemming heeft
het schip ook nood aan een geschied
kundige opwaardering. Het reconstrueren van de volledige bestaans
geschiedenis is immers ook van groot
belang. En zeker de menselijke verhalen
moeten we opduiken uit het verleden.
Alle hulp is welkom!
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milieu
#kijkinuwkot naar
de Aziatische hoornaar
Onder het motto #kijkinuwkot wordt gevraagd om uit te kijken naar de Aziatische
hoornaar of een nest ervan bij jou in de tuin of rond je huis. Deze invasieve
wespensoort belaagt onze bijen, wespen en vliegen waardoor de bestuiving van
landbouwgewassen onder druk komt te staan.
De Aziatische hoornaar is een grote, donkere wesp met opvallende oranje plekken
op de kop. Het achterlijf is donker met een brede oranje band. De poten zijn half
zwart, half geel van kleur.

Dienst Milieu
Willem De Roolaan 90

Verdelging gebeurt best in het voorjaar, wanneer de hoornaar laaghangende
bolvormige nesten bouwt. Je vindt ze in tuinhuizen of houten schuurtjes, onder
luifels of carports, in struiken en hagen etc. Tijdens de zomermaanden verkast hij
naar hoge boomtoppen. Let op! Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar
het nest toe en kan gevaarlijk uithalen. Hou dus altijd afstand van het nest.

tel. 058 22 44 51
milieu@nieuwpoort.be

Wanneer je een hoornaar of een nest ziet, probeer een foto te maken en meld dit zo
snel mogelijk op www.vespawatch.be. Een nest wordt professioneel verwijderd.
Meer info lees je op www.nieuwpoort.be/aziatische-hoornaar.

MEI

JUNI

De lente laat zich volop gelden. Nu de ergste
vriesnachten achter ons liggen, krijgen de hortensia’s
hun langverwachte onderhoudsbeurt. Knip de
verdorde bloemen af. Zorg dat je de plant zelf
niet te drastisch insnoeit. Anders beschadig je
nieuwgevormde bloemknoppen.

De zomer nadert met rasse schreden en dus zijn de
meeste voorjaarsbloeiers nu over hun hoogtepunt
heen. Tijd voor wat opruimwerk in je tuinborders!
Verwijder de afgestorven stengels en bladeren van
de tulpen, narcissen en krokussen. Strooi over de
uitgebloeide lentebollen wat compost.

Het is ook de ideale periode om je buxus terug in
vorm te scheren. Wist je dat je je buxus niet mag
snoeien in maanden met de letter r in de naam?
Bijknippen doe je steeds op een bewolkte dag, zodat
het zonlicht de blaadjes niet verschroeit.

Zorg ervoor dat alle hagen gesnoeid zijn. Let op voor
nestelende vogels!

Nu het warmer weer is, komen bladluizen tevoorschijn.
Een goede partner in het bestrijden van de luizen is de
larve van het lieveheersbeestje. Eén larve kan per dag
wel zo’n 150 bladluizen naar binnen werken.
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In Nieuwpoort gebruik je voortaan de nieuwe blauwe afvalzak voor het
sorteren van pmd. Daarin mogen nu heel wat extra huishoudelijke plastic
verpakkingen zoals yoghurtpotjes, folies en botervlootjes. Een pak minder
restafval dus, en veel meer recyclage!
Wat in de nieuwe pmd-zak thuishoort en wat helemaal niet ontdek je op
www.denieuweblauwezak.be.
Let op! De nieuwe pmd-regels gelden ook voor de ondergrondse
afvalstraten! Daar kun je nu dus ook extra plastic afval in deponeren.

Vroeg jij al je gft-container aan?
Voor het afvoeren van groente-, fruit- en tuinafval (gft) is de groene
gft-container ideaal. Je kunt kiezen voor een draagemmer van 40 l of
rolcontainers van 140 of 240 l.
De gft-afvalbak is uitgerust met een chip die de inhoud weegt en
registreert. Je betaalt één tarief op basis van de aangeboden hoeveelheid
afval. Hoe minder afval je meegeeft, hoe minder je betaalt.
Je betaalt een voorschot (van 22 tot 50 euro) op basis van het type en het
aantal containers dat je gebruikt. Bij elk ophaalmoment wordt het afval
gewogen en geregistreerd. Hierdoor vermindert je tegoed. Wanneer dat
onder 10 euro zakt, ontvang je een nieuwe betalingsuitnodiging.

Vraag je gft-container aan via
tel. 057 21 41 60,
info@ivvo.be of www.ivvo.be.

Problemen met een afvalcontainer?
Laat het ons weten!

tuintips voor
mei en juni

De terrasplanten die binnen hebben overwinterd,
mogen opnieuw naar buiten.

Pmd sorteren doe je met
de nieuwe blauwe zak!

Rozen brengen je tuin tot leven. Ze bloeien in tal van
prachtige kleuren en zorgen voor een heerlijk geurend
parfum. Uitgebloeide rozen knip je weg. Zo bloeien ze
later in de zomer een tweede keer.

Op elke afvalcontainer werd een QR-code gehangen. Werkt één van de
containers niet naar behoren of is de omgeving niet netjes? Scan de QRcode en meld ons het probleem via het invulformulier op de website.
Moeilijkheden bij het scannen van de QR-code? Dan kun je ook terecht op
afvalcontainer@nieuwpoort.be.

CAMERA’S TEGEN SLUIKSTORTERS EN VANDALEN
In de strijd tegen het sluikstorten bij de afvalstraten en op andere
plaatsen zet de Stad mobiele camera’s in. Deze registreren ook
gevallen van vandalisme aan de containers (bv. het stuktrekken van
de containerlade). Bij een overtreding kun je een GAS-boete tot 250
euro krijgen.

Vergeet ook niet om je terras en tuinmeubelen
zomerproof te maken. En dan is het genieten
geblazen!
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herinrichting Guido Gezelleplein
Het Guido Gezelleplein in de Simli-wijk wordt heraangelegd. Zo wordt er een 80-tal nieuwe
bomen aangeplant en krijgen de parkpaden en het bestaande petanquepleintje een
opfrisbeurt. Daarnaast wordt geïnvesteerd in nieuw parkmeubilair en bewegingstoestellen.
Ter bevordering van de waterinfiltratie verdwijnen de ondergrondse afvalcontainers en een
aantal parkeerplaatsen rondom het plein. In een latere fase wordt de openbare verlichting
aangepakt. De Stad kiest voor duurzame ledverlichting.
De werken worden uitgevoerd in verschillende fases. De kostprijs van het project wordt
geraamd op 250.000 euro.

openbare
werken

wilgenkunstwerk in het Prins Mauritspark
In het Prins Mauritspark kun je voortaan een nieuw kunstwerk bewonderen. Deze creatie van
natuurkunstenaar en wilgenvlechter Jean-Louis Muller bestaat voornamelijk uit wilgentakken en
natuurlijke materiaal. De organische constructie die een plaats krijgt tussen de bomen zorgt voor
een culturele en recreatieve meerwaarde. De kostprijs van het werk bedraagt 15.000 euro.
Een andere kunstwerk dat in het Prins Mauritspark geplaatst werd, is Ode aan het water van
Fernand Vanderplancke. Deze bronzen sculptuur in de vorm van een bloeiende waterplant
bevond zich tot voor kort op de nu verdwenen rotsfontein tussen het Stadhuis en de beiaardtoren.

nieuwe straatbomen in
Ramskapelle en stadscentrum
Het stadsbestuur van Nieuwpoort maakt werk van meer openbaar groen in het straatbeeld.
Zo werden op het dorpsplein van Ramskapelle 15 bomen geplant. Ook in de Schipstraat in
Nieuwpoort-Stad worden 39 nieuwe bomen voorzien. Tegen 2024 moeten er in Nieuwpoort
maar liefst 4.000 bomen bijkomen. Meer info op www.nieuwpoort.be/bomenplan.

eerste fase Langestraat
binnenkort van start
In Nieuwpoort-Stad wordt de Langestraat binnenkort onder handen genomen. De straat moet
leefbaarder, aangenamer en veiliger worden voor inwoners en ondernemers.
De eerste fase van de werken zou tegen deze zomer van start gaan. Het gaat om het gedeelte
tussen de Pieter Deswartelaan en het kruispunt Ieperstraat/Arsenaalstraat.
Alle informatie en updates over deze werken vind je op www.nieuwpoort.be/langestraat.

opstart tweede fase werken
Pieter Deswartelaan
De Stad en waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg vernieuwen samen de Pieter
Deswartelaan.
De tweede fase van deze werken startte midden april en betreft het gedeelte tussen de
Langestraat en de André De Zaeyerstraat. Na het opbreken van de verhardingen worden
nutswerken uitgevoerd. Daarna start men met straatkolken, funderingswerken etc.

aanleg padelpleinen
in Astridpark
De gemeenteraad gaf in de zitting van 25 maart 2021 zijn goedkeuring
voor de aanleg van twee padelterreinen op de site van het voormalige
‘Paviljoentje’. In totaal wordt 100.000 euro vrijgemaakt voor het project
dat gegund zal worden bij open aanbesteding.

In de derde fase wordt het stuk tussen de André De Zaeyerstraat en de Frontzate aangepakt.
De startdatum van deze fase is momenteel nog niet gekend.
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nieuwe
ondernemingen

lokale
economie

Bakkerij Tartelique
Marktstraat 23
Jonas D’hulster en Angelique Lerat
herdopen Bakkerij Vatel tot Bakkerij
Tartelique. Zij begonnen met hun
warme bakkerij op 1 april 2021.
bakkerij@tartelique.be
tel. 058 23 35 52

nieuwe samenstelling
Lokaal Economische Raad

Bolero
Marktstraat 30
Op 1 april 2021 werd broodjeszaak
Bolero geopend in de Marktstraat.
Sharon Baert is de zaakvoerder van
deze onderneming.
info@broodjesbolero.be
tel. 0471 98 88 00

Plan B
Robert Orlentpromenade 13/002
Billie Tourlouse en Ben Van Noten,
zijn de ondernemers achter
het restaurant Plan B (cocktail,
champagnebar en tapas).
info@plan-b-nieuwpoort.be
tel. 0473 24 64 49

Vertigo
Albert I laan 171
Philippe Janssens en Hélène
Nottebaert openden op 12 februari
2021 hun kledingzaak Vertigo.
Mannen die op zoek zijn naar
Italiaanse, tijdloze collecties kunnen
hier terecht.
www.vertigo.be
info@vertigomenswear.com

36

/ NUS

Stoef met je
favoriete handelaar
Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale
handelaars, dat is de bedoeling van de cam
pagne Ik koop lokaal bij een winkelier van hier.
Om lokale handelaars een gezicht te geven bij
het grote publiek, gaat Ik koop lokaal voor de
derde keer op zoek naar ambassadeurs.
Van 26 april t.e.m. 25 mei 2021 kun je
stemmen op jouw favoriete winkelier van
Nieuwpoort.
Surf naar www.ikkooplokaal.be en bekijk de
deelnemende Nieuwpoortse handelaars.

De Lokaal Economische Raad heeft een nieuwe voorzitter en 2
ondervoorzitters aangesteld. Wibo Lemmens (Horeca Nieuwpoort)
neemt de taak over van Karel Debouvry (Noordvaart). Marijke Verdievel
(Detailhandel Nieuwpoort-Bad) en Marijke Verbrugge (Detailhandel
Nieuwpoort-Stad) nemen de taak over van Luc Paeme (Unizo).
De volledige samenstelling vind je terug op
www.nieuwpoort.be. Je kunt de Lokaal Economische Raad
volgen op Facebook en Instagram (handelaars_nieuwpoort).

Nieuwe
openingsuren
voor strandbars
De openingsuren voor Chagall Beach,
Barza Beach en De Strandjutter (in de
badinstallatie) worden van 1 juni tot en
met 15 september 2021 uitgebreid.
De strandbars mogen open zijn tot
22 u. Er mag muziek gespeeld worden
tot maximaal 20 u.
Dit onder voorbehoud van de
coronamaatregelen.

Subsidie omvorming
woongelegenheden naar
handelspanden
Wie in de commerciële straten van Nieuwpoort-Stad een
woongelegenheid wil omvormen naar een handelszaak kan onder
bepaalde voorwaarden een subsidie aanvragen bij Stad Nieuwpoort.
De subsidie bedraagt maximaal 12.000 euro en wordt in verschillende
schijven uitbetaald.
De voorwaarden om deze gemeentelijke subsidie te verkrijgen, kun je
nalezen in het subsidiereglement op www.nieuwpoort.be.
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Kamafront zet een spot
op de 65e verjaardag van
Kamagurka
De gelauwerde cartoonist, kunstenaar en
stand-upcomedian Kamagurka wordt in mei
65 jaar en viert dat met een nieuw project in
bezoekerscentrum Westfront.

NL | FR | EN | DE

beleven
op ontdekking
met Gust en Zoë
Voor de kleinsten onder ons is er het Gust & Zoë
Kidsproof Doeboek. Gust Garnaal en Zoë Zeehond
nemen de kinderen mee op ontdekkingstocht
doorheen Nieuwpoort. Aan de hand van toffe
spelletjes, weetjes en opdrachten leer je iets bij
over de toeristische troeven zoals het staketsel, de
Vismijn, het natuurreservaat De IJzermonding, de
historische stadskern en het sluizencomplex De
Ganzepoot. Maar ook minder bekende plekjes en
tradities komen aan bod.
Het boek kost 5 euro en
is verkrijgbaar bij
Toerisme Nieuwpoort,
Hendrikaplein 11.

Bewonder
Ontdek
Geniet
Beleef

Nieuwpoortambassadeurs
aan het woord in
inspiratiemagazine
De Dienst Toerisme lanceerde Nieuwpoort aan boord,
het nieuwe inspiratiemagazine voor 2021. Daarin worden
de toeristische troeven van Nieuwpoort prominent in de
verf gezet. Het magazine is opnieuw opgebouwd volgens
vier krachtige kernwaarden: bewonderen, ontdekken,
genieten en beleven.
Nieuw is dat verschillende Nieuwpoortambassadeurs
een centrale plaats krijgen. Zij zijn elk expert in hun
vak en geven informatie over de mooiste plekjes of
evenementen. Zo komen onder meer auteur Luc Filliaert,
cultuurmedewerker Fien Hellebuyck, natuurgids Luc
David, ondernemers Natacha Baert en Wibo Lemmens en
fotograaf Bernine Deramoudt aan het woord.
Het inspiratiemagazine Nieuwpoort aan boord is gratis
verkrijgbaar bij Toerisme Nieuwpoort, Hendrikaplein 11.
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Kamagurka is het pseudoniem van de in
Nieuwpoort geboren en getogen Luc Zeebroek.
Met Kamafront keert Luc terug naar zijn roots,
naar zijn kindertijd in Nieuwpoort. Hij haalt met
enkele klasgenoten van weleer uit Rijksbasisschool
De Vierboete memorabele herinneringen op.
Die brengt hij opnieuw tot leven in audiovisuele
minireportages en tekeningen, uiteraard in zijn
geheel eigen stijl.
Tijdens een meerdaags verblijf in Nieuwpoort
dompelt hij zich onder in het lokale leven en gaat hij
op zoek naar 65 (!) ontmoetingen met gewone en
minder gewone personages. Op die manier maakt
hij andere stadsbewoners en toevallige passanten
deelgenoot van zijn unieke project. Allen zijn ze
op een of andere manier met de Nieuwpoortse
eigenheid verbonden.
Deze 65 portretten bundelt Kamagurka tot
een levendig billboard van bewegend beeld,
tekeningen, foto’s en live-art. Wat ongetwijfeld een
uitzonderlijke tentoonstelling zal vormen. Naast
deze uitgebreide expositie maakt Kamagurka
ook de podiumvoorstelling Kamafront van 65 (!)
minuten die hij driemaal zal opvoeren.

OPROEP VAN KAMAGURKA
Voor het samenstellen van Kamafront wenst Kamagurka
contact te leggen met bijzondere Nieuwpoortenaren met
bijzondere verhalen.
Heb je een originele hobby, merkwaardige verzameling
of een ongelofelijk verhaal gelinkt aan Nieuwpoort? Wil je
dit delen met Kamagurka en zo deel laten uitmaken van
Kamafront? Stuur dan vóór donderdag 10 juni 2021 een
mail naar toerisme@nieuwpoort.be.
Misschien komt Kamagurka bij jou langs om jouw verhaal
op beeld vast te leggen en je in tekening te portretteren.

in samenwerking met
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Grootste
Beaufortkunstwerk komt
in Nieuwpoort te staan
Van 27 mei tot 7 november 2021 strijkt het driejaarlijkse
kunstproject Beaufort opnieuw neer aan de Belgische
kust. Curator Heidi Ballet selecteerde voor Beaufort 21
een mix van binnen- en buitenlandse kunstenaars.
Nieuwpoort koos voor Family Module, het allergrootste
Beaufortkunstwerk van deze editie. Deze monumentale
sculptuur van de Poolse kunstenares Goshka Macuga
bestaat uit drie figuren van 6 meter hoog op een sokkel
van 5,5 op 4 meter.
Hiermee verwijst Macuga naar het werk La Familia Obrera
(1968) van de Argentijnse kunstenaar Oscar Bony. Daarbij
poseerde een arbeidersgezin als levende sculptuur op
een sokkel. Bony bekritiseerde hiermee de overheid die
het gezin als hoeksteen van de samenleving zag, maar de
arbeidersklasse in de kou liet staan.
Met Family Module toont Goshka Macuga een familie die
niet heteronormatief is. Ze doet ons nadenken over de
waarden en normen van onze samenleving. Ook brengt
ze hulde aan de van hekserij beschuldigde vrouwen die in
Nieuwpoort op de brandstapel belandden

OpenAtelier2014 op hun artistieke
werkplek in het Bommevrij.

GOSHKA MACUGA
Goshka Macuga werd geboren in 1967 in de Poolse
hoofdstad Warschau. Ze woont en werkt in Londen.
In 2019 bedacht ze Exhibition M, een nieuwe opdracht
voor Museum of Modern Art in New York.
Ze had solotentoonstellingen in het New Museum, NY;
Fondazione Prada, Milaan; Schinkel Paviljoen, Berlijn;
MCA Chicago; Whitechapel Gallery, Londen; Tate
Britain; Kunsthalle Basel; en het Walker Arts Centre,
Minneapolis.
Ze werd opgenomen in Documenta 2012 en
genomineerd voor de Turner Prize in 2008.
Haar werk is opgenomen in talrijke openbare collecties,
waaronder de Tate, MoMA, Government Art Collection,
Arts Council Collection, MCA Chicago en Castello Di
Rivoli.
Macuga richt zich in haar werk op onconventionele
associatieve lezingen voor van sociale en politieke
geschiedenissen.
Met een strategische orkestratie van bestaande materialen,
verzamelobjecten en archiefdocumenten ondersteunt ze
de herformulering van gevestigde verhalen.

Ontdek alles over Beaufort 21
op www.beaufort21.be.
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Atelier in Beeld
Door de coronamaatregelen kan
'Atelier in Beeld' op 7, 8 en 9 mei 2021
niet plaatsvinden. Doel van dit open
atelierweekend was om de werkplek
van beeldend kunstenaars te leren
kennen. In plaats daarvan zetten
we drie Nieuwpoortse kunstenaars
– Christiaan Hautekeete van Open
Atelier2014, Jurgen Herman (Ermani)
en Frederik Gheysen – in de kijker.
Wie ben je en welke kunstvorm(en)
beoefen je?
Christiaan: Ik ben Christiaan H
 autekeete,
verantwoordelijke van OpenAtelier2014.
Wij zijn een groep amateurkunstenaars
die zich in 2014 verenigd hebben.
We wilden mensen samenbrengen in
een artistiek kader waarin iedereen
op zijn eigen tempo creatief kan zijn.
Ondertussen zijn we met vijftien vaste
leden. Wij stellen tentoon in de meest
uiteenlopende technieken: tekenen,
kalligrafie, schilderkunst met olieverf
en acryl, grafiek etc.

Ieder heeft een eigen, soms eigenzinnige kijk op het beoefenen van een
uitzonderlijke hobby. Die diversiteit
spreekt zowel onszelf als onze bezoekers tijdens toonmomenten aan. We
leggen de lat vrij hoog voor onszelf,
gaan geen uitdaging uit de weg en
stimuleren elkaar.
OpenAtelier2014 profileert zich als
een groep uit Nieuwpoort, mensen die
naar buiten komen en hun artistieke
kronkels willen en durven delen met
anderen. Een groep amateurs onder
het motto: ‘Waar technieken elkaar
ontmoeten’.
Ermani: Ik doe voornamelijk g
rafiek
(dat omvat druktechnieken z oals mono
print, linosnede, lijnets etc.), mixed
media (wasschilderijen) en juweel

ontwerp in zilver.
Frederik: Ik maak Digital Art. Ik heb een
open atelier in Nieuwpoort-Bad. Iedereen is steeds welkom om er een kijkje
te nemen, mij aan het werk te zien of
een babbeltje te slaan.

Frederik Gheysen maakt Digital Art.

Hoeveel uren spendeer je wekelijks in
je atelier?
Christiaan: Normaal een vijftiental uren,
maar door de coronamaatregelen ligt
ons atelier stil.
Ermani: Dat varieert nogal. Laten we
zeggen ergens tussen de twee en
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twaalf uren, afhankelijk of ik bezig ben
met de voorbereiding of uitwerking van
een idee. Soms, als er een workshop is
op zaterdag, is dat nog iets meer.
Frederik: Ik werk er sowieso altijd het
hele weekend. En heel vaak ook in de
week. Dus ik schat een 25 uur.
Vertoefde je minder of net meer in je
atelier tijdens de coronaperiode?
Christiaan: Spijtig genoeg veel minder.
Ik voel dat onze leden verlangen naar
de atelierwerking. Onze muze zit stil en
verlaten in een hoekje te wachten op
onze terugkeer.
Ermani: Nu is dit meer dan vroeger.
Het volledige atelier kreeg tijdens de
eerste coronagolf een opfrissing. Het is
er nu zo gezellig dat ik er ook zomaar
eens tijd in doorbreng.
Frederik: Vroeger werkte ik van thuis
uit. Maar net door de coronaperiode
besloot ik vorig jaar om tijdens de
zomer een soort open expositie/atelier
te houden. Het bleek enorm motiverend om positieve feedback te krijgen
van bezoekers. En zo besliste ik om er
mijn vaste stek van te maken!
Werk je liever in stilte of met muziek?
Christiaan: Voor mijzelf maakt dat niet
uit. Als ik begin te werken, ga ik in een

cocon en sluit ik mij volledig af. Alleen
met mijn gedachten, papier en krijtjeshoor ik weinig. Anderen in de groep
hebben wel graag muziek op de achtergrond. Maar het kan ook akelig stil
zijn als iedereen bezig is.
Ermani: De radio staat altijd aan. Soms
is het ook een cd. Heel vaak is de
muziek ook van invloed op de creatie
en wordt die doelbewust gekozen.
Frederik: Alles heeft zijn charme. Soms
werk ik liever in stilte, soms met muziek
of soms gewoon met buitengeluiden
zoals een voorbijrijdende tram of
meeuwen.
Ze zeggen wel eens dat creatieve
mensen rommelig zijn. Is dit bij jou
ook het geval? Of ligt alles netjes op
een vaste plaats?
Christiaan: In ons atelier zijn er af
spraken gemaakt en dat loopt goed.
Iedereen heeft zijn vaste plek, zowel
om te werken als om materiaal op te
bergen. Laat ons zeggen dat het gezellig rommelig is. Zoals een atelier waarin
gewerkt wordt, hoort te zijn.
Ermani: Het ziet er meestal redelijk
opgeruimd uit. Aangezien ik verschillende disciplines heb, moet ik wat orde
houden. Alles heeft zijn plek. Maar als ik
aan het werk ben, ligt alles vol.

Frederik: Ik hou van een lege tafel. Dus
liefst zo weinig mogelijk afleiding. Dat
brengt ook een bepaalde rust met zich
mee. Enkel een fles water en eventueel
enkele kaarsen voor wat sfeer.

Nieuwpoort
in beeld

Maak je gebruik van speciale installaties of machines?
Christiaan: Enkele mensen maken
gebruik van speciale technieken,
waaronder air brush. Eén lid heeft een
zeer goede drukpers aangekocht die
gedeeld wordt.
Ermani: Voor grafiek kun je niet zonder
drukpers, maar ik heb ook een etstank
en lichtbak. Voor de wasschilderijen
volstaat een verwarmplaat en enkele
potten met al dan niet gekleurde bijenwas. Bij het maken van de juwelen komt
een multitool altijd van pas.
Frederik: Ja, al mijn werken worden
gemaakt op een tablet. Sommige digital
artists verkiezen een computer. Maar
ik vind dat een tablet je meer vrijheid
geeft. Zo kan ik steeds verder werken,
waar ik ook ben. Die vrijheid werkt voor
mij inspirerender dan de extra grafische
kracht van een vaste computer waaraan
je vastgekluisterd zit.

Driemaal honderd jaar
Elisabeth Duflou mocht op 20 februari 2021 honderd kaarsjes
uitblazen! De kranige eeuwelinge woont nog thuis en verkeert in
goede conditie. Ze was gehuwd met wijlen Louis Goderis met wie
ze samen een zoon kreeg. Ze heeft ook vijf kleinkinderen. Elisabeth
werkte vroeger als diamantslijpster in Nieuwpoort en met haar man
heeft ze vele mooie reizen gemaakt.
Henri Schaekers vierde op 25 maart 2021 zijn honderdste
verjaardag. Hij woont samen met zijn echtgenote Lucie De Backer
in een mooi appartement in Nieuwpoort-Bad. Henri heeft een
succesvolle loopbaan in een notariaat in Geraardsbergen achter de
rug. In zijn vrije tijd maakte hij samen met Lucie mooie bergreizen.
Beiden zijn echte levensgenieters en voelen zich goed thuis in onze
stad.

ELISABETH DUFLOU

De honderdjarige Pieter Coussaert werd op 1 april 2021 uitgebreid
gehuldigd in wzc De Zathe. Pieter is immers de oudste Belgische
overlevende van D-day die op 6 juni 1944 plaatsgreep. Hij diende
als kanonnier op de HMS Buttercup. Admiraal Jan De Beurme
feliciteerde de oorlogsheld die in 1941 werd ingelijfd bij de
Royal Navy Section Belge. Het is vanuit deze militaire sectie dat
op 1 februari 1946 de Belgische Marine voortkwam. De kranige
eeuweling kreeg ook felicitaties van de Ereconsul van Canada en
van the Royal Canadian Legion Branch.
Pieter was amper 15 jaar toen hij aan de slag ging als visser. Na de
oorlog keerde hij terug naar de visserij en stapte later over naar het
Loodswezen.
Pieter was gehuwd met Martha Lambrecht met wie hij samen zes
kinderen kreeg. Hij is ook bijzonder trots op zijn acht kleinkinderen
en drie achterkleinkinderen.

Ermani aan het werk.
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HENRI SCHAEKERS

PIETER COUSSAERT
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Paasactie in het
zwembad

#laatjezien in
het donker
Met de fietscampagne #laatjezien legt
de Stad nadruk op het belang van
zichtbaarheid in het verkeer. De Dienst
Veiligheid, Preventie en Mobiliteit ging de
baan op om iedereen te sensibiliseren.
Fietsers kregen opvallende fietsplaatjes
overhandigd waarmee ze zich goed
zichtbaar kunnen maken in het verkeer.
In het kader van de campagne werd ook
een fietscharter opgesteld. Dit kun je
vrijblijvend ondertekenen op
www.nieuwpoort.be/fietscharter.

Tijdens de paasvakantie trakteerde de
paashaas alle zwemmers op een leuke
verrassing in het stedelijk zwembad. Naast
een verkwikkende zwembeurt kregen alle
bezoekers wat lekkers mee naar huis.

Feest in de bib tijdens de
Jeugdboekenmaand
Elke woensdag in maart was het feest in de Nieuwpoortse
bibliotheek. Kinderen konden een kans wagen aan het Rad
van Fortuin. Na het volbrengen van een opdracht werden ze
getrakteerd op een leuke verrassing. Ook werden rugzakjes van
intergemeentelijke samenwerking Viertoren en gratis kleurplaten
voorzien. Tot slot bezorgden de bibliotheekmedewerkers een digitaal
voorleesfragment aan de Nieuwpoortse scholen.

Nonnetje is grote winnaar
van de Grote Schelpenteldag
Dit jaar vond de vierde editie van de Grote Schelpenteldag plaats.
Ook scholen konden deelnemen op een coronaveilige manier. Zo
was het zesde leerjaar van Basischool De Vierboete van de partij.
De kinderen konden zelf niet naar het strand gaan om schelpen te
rapen. Daarom bracht schelpenexpert Alain vijf stalen van elk 100
schelpen naar de school. Zo konden ze toch aan de slag gaan. Uit
de verschillende kustgemeenten telden in totaal 31 klassen mee. Er
werden samen 15.000 schelpen geteld.
Op de Grote Schelpenteldag voor het ruime publiek werden nog
eens 25.000 schelpen geteld. De grote winnaar van dit jaar is het
nonnetje. Goed voor 29 % van de gevonden schelpen.

Een warme plek voor onze
grote knuffelbeer
Kato Noens (13 jaar) uit Aalst nam, samen met 2.000 anderen,
deel aan de Warme Knuffelzoektocht. Deze zoektocht werd
georganiseerd door de Dienst Toerisme als coronaproof activiteit
in de krokusvakantie en liep tot en met 28 februari 2021. De
deelnemers gingen op zoek naar letters op opmerkelijke gebouwen
langs de Zeedijk, nabij kunstwerken of op pleinen. Met die letters
moest het sleutelwoord 'Knuffelbeer' gevormd worden. Uit de 314
juiste antwoordformulieren werd één winnaar geselecteerd die de
reuzegrote knuffelbeer mee naar huis mocht nemen. En die eer viel
te beurt aan Kato.
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Verenigingen
verzamelen afval
tijdens Maand van
de Netheid
In maart vond de Maand van de Netheid
plaats. Tal van Nieuwpoortse verenigingen
gingen de baan op om zwerfval op te
ruimen: Sint-Bernarduscollege, Natuurpunt
Westkust, Chiromeisjes De Branding, Ferm
Ramskapelle, Jeugdhuis De Sortie en Proper
Strand Lopers.
Dankzij hun inzet was de Maand van de
Netheid een groot succes. In totaal werd er
6.300 l restafval, 600 l pmd, 900 l grofvuil en
60 l glas opgeruimd.
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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. Door de
coronamaatregelen nemen we
voor deze editie geen externe
activiteiten op in de agenda.
Als organisator ken je je
activiteiten het best. Daarom laten
we je zelf je activiteiten invoeren
in de UiTdatabank.

Ik ben uiteraard heel trots dat ik verkozen werd tot de Krak van Nieuwpoort en tevens De Groene Pluim
mocht ontvangen! Belangrijk is dat ik
hiermee de aandacht kan vestigen op
de zwerfvuil- en plasticproblematiek
Ik kreeg al veel positieve reacties en
heb al tal van mensen aangestoken
met de ruimmicrobe! Ook kinderen
die naar de logopediepraktijk komen,
brengen strand- en straatvondsten
mee voor mij. Jong geleerd is oud
gedaan en ik moedig hen aan om
verder te doen!
Je bent lid van de Proper Strand
Lopers en je zet je in voor een
proper leefmilieu en de natuur.
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om het plastic probleem aan te
kaarten bij vrienden en kennissen.

Momenteel telt de groep Proper
Strand Lopers 6.325 leden. Het is een
community die ontstaan is uit een
Facebookgroep. We zijn een zeer
gevarieerde groep mensen van alle
leeftijden. Het is de bedoeling dat de
leden een foto van hun buit posten
op de Facebookpagina. Maandelijks
worden de geruimde volumes geteld
en elk jaar wordt een jaarverslag
opgemaakt. Dankzij de pagina ontstaan er nieuwe vriendschappen en
worden plannen gesmeed om samen
op pad te gaan! Maandelijks is er een
groepsactiviteit voorzien, de Propere
Zondagen, die telkens in een andere
badplaats plaatsvinden.

Met een selectie van strandvondsten
maak ik kleine kunstwerkjes in glazen
buisjes. Het zijn kleine tafereeltjes
met leuke prulletjes. Op ieder buisje
kleeft een spreuk. Daar zorgt Kristien
voor, één van mijn Proper Strand
Loper-maatjes en mijn partner in
crime. Het is de bedoeling dat
mensen de buisjes als geschenkje
aan elkaar geven. Op die manier
wordt de aandacht gevestigd op
het zwerfvuil en wordt het gesprek
geopend. De werkjes zijn zo’n 14 cm
hoog en kosten 14 euro per stuk. De
opbrengst van de buisjes gaat integraal naar de werking van de Proper
Strand Lopers. Je kunt de werkjes
bewonderen op de Facebookpagina
Noordzee Trash Art.

Welk afval vinden jullie het meest?
De coronacrisis heeft jammer genoeg
voor een nieuw soort afval gezorgd.
We zien vaak weggewaaide mondmaskers liggen op straat en op het
strand. Daarnaast zorgt een grote
berg afval, afkomstig van takeawaymaaltijden, voor overlast.
Met het gevonden afval maak je
Trash Art. Hoe zien deze kunstwerkjes eruit en kennen die veel bijval?
Met mijn Noordzee Trash Art-buisjes
probeer ik mensen te sensibiliseren

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

En nu is er ook de Nieuwpoort Trash
Bingo?
Ik ben heel trots op de Nieuwpoort
Trash Bingo die loopt tot 31 mei
2021. Het is een bijzonder leuke spel
activiteit voor het hele gezin. Voor
meer info kun je terecht bij Toerisme
Nieuwpoort op het Hendrikaplein. Je
leent er een afvalgrijper en je krijgt
een zwerfvuilzak en bingokaarten
waarmee je aan de slag kunt gaan.

T.E.M. MAANDAG 13 MEI

MEI / JUNI

Wie is er allemaal lid van de Proper
Strand Lopers?

agenda

Je bent verkozen tot Krak van
Nieuwpoort en je hebt De Groene
Pluim van Nieuwpoort ontvangen.
Je bent ongetwijfeld trots op deze
onderscheidingen. Heb je veel
positieve reacties gekregen?

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.

Om in de volgende NUS vermeld
te worden, dient je activiteit
ingevoerd te worden vóór
maandag 24 mei 2021.

Christel Patfoort krijgt
De Groene Pluim 2020
Op initiatief van de stedelijke
milieuraad wordt jaarlijks De Groene
Pluim uitgereikt. Deze prijs wordt
overhandigd aan een persoon, een
bedrijf of een (natuur)vereniging die
zich het voorbije jaar verdienstelijk
heeft gemaakt voor de natuur en/of
het leefmilieu in Nieuwpoort. Dit jaar
ging de prijs naar Christel Patfoort.

VOORSTELLINGEN
CENTRUM YSARA & CITY

NIEUWPOORT TRASH BINGO

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

Onder de noemer ‘Red de zee
met ons mee’ help jij met jouw
bubbel ons strand proper houden
op een originele en leuke manier.
Met een afvalgrijper, zwerfvuilzak
en bingokaart zoek je op het
strand naar de juiste voorwerpen
op je bingokaart. Vind je alle
items op één lijn of heb je een
volledige kaart? Dan wacht jou
een beloning. Haal je bingokaart
en opruimmateriaal bij de Dienst
Toerisme.
Deed je een unieke vondst? Drop
het in de urne in het infokantoor
op het Hendrikaplein en wie
weet wordt het verwerkt in een
kunstwerkje van Noordzee Trash Art.
Een initiatief van Proper Strand Lopers
met de steun van Stad Nieuwpoort.

www.visit-nieuwpoort.be

ZATERDAG 15 EN
ZONDAG 16 MEI
DE GROOTSTE
OPDRACHTENTOCHT
Tijdens de Week van de Groeilamp
kun je deelnemen aan de grootste
opdrachtentocht ooit in Vlaanderen!
Meer info lees je op p. 18.
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ZATERDAG 22 MEI

DOORLOPEND
SPEUREN NAAR SPOREN
IN DE STAD

DONDERDAG 27 MEI
T.E.M. ZONDAG
07 NOVEMBER
BOEKSTART-DAG

BOEKSTART-DAG
Boekstart is een project om jonge
kinderen te laten kennismaken met
boeken. Op Boekstart-dag zijn de
allerkleinsten dan ook extra welkom
in de bibliotheek. Je ontdekt er alle
boekjes die de bib voor hen in huis
heeft. Ouders met baby’s en peuters
krijgen extra uitleg en kunnen hun
kind gratis laten inschrijven. Ze
ontvangen ook een leuke attentie.
Tijdens de Boekstartdag is de bib
open op zaterdag van 10 tot 12 u.
Stedelijke bibliotheek
bibadmin@nieuwpoort.be

ZONDAG 23 MEI

MET KO NAAR DE BOERDERIJ

T.E.M. ZONDAG 20 JUNI

BEAUFORT 21

KUNST ONDER DE LOEP

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.

Nieuwpoort kent prachtige plekjes
en veel mooie kunstwerken. Met
de zoektocht Kunst onder de
Loep ga je deze kunst nauwkeurig
observeren en speur je naar de
kleinste details.

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. (zie p. 40)

Haal je formulier bij Toerisme
Nieuwpoort, wijs de details toe
aan de juiste kunstwerken en wie
weet win je een puzzel van een
Nieuwpoorts kunstwerk.
www.visit-nieuwpoort.be

T.E.M. WOENSDAG
30 JUNI

T.E.M. WOENSDAG
30 JUNI
MET KO NAAR DE BOERDERIJ
Het schattige witte konijntje
Ko neemt je mee voor een
verrassende en leerrijke tocht op
de Kinderboerderij. Je volgt een
uitgestippeld parcours met leuke
doe-opdrachten en ontdekt tal van
boerderijweetjes.
Je kunt deelnemen op woensdag,
zaterdag en zondag van 13 tot 17
u. Schrijf je online in via www.visitnieuwpoort.be/kinderboerderij
of bij Toerisme Nieuwpoort.
Deelname is gratis.
www.visit-nieuwpoort.be

www.nieuwpoort.be of
www.beaufort21.be

ERFGOEDWANDELING
NIEUWPOORTS
NACHTWERK STRAALT
Ontdek boeiende lokale verhalen
tijdens een wandeling van 2,5
km langs de Vismijn, Duvetorre,
het Marktplein en andere
opmerkelijke landmarks. Op
verschillende locaties vind je
een bordje met QR-code terug.
Wanneer je deze scant, krijg je een
filmfragment te zien.
De route is verkrijgbaar bij
Toerisme Nieuwpoort, in
bezoekerscentrum Westfront
en op www.nieuwpoort.be/
erfgoedweekend.

Op de Europese Bunkerdag wordt
Tilly 2 Widerstandsnest, aan de
achterkant van Westfront, in de kijker
gezet. Deze bunker uit de Tweede
Wereldoorlog werd toevallig ontdekt
tijdens grondwerken onder het Koning
Albert I monument in 2014.
Tijdens WO II werd het sluizencomplex
omgeven en verdedigd door
verschillende Widerstandsneste
en Stutzpunkte. Tilly 2 was een
personeelsbunker voor 15 man.
Ontdek deze bunker die nog nooit
opengesteld werd voor het publiek
tijdens een begeleid bezoek. De gids
vertelt je meer over de functie ervan
en het dagelijks leven van de soldaten.
Inschrijven verplicht via
www.nieuwpoort.be/bunkerdag.
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Download jouw speurtocht op
www.nieuwpoort.be of haal een
exemplaar bij Toerisme Nieuwpoort.

ZONDAG 13 JUNI
FIETSROUTE
BELPOP BONANZA

KOAI KERREMESSE

EUROPESE BUNKERDAG

Wil je graag meer te weten komen
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.

T.E.M. ZONDAG
05 SEPTEMBER

VRIJDAG 25 T.E.M.
WOENSDAG 30 JUNI

EUROPESE BUNKERDAG

ERFGOEDSPEURTOCHT
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Om 11 u. wordt op het Marktplein de
muzikale aftrap voor het komende
beiaardseizoen gegeven. Tijdens
het zomerse beiaardseizoen staan
opnieuw heel wat concerten op de
planning.

Wil je genieten van de lentezon en
tegelijk de muzikale geschiedenis
van onze regio leren kennen? Dan
is de Belpop Bonanza fietsroute
iets voor jou!

De Sint-Janskermis krijgt een
nieuwe naam: Koai Keremesse. Dit
jaar zal deze plaatsvinden aan het
Fonteinenplein op de Kaai.
Kom met je gezin genieten van
vele verschillende attracties! Dit
jaar is er een nieuwe attractie bij!

MIJN OORLOG

Neem vanaf donderdag 1 juni een
kijkje op www.visit-nieuwpoort.be
en zie wat onze foorkramers je te
vertellen hebben!

TENTOONSTELLING
MIJN OORLOG
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Naar aanleiding van de expo
werd een unieke
editie van
DE GROOTE
WEDEROPBOUW
De Nieupoortsche
Standaard
VAN DE WESTHO
EK
gemaakt, met een mix
van oude
onvervalste krantenartikels uit een
De Belgische Standaard uit 1918
en nieuwe contrasterende artikels.
De krant is exclusief verkrijgbaar
bij Toerisme Nieuwpoort.
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Wederopbouw na
de
Eerste Wereldoorlog

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.
Zijn persoonlijk archief en unieke
kunstverzameling van frontschilders,
plaatst het engagement van deze
getuige opnieuw in de belangstelling.

De speciale tocht voert je
langs 16 plekken in De Panne,
Koksijde, Nieuwpoort en
Veurne. Elk hebben ze een
speciale betekenis in de lokale,
nationale of zelfs internationale
muziekgeschiedenis. Met je
smartphone of tablet scan je
de QR-codes op elke locatie en
ontdek je het muzikaal erfgoed
van de streek.
Je vindt het routeplan bij Toerisme
Nieuwpoort of www.viertoren.be.

www.visit-nieuwpoort.be
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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
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Volg ons op

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

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

bvba

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

Pemenhoek 16
8620 Nieuwpoort
25 jaar ervaring
0474 21 48 31

joeri.debruyne@telenet.be

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

Volg ons op
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thuisverpleging Saskia Sandra Nadia

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

8620 NIEUWPOORT

8620 NIEUWPOORT
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verkoop en verhuur

ONDERHOUD, HERSTELLING
EN INSTALLATIE VAN SANITAIR
EN CENTRALE VERWARMING

NR. 3

NR. 4

TWEEMAANDELIJKS
 Kaai 43, 8620 Nieuwpoort
/ TEL. 0468 12 60 86 
 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

