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voorwoord
Beste inwoners,
Doorheen de hele coronaperiode was het voor Stad
Nieuwpoort belangrijk u een goede dienstverlening aan
te bieden. Ook al gebeurde veel digitaal of telefonisch.
Door de maatregelen was persoonlijk contact immers niet
of slechts beperkt mogelijk.
Vandaag lonkt het leven dat we voor corona gewoon
waren. Dankzij het respecteren van de voorschriften én de
succesvolle vaccinatiecampagne bloeit het normale leven
terug op. Ook hier in Nieuwpoort. Vol verwachting kijken
we uit naar nieuwe en leuke zaken.
Belangrijk is dat Stad Nieuwpoort deels terugkeert naar
fysieke ontmoetingsmomenten. Uiteraard op afspraak,
met het oog op de veiligheid van bezoekers én
personeel. U leest er alles over in deze NUS.
Vanaf vrijdag 1 oktober 2021 hernemen we ook de ’10
% meer koopkracht’-actie. Hiermee geven we onze
ondernemers een extra duwtje in de rug. En goed
nieuws voor alle kaarthouders: het aantal punten dat u
bijeen kunt sparen, wordt verdubbeld.

Deze editie van NUS ging in druk op donderdag 19
augustus 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

"Vandaag lonkt het leven dat
we voor corona gewoon waren.
Dankzij het respecteren van de
voorschriften én de succesvolle
vaccinatiecampagne keert
Stad Nieuwpoort daarom
deels terug naar fysieke
ontmoetingsmomenten."
— Geert Vanden Broucke —

Op vlak van evenementen ziet de nazomer er zeer mooi
uit. In september reist u doorheen de geschiedenis met
activiteiten als Open Monumentendag en de Fenikswandeling. Grijp ook de allerlaatste kans om in Westfront de
expo over Juul Filliaert te bezoeken. Deze tentoonstelling
loopt nog t.e.m. zondag 5 september 2021. Daarna palmt
Kamagurka het bezoekerscentrum in met Kamafront, een
veelbelovend kunstproject met vele facetten.
We kijken uit naar de langverwachte start van het nieuwe
cultuurseizoen in Centrum Ysara & City. Op onze podia
krijgt u een leuke mix van muziek, theater en humor te zien.
Op Halloween strijkt de mysterieuze Orde van de Rammenas
neer in Nieuwpoort. Echte durfallen mogen zich verwachten
aan een griezelige avond in het Prins Mauritspark.
Jongeren kunnen zich uitleven op het aangepaste
skatepark. In samenwerking met Mooimakers en de
Nieuwpoortse jeugd maakte de Stad er een afvalvrije
locatie van. Op sportief vlak kijken we uit naar een nieuw
sportpassenseizoen.
Dit en meer valt deze herfst in Nieuwpoort te beleven.
Ontdek alles in dit magazine. Veel leesplezier!
Uw burgemeester,
Geert Vanden Broucke

fotografie
Stad Nieuwpoort, Stadsarchief, Michel Deveen, Sofhie
Legein, Amandine Blanckaert, Christophe De Muynck,
Nick Verhaeghe, Roger Declercq, Gregoire Verbeke, Jaap
Reedijk, Michiel Hendryckx, Kinepolis, WAK en StAPwest
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geboortes

1722 activatie

Juliette | 16 april 2021

Emeline | 10 mei 2021
Dochter van Vanderschelde Jimmy
en Van Nieuwenhuyse Kim
Ellis | 31 mei 2021
Dochter van Schiettecatte Serge
en Van Leuven Greet
Jack | 19 juli 2021
Zoon van Swinnen Sander
en Kraft van Ermel Leslie-Anne
Odelia | 22 juli 2021
Dochter van Ntaralah Che
en Laridon Djénabou

overlijdens

ik heb hulp nodig

kort
nieuws

Dochter van Dedrie Pieter
en Van Kerschaver Ellen

wie bel ik?

Kan er een leven in gevaar zijn? Een brand?

Roland Woestijn vervangt Sara
Neudt als gemeenteraadslid

nee

ja

Sinds 24 juni 2021 vervangt Roland Woestijn (CD&V) Sara Neudt (CD&V)
in de Nieuwpoortse gemeenteraad. Zij verhuist immers naar een andere
gemeente.

Heb je hulp van de brandweer nodig?

Roland Woestijn is geen onbekende in de Nieuwpoortse politiek. Hij was
reeds gemeenteraadslid van 2001 tot 2006, van 2007 tot 2012 en van
2013 tot 2017. Tijdens de zitting van donderdag 24 juni 2021 werd hij
officieel ingehuldigd als nieuw gemeenteraadslid.

ja

van Elk Simonne | 88 jaar

nee

Gebruik het
e-loket van de
brandweer

Overleden te Veurne
op 23 juni 2021
Monsecour Freddy | 68 jaar

www.1722.be

Bel 112

Overleden te Nieuwpoort
op 25 juni 2021

of

Monteny August | 88 jaar

Bel 1722

Herstel
het zelf

of

Doe beroep
op een
vakman

Overleden te Nieuwpoort
op 5 juli 2021
De Jonckheere Gustave | 91 jaar
Overleden te Veurne
op 7 juli 2021
Sissau Liliane | 84 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 16 juli 2021
Haerens Christophe | 39 jaar
Overleden te Antwerpen
op 5 augustus 2021
Smet Marc | 74 jaar
Overleden te Oostduinkerke
op 5 augustus 2021
T’Jaeckx Isidoor | 89 jaar
Overleden te De Panne
op 7 augustus 2021
Dumarey Lucia | 87 jaar
Overleden te Nieuwpoort
op 9 augustus 2021
Depauw Ivan | 67 jaar
Overleden te Veurne
op 18 augustus 2021

6

/ NUS

Stormschade of wateroverlast?
Vraag om brandweerhulp
Bij noodweer krijgen de noodcentrales 112 steeds veel oproepen. Om die
noodcentrales te ontlasten, kunnen burgers terecht op het nummer 1722
voor bijstand van de brandweer bij stormschade of wateroverlast. Het
nummer 1722 wordt geactiveerd wanneer men onweer, felle neerslag of
storm verwacht.
Tijdens piekmomenten kan dat nummer overbevraagd zijn, waardoor er
zich een wachtrij kan vormen. Het nieuwe nationale e-loket www.1722.be
biedt hiervoor een alternatief. Het loket handelt de aanvraag op dezelfde
wijze af als een oproep naar het nummer 1722, maar dan digitaal. Elke
aanvraag die je via het nationaal e-loket invult, wordt verstuurd naar de
juiste hulpverleningszone.
Het e-loket is de meest efficiënte
manier om hulp van de brandweer
bij noodweer te krijgen voor nietlevensbedreigende situaties. Het blijft
echter ook nog mogelijk om tijdens
noodweer naar 1722 te bellen.

Meer informatie op
www.1722.be
en www.112.be.

Bel altijd 112 in geval van brand
of levensgevaar!

1722 wordt geactiveerd bij risico
op storm of wateroverlast en is
geen permanent nummer.

Enkele voorbeelden

Enkele voorbeelden

Zet je veiligheid op de eerste
plaats.

Enkele voorbeelden

gevaar op openbare
weg (boom op de weg,
losgeraakte dakpannen
en stenen,…)

grote schade
aan dak

schade aan tuinhuis

instortingsgevaar

water in de woning

omgevallen boom in de
tuin of tuin onder water

incident met gewonden

openbare weg onder
water

elektriciteitspanne

Neem bij een schadegeval contact op met je verzekeraar.
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Stad Nieuwpoort
staat voor je klaar
Heb je een vraag voor Stad Nieuwpoort of wil je beroep doen op een bepaalde dienstverlening? Er zijn drie mogelijkheden:
WEBSITE
Op www.nieuwpoort.be lees je alles over de producten,
dienstverlening en het beleid van Stad Nieuwpoort.
Meer info over het vlot gebruik van de website vind je op p. 9.
BEL
Ben je online de weg kwijt? Bel naar onze onthaallijn op tel. 058 22 44 44.
Onze medewerkers helpen je op werkdagen van 9 tot 12 u. en van 13 tot
17 u. met al je vragen. Ook om een afspraak te regelen.

BEZOEK
Vanaf maandag 13 september 2021 is de onthaalbalie in de inkomhal van
het Stadhuis op weekdagen geopend van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Hoe gebruik je vlot
de stedelĳke website?
Een jaar geleden werd het vernieuwde www.nieuwpoort.be
gelanceerd. De stedelĳke website is heel klantvriendelĳk en
vertrekt vanuit het standpunt van de gebruiker. Het digitale
platform biedt snel de informatie die je zoekt, laat je
documenten van thuis aanvragen en geeft je de kans om
online een afspraak te maken.

STERKE ZOEKMACHINE
Alle rubrieken van de website zie je bovenaan
de startpagina netjes opgesomd. Door erop te klikken,
kun je de onderliggende items doorbladeren.
Maar het kan ook heel wat sneller! Centraal op de
startpagina plaatsten we een witte zoekbalk. Deze balk
werkt net zoals de zoekmachine Google. Tik hierin een
trefwoord en je navigeert meteen naar de gewenste
webpagina. Ben je bĳvoorbeeld op zoek naar een
overzicht van alle sportkampen die de Stad aanbiedt?
Typ ‘sportkamp’ in de zoekbalk en in geen tĳd zit je op
de correcte pagina.
Dankzĳ deze effectieve zoekfunctie zul je vlotter de
juiste informatie terugvinden. Je krĳgt ook meteen de
afspraakknoppen te zien en leest op de pagina wat je
precies moet meebrengen.

Maak een afspraak of kom langs
vanaf 13 september!
Door de coronacrisis voerde Stad Nieuwpoort vorige zomer KUN JE GEEN AFSPRAAK ONLINE MAKEN OF VIND JE
versneld het werken op afspraak in. Daarbij word je efficiënt NIET WAT JE ZOEKT?
en coronaveilig bediend. Een afspraak maak je eenvoudig
Bel naar de onthaallijn op tel. 058 22 44 44 of mail naar
via www.nieuwpoort.be.
onthaal@nieuwpoort.be. Onze medewerkers helpen je
Nu wordt deze afsprakenmogelijkheid uitgebreid. Vanaf
meteen verder, maken een afspraak of brengen je in contact
maandag 13 september 2021 kun je voor eenvoudige
met de juiste persoon.
producten ook fysiek terecht bij de onthaalbalie in het
Stadhuis. Kunnen onze onthaalmedewerkers je niet helpen? AFSPRAAK GEMAAKT?
Dan maken ze alsnog een afspraak voor jou met een
Kijk goed op je afspraakbevestiging op welke locatie we je
medewerker van de juiste dienst.
precies verwachten! Je kunt in het Stadhuis of het gebouw
in de Willem De Roolaan niet zomaar meer een bureau
TWIJFEL JE OF JE EEN AFSPRAAK NODIG HEBT?
binnenwandelen.
Neem een kijkje op www.nieuwpoort.be en zoek in de
Onze medewerkers van de Dienst Bevolking ontvangen je
zoekbalk naar het product waarvoor je wil langskomen.
op afspraak aan hun loketten. Andere stadsmedewerkers
Op de webpagina met info wordt met knoppen meteen
komen voor de gemaakte afspraken naar de beneden
duidelijk gemaakt dat je hiervoor een afspraak moet maken.
verdieping van de Stadshalle (ingang via het Marktplein).

Dienst Onthaal
Marktplein 7
tel. 058 22 44 44
onthaal@nieuwpoort.be
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NIEUWSUPDATES
Scrol even naar beneden op de startpagina
van de stedelĳke website en je ziet twee
nieuwsberichten staan. Via de knop ‘Meer nieuws’ lees
je de meest recente updates over het reilen en zeilen
in Nieuwpoort.
Interesse in toeristisch nieuws of info over de vele
evenementen? Klik op het logo van Visit Nieuwpoort
bovenaan rechts op de startpagina. Je wordt
doorverwezen naar www.visit-nieuwpoort.be.

AFSPRAAK IN ÉÉN KLIK
Een afspraak inplannen gebeurt met één klik
op de blauwe knop 'Afspraak maken' op de
startpagina.
Kies het product waarvoor je een afspraak wilt. Bevestig
de voorgestelde datum en het uur of kies zelf een
datum die voor jou past.
Lukt het maken van een online afspraak niet? Bel de
onthaallĳn via tel. 058 22 44 44. Medewerkers helpen
je verder met het inboeken van jouw afspraak. Of kom
vanaf maandag 13 september langs aan de
onthaalbalie in het Stadhuis.

REGEL DOCUMENTEN
ONLINE
Het aanvragen of invullen van een hele resem attesten,
documenten, subsidies en vergunningen kun je
gemakkelĳk van thuis uit doen via het digitaal loket.
Bĳ de infopagina’s van specifieke producten die je online
kunt regelen, staat hiervoor steeds een knop ‘online
aanvragen’. Door die aan te klikken, kom je automatisch
in ons digitaal loket (www.nieuwpoort.be/digitaal-loket)
terecht. Het gaat snel, veilig en eenvoudig.
Tip! Bĳ sommige items wordt gevraagd
om jezelf digitaal te identificeren. Dit
doe je via een kaartlezer voor je
identiteitskaart. Of je downloadt de
handige app itsme® om dit gemakkelĳk
en veilig te doen.
Lukt dit niet? Kom naar de onthaalbalie in het Stadhuis.
Zorg dat je dan de pincode van je identiteitskaart kent.
Vergeten? Tik ‘pin’ in de zoekbalk van onze website en
lees wat je moet doen.

FOUT OPGEMERKT
De website wordt voortdurend aangevuld en
verbeterd. Zag je een fout op een specifieke pagina?
Klopt bepaalde informatie niet? Dan kun je dit
eenvoudig online melden via de knop ‘Fout
opgemerkt?’ Deze blauwe knop vind je telkens
onderaan de webpagina.
Let op! Deze knop is er alleen om tekstuele en
inhoudelĳke fouten te melden die je op die specifieke
pagina hebt opgemerkt. Voor vragen of klachten
waarop je een antwoord wenst, maak je gebruik van
de knop ‘Vraag/melding’ op de startpagina.
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gezonde
gemeente
Vaccinatie geweigerd maar
wens je nu toch een vaccin?
Op www.qvax.be kun je aangeven dat je nu wel gevaccineerd wil
worden. Dat heet de 'reactivatie voor COVID-19 vaccinatie'. Via je
registratie op QVAX kom je opnieuw in de rij om een uitnodiging
voor vaccinatie te ontvangen en kun je ook snel opgeroepen worden
als reserve.
Hoe dit precies in zijn werk gaat, lees je
op www.nieuwpoort.be/toch-vaccin.

PENDELBUS VACCINATIECENTRUM RIJDT NIET MEER
Er is geen pendelbus meer die je van bij de haltes van openbaar
vervoer naar het vaccinatiecentrum in Veurne brengt.

Zon, zee, strand

Weet je wat nog mooier is?

Ontdek ons
vacatureaanbod!

Heb je moeilijkheden om op je vaccinatieafspraak te geraken?
Geen nood. Regel vervoer van deur tot deur via de hulplijn van het
vaccinatiecentrum. Bel hiervoor ruim vooraf naar tel. 0800 20 074.

Neem deel aan de
gezondheidsenquête!
Samen met het wetenschappelijk instituut Sciensano en Logo
Brugge-Oostende voert Stad Nieuwpoort in september 2021
een gezondheidsenquête uit. De enquête bevat vragen die te
maken hebben met onder meer lichaamsbeweging, alcohol- en
tabaksgebruik, voedingsgewoonten en geestelijke gezondheid.
In september krijgen 1.500 willekeurige Nieuwpoortenaren een
uitnodigingsbrief en vragenlijst toegestuurd. Krijg jij zo’n brief in
de bus? Dan kun je de vragenlijst digitaal of op papier invullen. Je
antwoorden worden strikt vertrouwelijk verwerkt. Met de resultaten
uit de enquête kunnen we een gezondheidsbeleid uitwerken op
maat van onze inwoners.

jobs.nieuwpoort.be
10
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Tiendaagse van de Geestelijke
Gezondheid
1 T.E.M. 10 OKTOBER 2021

Het Sociaal Huis

Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ wordt jaarlijks tijdens de eerste tien dagen van
oktober het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker gezet.
In samenwerking met Avansa worden twee activiteiten voorzien:

MAANDAG 4 OKTOBER

VRIJDAG 8, 15, 22 EN 29 OKTOBER

LEZING DOOR ADELIN VERSLYPPE
AFSCHEID NEMEN

VORMING DOOR ANN VAN HECKE
ZELFZORG IS EEN WERKWOORD - PAK STRESS,
VERMOEIDHEID EN BURN-OUT AAN

We nemen in ons leven veel afscheid. Wanneer iemand
sterft, bij een verhuis, na ontslag, bij verandering van
werk of als je gaat scheiden. Afscheid heeft altijd een
rouwproces tot gevolg.
In deze lezing krijg je enkele inzichten mee. Je leert
de gevoelens die je overvallen kennen, begrijpen en
verwoorden. Zo worden ze beter hanteerbaar.
Cafetaria Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14
14 tot 16 u.
€ 2 incl. kleine attentie | Het aantal plaatsen is beperkt.
Vooraf inschrijven gebeurt via tel. 058 22 38 10 of
sociaalhuis@nieuwpoort.be.

Naar aanleiding van de Tiendaagse van de Geestelijke
Gezondheid kun je op donderdag 7 oktober 2021 in de
City gaan kijken naar een film rond dit thema. Bezoekers
krijgen een kleine attentie mee naar huis.
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Onderzoek toont aan dat mensen die goed voor zichzelf
zorgen gelukkiger zijn en beter met stress kunnen omgaan. Ze
lijken beter gewapend tegen een burn-out en staan krachtiger
en positiever in het leven. Maar wat doen ze anders?
In deze reeks ga je aan de slag met theorie en oefeningen.
Je zoekt naar jouw definitie van het begrip zelfzorg en hoe
je dat in de praktijk kunt brengen. Je werkt om je eigen
behoeftes te erkennen en te benoemen. Je leert milder en
met meer begrip met jezelf omgaan. Je krijgt tips om rust te
vinden in jezelf en om die momenten bewust in te bouwen.
Zo kun je angst en stress beter hanteren en loslaten.

zitdagen Dienst Rechtshulp
Tijdens de zitdagen van de Dienst Rechtshulp kun je
al jouw problemen (echtscheidingen, huurproblemen,
onderhoudsgeld etc.) voorleggen. Je krijgt er een eerste
advies en informatie over je rechten en plichten. Indien
nodig verwijst de jurist je voor verdere opvolging of
afhandeling door naar een advocaat, notaris, vakbond of
sociale/administratieve dienst.

Alle inwoners van Nieuwpoort kunnen gratis gebruikmaken
van deze dienstverlening. De zitdagen vinden plaats in Het
Sociaal Huis, Astridlaan 103. Dit op elke tweede en vierde
maandag van de maand, telkens van 16 tot 17.30 u. Maak
een afspraak via Het Sociaal Huis op tel. 058 22 38 10 of
online via www.nieuwpoort.be/juridische-hulp.
Indien fysieke afspraken niet mogelijk zijn, wordt
telefonische ondersteuning voorzien.

Deze online training is een (inter)actieve workshop. Je volgt
de reeks in kleine groep en wisselt regelmatig uit. Tussen
de sessies door krijg je een paar opdrachten. Voor een
geslaagde deelname heb je een goede internetverbinding
én laptop met camera nodig.
Online van thuis uit via Zoom.
9.30 tot 12 u.
€ 55 euro voor de hele reeks | Vooraf inschrijven en betalen
(online of via overschrijving) via www.avansa-ow.be.
tel. 059 50 39 52.
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iedereen digitaal via Cervo-GO!
Het Sociaal Huis organiseert twee cursussen voor wie beter met een tablet,
smartphone of laptop wil leren werken. Hiervoor wordt met CVO Cervo-GO!
samengewerkt
Inschrijven en betalen voor beide cursussen gebeurt bij CVO Cervo-GO! in De Panne
(Sint-Elisabethlaan 6), via www.cervogo.be of op tel. 058 41 51 61.

ELKE DINSDAG VAN 14 SEPTEMBER T.E.M. 30 NOVEMBER
LESSENREEKS
LEREN WERKEN MET JE TABLET EN SMARTPHONE (ANDROID)
Gebruiker van een Android-smartphone of -tablet? In deze basiscursus ontdek je
de verschillende toepassingen van het toestel: surfen, mailen, foto’s en filmpjes
bekijken etc.
Vergeet je Android-tablet of smartphone niet mee te brengen. Deze cursus is niet
geschikt voor gebruikers van een iPhone of Apple-toestel.

info en ontmoeting voor ouders
Vanaf september herstarten de maandelijkse infomomenten rond
een bepaald opvoedingsthema voor (groot)ouders. Voorlopig gaat
het om een gratis online aanbod.

N I E U W P O O RT

Het Sociaal Huis, Astridlaan 103
Telkens van 8.55 tot 12.10 u.
€ 60 + € 5 cursusmateriaal

ELKE DONDERDAG VAN 16 SEPTEMBER T.E.M. 2 DECEMBER

MAANDAG 27 SEPTEMBER

DINSDAG 12 OKTOBER

LESSENREEKS
DAGELIJKS COMPUTERGEBRUIK VOOR ACTIEVE SENIOREN

IN SAMENWERKING MET KRAAMCENTRUM DE WIEG
FEITEN EN FABELS ROND BORSTVOEDING

IN SAMENWERKING MET PIMENTO ANTWERPEN
SEKS, SEXTING EN GRENSOVERSCHRIJDEND
GEDRAG. HOE PRAAT JE DAAROVER MET JE TIENER?

Wil je vlot met een computer kunnen werken of je basiskennis uitbreiden? In deze
cursus leer je stap voor stap de mogelijkheden van je laptop ontdekken.

Je krijgt antwoord op vragen als wat de meerwaarde van
borstvoeding is, hoelang je het kunt geven, of je het wel
kunt combineren met werken etc.
Online van thuis uit via Teams.
19 tot 20.30 u.
Schrijf je vooraf in via info@dewieg.be. De dag zelf
ontvang je een link om deel te nemen via Teams.

Tijdens de puberteit zijn jongeren op zoek naar wie ze
zijn. Ze zoeken daarbij de grenzen op, ook op vlak van
seks. Hoe spreek je hierover en maak je hen bewust van
de mogelijke gevaren? Nuttige tips voor (groot)ouders,
leerkrachten, animatoren etc.
Online van thuis uit via Zoom.
19 tot 20.30 u.
Schrijf je vooraf in via oonie@nieuwpoort.be.
De dag zelf ontvang je een link om deel
te nemen via Zoom.

Volgende onderwerpen komen aan bod:
een brief met een mooie lay-out creëren, mails opstellen en versturen,
documenten of bestanden terugvinden, programma’s installeren, visitekaartjes
maken, muziek downloaden, foto’s bewerken en een fotoboek maken.
Vergeet je laptop niet! Deze heeft bij voorkeur het besturingssysteem Windows 10.
Er is geen specifieke voorkennis vereist maar je beschikt best over een basisniveau in
het werken met een laptop.
Het Sociaal Huis, Astridlaan 103
Telkens van 13.30 tot 16.45 u.
€ 60 + € 5 cursusmateriaal

Word chauffeur bij de
Minder Mobielen Centrale!
De Minder Mobielen Centrale is de vrijwilligersvervoerdienst van Stad Nieuwpoort. Dankzij de
chauffeurs van deze organisatie krijgen bejaarden, mindervaliden en mensen in sociale noodsituaties
de mogelijkheid om zich optimaal te verplaatsen in Nieuwpoort en daarbuiten.
Deze dienstverlening is bedoeld voor inwoners van Nieuwpoort die niet in het bezit zijn van een
wagen of die tijdelijk door fysische mindervaliditeit niet kunnen gebruiken. Je kunt vervoer vragen
voor boodschappen, een bezoek aan een arts of ziekenhuis, familiebezoek, deelname aan het
verenigings- en ontspanningsleven etc.
Woon jij in Nieuwpoort en wil je vrijwilliger worden bij de Minder Mobielen Centrale? Neem contact
op met coördinator Stephanie Vandenbussche voor meer informatie via tel. 0475 42 67 19 of
stephanie.vandenbussche@nieuwpoort.be. Elke werkdag van 8.30 tot 11.45 u.
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RICHTING WOORDKUNST-DRAMA IN STAPWEST

StAPwest
en WAK

Speel je graag toneel? Hou je van gedichten? Wil je graag
op een podium staan? Vertel je graag verhalen? Of … wil
je dit allemaal wel, maar durf je (nog) niet ? Kom en duik
met ons in de wondere wereld van het spreken, spelen en
fantaseren.
PODIUMKRIEBELS (6 – 7 JAAR) / KUNSTKRIEBELS
Spelenderwijs leer je gedichtjes, liedjes, toneeltjes, ritmisch
bewegen en spelen op slaginstrumentjes.
Hou je ook van boetseren, schilderen en tekenen? Dan kun
je terecht in onze gloednieuwe lessen ‘Kunstkriebels’, een
samenwerking tussen WAK en StAPwest.

"Ik ben graag in het
woordatelier omdat ik daar
zot kan doen en mij goed kan
uitleven. Het is leuk om in een
rolletje te stappen of gekke
stemmetjes te proberen."

In september gaat het nieuwe academiejaar van de
Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek en
Westhoek Academie opnieuw van start.
SCHRIJF JE IN VOOR DE WESTHOEK ACADEMIE
In het atelier van de Westhoek Academie in de Vismijn loopt
op donderdagavond de cursus beeldende initiatie voor
volwassenen, telkens van 18 tot 21.30 u. Tijdens de maand
september kan iedereen zich inschrijven voor een gratis
proefles.

— Janne – woordatelier —

WOORDATELIER (8 - 12 JAAR)
In de lessen woordatelier ontdek je de wereld van de taal.
Je leert goed articuleren en de klanken juist uitspreken. Je
leert je adem controleren om zonder zenuwen voor de klas
te staan. Je ontdekt een schat aan woorden in spannende
verhalen en mooie gedichtjes. Je duikt in de verkleedkoffer
en je speelt toneel met vriendjes en vriendinnetjes voor
publiek of gewoon voor je eigen plezier.
DRAMA- EN WOORDSTUDIO (12+)
In de lessen dramastudio wordt spelen werken! Werken
aan je houding, expressie, mimiek, taal! Via improvisaties
en gerichte opdrachten ontdek je hoe je op een podium
beweegt en het publiek kunt boeien.

Chantal Grard is actief als beeldhouwer en geeft deze
boeiende cursus. Het interview met deze lesgever lees je via
www.nieuwpoort.be!

In de lessen woordstudio kun je je eigen gedachten leren
verwoorden in de gedichten van grote en kleine schrijvers.
Je proeft de smaak van lekkere teksten en leert ze op scène
te brengen.

De cursus duurt twee jaar. Er wordt gestart van nul. De
cursisten proeven van verschillende zaken en vormen zo
een idee over welk atelier ze later willen volgen. Op het
einde van de rit heeft elke cursist voldoende vertrouwen en
kennis opgebouwd om door te stromen naar een atelier:
schilderen, tekenen, keramiek etc.

WOORDLAB (15+)

Contacteer voor meer info en een gratis proefles
het secretariaat van de Westhoek Academie:

"Hier kan ik creatief zijn en
tonen wat ik kan. Improvisaties
vind ik heel leuk want er komen
altijd de zotste dingen uit."

tel. 058 53 27 00
westhoekacademie@koksijde.be
www.westhoekacademie.be
RICHTING MUZIEK IN STAPWEST

— Noor – drama- en woordstudio —

Spreken is zilver … goed spreken briljant. Wil je graag
werken aan een vlotte en mooie spreektaal? Heb je zin in
poëzie en in literatuur? Wil je toneel te spelen? Moet je voor
je werk of hobby regelmatig speechen of vergaderingen
voorzitten? En wil je dat op een welsprekende manier
doen? Schrijf je dan in voor de cursus Woordlab.
alle info op
www.stapwest.be/nl/woordkunst

Een wereld zonder muziek is ondenkbaar geworden. Overal
waar je gaat of staat, kleurt muziek je dag. Wil je graag nog
een stapje verder gaan en zelf een instrument leren bespelen? Droom je ervan om op een groot podium te schitteren?
Of om samen met vrienden in een groot koor of orkest te
zingen of spelen? Dan ben je bij StAPwest aan het juiste
adres!
De hoofdfocus van StAPwest ligt op muzieklessen (instrument, zang, muziektheorie etc.) voor kinderen en jongeren,
maar ook volwassenen vinden hun weg naar de school!
Het aanbod voor volwassenen stelt een ruime waaier aan
mogelijkheden voor. In de klassieke richting kies je uit heel
wat instrumenten of zang.
alle info op
www.stapwest.be/nl/muziek
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opvang De Panger

op maat van

het kind en de jongere
nieuw logo voor
de Jeugddienst
Het jeugdteam van Stad Nieuwpoort pakt uit met een
gloednieuw logo voor de Jeugddienst.

Deel jouw initiatief via
het initiatief Aanstekers
Een graffitimuur, een pumptrack, gratis fuif ...? Heb je
ook een brandend idee voor Nieuwpoort? Deel jouw
idee op het platform Aanstekers. Laat de Jeugdraad en
Jeugddienst weten waar je wakker van ligt.

Kleuters en lagere schoolkinderen uit Nieuwpoort zijn
welkom op de naschoolse opvang op woensdag en
vrijdag. Dit tot 19 u. Op pedagogische studiedagen
of schoolvrije dagen van de Nieuwpoortse kleuter- en
lagere scholen wordt opvang voorzien van 7 tot 19 u.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Je maakt wel een
account aan op webshopnieuwpoort.recreatex.be.
Laat aan de school weten of jouw kinderen mee
moeten naar de opvang. Je voorziet zelf koekje, drank
en een lunchpakket. De opvang kost 0,50 euro per
begonnen halfuur. De voordeelpas is geldig.

speelpleinwerking

Het nieuwe logo kreeg bewust een strak en fris uitzicht. In
een blauwe bol herken je duidelijk de J en N van jeugd en
Nieuwpoort. Het eenvoudige concept werd uitgewerkt op
maat van het jeugdige doelpubliek.

De kinderen krijgen een elektronische kaart
(of hebben deze al van de speelpleinwerking). Er
wordt geregistreerd bij aankomst en opnieuw als
de kinderen afgehaald worden. Met deze gegevens
wordt dan de factuur opgemaakt.

Met het logo wordt de zichtbaarheid van de Jeugddienst
vergroot. Jongeren zullen onmiddellijk de link kunnen
leggen dat alles waar dit logo op te zien is, betrouwbaar
en goed is. In dit opzicht is het ook een kwaliteitslabel.

Meer info lees je op
www.nieuwpoort.be/naschoolse-kinderopvang.

Samen met het logo werd ook gezorgd voor nieuwe kledij
voor de animatoren van de speelpleinwerking, een nieuw
pasjessysteem etc.
Vergeet ook de hashtag #jeugdnieuwpoort niet
op sociale media!

Afspraak vanaf 7 u. op het Hendrik Geeraertplein
voor een lekker ontbijt. Het maakt niet uit van welke
jeugdbeweging je lid bent: Scouts, Chiro, KSA, KLJ etc.
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koop nu je
onderwijscheques
Heeft je kind een code op de voordeelpas (VDP+)?
Vergeet dan niet om een onderwijscheque aan te
kopen voor het nieuwe schooljaar! Alle scholen in
Nieuwpoort en ook de meeste scholen buiten onze
stad aanvaarden deze cheque om een deel van de
schoolfactuur mee te betalen.
Je vraagt de onderwijscheque online aan via
www.nieuwpoort.be/aanvraag-onderwijscheques.
Na de aanvraag krijg je een e-mail hoe je moet
betalen. De cheque wordt per post aan jou bezorgd.

Meer info op www.nieuwpoort.be/aanstekers!

Op vrijdag 22 oktober 2021 vieren we opnieuw
alle jeugdbewegingen, vooral de vele kinderen en
jongeren die er wekelijks plezier beleven.

Voor de herfstvakantie kan dit vanaf maandag 25 oktober
2021 om 19 u. De inschrijvingen voor de kerstvakantie
starten op maandag 20 december 2021 om 19 u.
Meer info vind je op www.nieuwpoort.be/
speelpleinwerking-jeugd.

Aanstekers is een platform voor ideeën. Alle jongeren
kunne ideeën posten of bestaande ideeën aansteken.
Reageer onder een idee, of deel het op sociale media!

dag van de
jeugdbeweging

Elke vakantie is er speelpleinwerking, dagelijks van 7 tot
19 u. (niet in het weekend of op feestdagen). Je schrijft in
via webshopnieuwpoort.recreatex.be.

PRIJS?
Jeugddienst
Dudenhofenlaan 2B
tel. 058 23 91 26
jeugd@nieuwpoort.be
Jeugddienst Nieuwpoort
jeugdnieuwpoort
jeugddienst.nieuwpoort

voor kleuters: een cheque kost 10 euro
en is 50 euro waard;
in het lager onderwijs: een cheque kost 20 euro
en is 100 euro waard;
in het secundair onderwijs: een cheque kost
30 euro en is 150 euro waard.
Vragen? Nog geen code op de voordeelpas?
Mail naar sociaalhuis@nieuwpoort.be of
bel naar tel. 058 22 38 75.
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niet vergeten: 50 % tussenkomst op de Student
Multi van de NMBS!
De Stad voorziet een tussenkomst van 50 % bij de
aankoop van een Student Multi-abonnement van de
NMBS. Dit aan studenten van 16 tot en met 25 jaar die
in Nieuwpoort gedomicilieerd zijn.
Met de Student Multi kun je 5 heen- en terugritten
met de trein maken in een periode van maximum 7
weken.
Om de korting te krijgen, moet je eerst een attest
aanvragen via www.nieuwpoort.be/student-multicard-2. Laat dit in een station valideren. Daarna kun
je de kaarten voor de rest van het schooljaar aan de
helft van de prijs bijkopen.

Meer info over Student Multi vind je op
www.belgianrail.be. Vragen over de tussenkomst
stuur je naar sociaalhuis@nieuwpoort.be.

kinder- en
jongerenenquête
De Jeugddienst lanceert een kinder- en jongerenenquête.
Hiermee willen ze zicht krijgen op de noden en behoeften
van de Nieuwpoortse jongeren en willen ze in kaart
brengen hoe en naar waar zij zich verplaatsen. De enquête
loopt tot en met 30 september 2021.
HOE KUN JE DEELNEMEN AAN DE ENQUÊTE?
De bevraging wordt gedeeld via sociale media (Facebook
en Instagram van de Jeugddienst) én via een persoonlijke
postkaart. Deze wordt gestuurd naar alle kinderen en
jongeren tussen 8 en 25 jaar. Op drukbezochte plaatsen
zoals het zwembad, skatepark of jeugdhuis wordt een QRcode opgehangen. Ook via deze weg kun je deelnemen
aan de enquête.
De jeugdwerkers zullen bovendien actief op pad trekken
om de enquête offline af te nemen. Jeugdopbouwwerker
Robbe zal zich hierbij vooral toespitsen op de
ongeorganiseerde jeugd en jeugdwerker Jens op de
georganiseerde jeugd.
MAAK KANS OP CINEMATICKETS
Een extra stimulans om de bevraging in te vullen, is dat
enkele respondenten kans maken op cinematickets.
Hiervoor kun je op het einde van de enquête jouw
e-mailadres invullen.
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Nieuwpoorts skatepark
zet in op minder zwerfafval
Stad Nieuwpoort onderneemt samen met Mooimakers
allerlei acties om het skatepark netter en aangenamer
te maken. Mooimakers is is de motor van de strijd tegen
zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. De organisatie
is een samenwerking tussen de OVAM, Fost Plus en de
VVSG en heeft veel ervaring op jongerensites in andere
gemeenten en steden.
Voor dit coaching traject wordt 70.000 euro aan
subsidies vanuit Mooimakers vrijgemaakt. Na een
evaluatieperiode werd besloten om vooral in te zetten op
sensibilisering, infrastructuur, netheid en vervanging van
vuilnis- en peukenbakken.
Uit de evaluatie bleek onder meer dat het skatepark een
plek was waar regelmatig zwerfvuil werd achtergelaten.
Daarom krijgt het skatepark veel aandacht in het
coachingtraject. Tijdens het traject worden de jongeren
op het skatepark actief betrokken. Dat vergroot de
draagkracht voor het project en spoort hen aan om zelf
hun verantwoordelijkheid op te nemen. Skaters sporen
elkaar nu aan om het aanwezige afval op te ruimen, wat
de Stad alleen maar kan toejuichen.
Belangrijk onderdeel van het project is het duurzaam
opwaarderen van de infrastructuur. Hierdoor is er
minder zwerfafval te vinden en krijgt het skatepark
ook een upgrade.

NIEUWE VUILNISBAKKEN OP EEN EFFICIËNTE PLAATS
De nieuwe vuilnis- en peukenbakken staan voortaan dichter
bij de plekken waar jongeren regelmatig samenkomen,
binnen handbereik om afval weg te gooien. De bakken zijn
groter, vallen meer op en er is aandacht voor de scheiding
van het afval. Daarnaast kreeg de ijzeren reling van het
skatepark onderaan een boord zodat het zwerfvuil niet
meer kan wegwaaien.
INTERACTIEVE SIGARETTENBOXEN
Op het skatepark is een interactieve peukenbak voorzien.
Boven de bak hangt een vraag die je kunt beantwoorden
met één van twee mogelijkheden. Je kunt het antwoord
kiezen door jouw sigarettenpeuk in het juiste antwoordvak
te steken.
AANDACHT VOOR GROEN
De Stad trekt zijn groene mindset door naar het skatepark.
De ijzeren afsluitingen werden ingeruild voor struiken.
UITNODIGENDE STREETART
De kunstenaars van kunstenaarscollectief Treepack kregen
de kans om het skatepark te versieren met hun streetart.
Het overkoepelende thema voor het project werd gekozen
door onze lokale jongeren. Het kunstwerk Tentacle
Madness zorgt voor een aangename en activerende
omgeving. Wat houdt het werk in?
Het schip is omringd door de tentakels van verschillende
octopussen die in elkaar verstrengeld zitten. Al oogt de zee
vrij woest, de personages die in het kunstwerk terugkomen,
lijken hier helemaal vertrouwd mee te zijn. Een piraat
berijdt een reuzenschildpad alsof het een koud kunstje is.
Hij heeft zelfs tijd voor een zoen met een zeemeermin die
rustig ligt te zonnebaden op één van de zwierige tentakels.
EXTRA SPEELZONE VOOR TRICKS
Op vraag van de skaters komt er een extra betonnen
speelzone (8 m op 3 m) naast het skatepark voor de Game
of S.K.A.T.E. Dit is een spel waarbij de meest behendige
skater wint. Ideaal om leuke tricks te oefenen.
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Nieuwpoortse skaters aan het woord
Wij gingen in gesprek met drie fervente
skaters: Edy (13), Lars (15) en Jelle (18).
Zij toonden ons hun beste skateboard
tricks en vertelden wat het zwerfvuilproject voor hen betekent.

is het zo belangrijk dat Nieuwpoort een
skatepark heeft. Mijn favoriete skater is
Australiër Shane O’Neill.

Hoe zijn jullie begonnen met skaten?
En hebben jullie een favoriete trick?

Jelle: Hij is naast Tony Hawk ook mijn
lievelingsskater. Veel jongeren vinden
skaten tof omdat er leuke ‘vibes’ hangen
op het skatepark. We komen hier namelijk samen voor het sociaal contact. En
aangezien wij - Lars, Edy en ikzelf - allemaal in Nieuwpoort wonen, is het superhandig dat er een skatepark zo dichtbij is.

Edy: Ik skate al acht maanden en ben
eigenlijk begonnen door Lars en Jelle.
Daarvoor was ik erg bezig met BMX. Een
favoriete trick heb ik niet echt.
Lars: Via een vriend ben ik in contact
gekomen met het skaten. Dat doe ik
vooral in Oostduinkerke, Oostende en
natuurlijk ook Nieuwpoort. Mijn favoriet
tricks zijn de 3 Flip en de Backside kick
flip.
Jelle: Net zoals Lars ben ik gestart
met skaten door vrienden. Ik zag vaak
mensen skaten en het leek me altijd al
leuk om het doen. Een uitdaging ga ik
nooit uit de weg. Ik doe het nu een achttal maanden, met een grote pauze van
zes maanden door een blessure. Mijn
go-to-trick is de Discoflip.

Hebben jullie een favoriete skater? En
merken jullie dat het skaten aan populariteit wint?
Lars: Ik merk dat skaten nog steeds erg
populair is bij jongens én bij meisjes. Dat
zal nog toenemen nu skaten een olympische sport is geworden. Je kunt er
gemakkelijk nieuwe vrienden maken en
je bent de hele dag actief bezig. Daarom

Edy: Mijn favoriet is de Amerikaanse
skater Nyjah Huston.

Er zijn heel wat veranderingen gebeurd
aan het skatepark. Wat vinden jullie
hiervan?
Edy: De nieuwe vuilnisbakken zijn een
echte meerwaarde. Het is gemakkelijk
om je afval erin te droppen. Dankzij de
nieuwe reling vallen er ook geen blikjes
of afval meer van het skatepark.
Lars: De nieuwe vuilnisbakken maken
het ruimen van afval inderdaad veel
gemakkelijker.
Jelle: Ik vind dat er heel wat goede vernieuwingen zijn. Het bankje heeft een
nieuwe plaats gekregen waardoor het
veel gemakkelijker is om naar de andere
skaters te kijken. Het is ook dichter bij de
peukenbak waardoor er minder sigarettenpeuken op de grond belanden. Daarnaast waarderen we de aparte ruimte
om tricks te doen en de streetart op de
zijkant van het skatepark.

Hoe belangrijk is een net skatepark?
Edy: Enorm belangrijk. Vroeger hadden
we veel problemen met afval en daardoor
was het niet altijd even aangenaam om
te skaten. Nu is de situatie fel verbeterd
waardoor het skaten ook veel beter gaat.
Lars: Vroeger slingerde er inderdaad
heel wat afval en dat bemoeilijkte het
skaten. Nu beseffen we echt wel dat we
het proper moeten houden. Samen met
Jelle en Edy ruim ik geregeld het afval
op, maar toch is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

wonen

Jelle: Het is gewoon veel toffer en
veiliger als er minder afval ligt. Daarom
vragen wij ook geregeld aan de andere
skaters om hun afval op te ruimen.

Hoe zouden wij nog meer jongeren
kunnen warm maken voor het zwerfvuilprobleem?
Lars: Door het thema op een leuke
manier aan jongeren toe te lichten. Ik
denk dan aan sociale media. Een veelgebruikte hashtag is bijvoorbeeld Keep
The Park Clean.
Jelle: Ook TikTok zou een ideaal medium
zijn om te communiceren met jongeren.
Als er meer filmpjes zouden verschijnen waarin mensen afval opruimen, zal
het anderen aanzetten om hetzelfde te
doen.

Neem deel aan de
Energiefit-sessies

subsidie voor een
regenwaterput

Heb je binnenkort bouw- of verbouwplannen en wil je tips
en tricks weten om grondiger te BENOveren? Dat kan met
de gratis Energiefit-sessies!

De Vlaamse overheid stimuleert om regenwater
('hemelwater') te gebruiken om toiletten door te spoelen,
de wasmachine te laten draaien, te poetsen etc. Daarom
geeft Stad Nieuwpoort een subsidie wanneer je investeert
in een regenwaterinstallatie.

Energiehuis DVV Westhoek organiseert in samenwerking
met Fluvius in september en oktober deze online sessies:
verwarming (7 september)
dakisolatie (21 september)
muurisolatie en hoogrendementsglas (12 oktober)
snelle energiebesparing (19 oktober)
zonnepanelen (28 oktober)

In Nieuwpoort bedraagt de subsidie voor de aanleg van
een hemelwaterinstallatie bij een bestaand gebouw of
bij verbouwing van een bestaand gebouw 500 euro. Bij
nieuwbouw of herbouw is dit 250 euro.
De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij
voorkeur ingediend vóór de aanleg van de installatie.

Op donderdag 18 november 2021 is er ook een fysieke
Energiefit-sessie in Nieuwpoort. Thema van deze avond is
zonnepanelen.
Op de foto zien we van links
naar rechts Jelle, Edy en Lars.

Startuur is steeds 20 u. Bewoners uit de Westhoek kunnen
aan elke sessie deelnemen.
Voor een volledig overzicht van alle online en fysieke
Energiefit-sessies ga je naar www.fluvius.be/energiefit.
Op deze website dien je je ook in te schrijven.
Of je doet dit bij Energiehuis DVV Westhoek via
energiehuis@dvvwesthoek.be of tel. 051 51 93 51.

De voorwaarden en het online aanvraagformulier
vind je op www.nieuwpoort.be/regenwaterput.
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interview met Kirby Sarrazijn
deskundige Wonen aan het woord
Kirby Sarrazijn staat bij Stad Nieuwpoort
aan het roer van de Dienst Wonen. We
gingen met haar in gesprek. Ze vertelt
wat het belang is van haar dienst en
waarvoor mensen er terechtkunnen.

Wanneer werd de Dienst Wonen
opgestart?
Ik ben begonnen bij de Stad in februari
2021. Dit in opvolging van Len Beschuyt
die de Dienst Wonen opgestart heeft in
mei 2020. Onze taken werden vroeger
opgevolgd door Woonhuis NieKo.
Woonhuis NieKo was een intergemeentelijke samenwerking tussen Nieuwpoort
en Koksijde. De samenwerking stopte
op 1 januari 2020. Sindsdien werd de
draad terug opgenomen door Nieuwpoort. Mensen die vroeger bij Woonhuis
NieKo aanklopten, kunnen nu terecht in
ons woonloket.

Een woonloket: wat is dat precies?
Voor welke zaken kunnen mensen bij
jou terecht?
Het woonloket is een adviespunt overwonen in de ruime betekenis van het
woord.

"Inwoners kunnen bij
mij terecht voor vragen
omtrent bouwen en verbouwen, premies met
betrekking tot wonen,
info omtrent (sociaal)
huren en verhuren, leegstand en verkrotting,
leningen voor energiebesparende maatregelen,
info omtrent woningkwaliteit etc."
Mensen kunnen zelf bepalen hoe ze
de Dienst Wonen contacteren. Ze
kunnen een fysieke afspraak maken
via de website, maar evengoed kunn
je mij telefonisch of per e-mail contacteren. Vooral in deze bijzondere tijden
is het belangrijk dat we de burgers
blijven begeleiden en adviseren bij hun
vragen. Ik probeer op elke woonvraag
een zo goed mogelijk antwoord of een
oplossing te bieden.

Is het woonloket er alleen voor inwoners? Of ook voor andere doelgroepen?
Elke gemeente zorgt voor een eigen
woonloket. In principe is het loket dus
gericht op inwoners van onze stad. Uiteraard kunnen mensen met een eigendom
in Nieuwpoort, die vragen hebben over
hun woning, ook bij mij langskomen.

Welke tips geef je mee aan mensen
die bouwen en verbouwen?
Volgende vijf tips zijn altijd belangrijk in
een dergelijke situatie:
1. Probeer je administratief voor
te bereiden op de renovatie. Welke
werken wil ik doen? Hoeveel budget
heb ik? Hoe zal ik dit doen?
2. Bezoek beurzen, vraag bouwadvies
bij professionals of doe inspiratie op
(online of in magazines).
3. Vraag bij familie, vrienden of buren
hoe zij hun renovatie hebben ervaren
en hoe zij dit hebben aangepakt.
4. Vraag meerdere offertes op bij
verschillende aannemers om een goed
beeld te hebben van gangbare prijzen.
5. Informeer voor welke premies je in
aanmerking kunt komen en lees goed
de voorwaarden.

Welke zaken op vlak van energie zijn
belangrijk voor de Nieuwpoortenaar?
Waarmee hou je best rekening?
Het vinden van een voordelige leverancier
voor je woning is een belangrijke eerste
stap. Door de juiste leverancier te kiezen,
kun je soms flink wat geld besparen.
Uiteraard speelt de prijs daarbij een rol. Er
zijn ook andere factoren waar je rekening
mee kunt houden bij je keuze: vast of variabel contract, groene versus grijze stroom,
contractduur, heffingen en taksen etc.
Wanneer je op het punt staat om een
energie
contract af te sluiten met een
leverancier kun je eerst een V-test uit
voeren. De V-test vergelijkt objectief alle
contracten voor aardgas en elektriciteit,

van alle energieleveranciers op de Vlaamse
markt. Op basis van je jaarlijks verbruik kun
je snel en eenvoudig berekenen hoeveel
je het komende jaar zou betalen als je
vandaag een energiecontract afsluit.
Veel mensen kennen de V-test echter niet.
Deze simpele online tool gaat na wat het
voordeligste energietarief is volgens jouw
persoonlijk gekend verbruik. De V-test kun
je zelf uitproberen via vtest.vreg.be. Je
kunt hiervoor ook steeds langskomen op
het woonloket. Dan kijken we samen wat
de mogelijkheden zijn en hoe je kunt overstappen.
Een interessante tip is ook om je in te
schrijven voor de jaarlijkse groepsaankoop groene stroom, georganiseerd door
Provincie West-Vlaanderen. Vele gezinnen
hebben hier al heel wat geld mee kunnen
besparen. Deze campagne loopt telkens
van december tot maart.

Wat betekent ‘duurzaam wonen’
voor jou?
Duurzaam wonen is voor mij een levensstijl waarbij we bewust zo weinig mogelijk
energie, water, warmte en ruimte proberen
te gebruiken. En we deze ook gaan hergebruiken. Door energiebewust te leven,
kunnen we onze toekomst veiligstellen.
Duurzaam wonen is goed voor het milieu,
ons welzijn en de lokale economie. Zelf
krijg je er ook een gezondere woonst bij en
je kunt onafhankelijk worden van anderen.
Door het plaatsen van zonnepanelen bijvoorbeeld ga je bewuster om met je verbruik en bespaar je energie. Het is ook
minder belastend voor het milieu.
Er is trouwens een nieuwe premie voor wie
zonnepanelen neemt. Als je vanaf 2021
zonnepanelen plaatst, kun je bij Fluvius
een premie krijgen tussen 300 en 1.500
euro. Voor meer informatie én de aanvraag
surf je naar www.fluvius.be.
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gratis renovatieadvies
via Energiehuis DVV
Westhoek

Maak kennis met Acasus
Acasus is een inspiratie- en kenniscentrum over duurzaam
wonen, bouwen en renoveren. Dit is een gezamenlijk
initiatief van Provincie West-Vlaanderen en POM WestVlaanderen.

Bij Energiehuis DVV Westhoek kun je terecht
voor een antwoord op al je vragen omtrent je
renovatieplannen en energieverbruik.
Vraag je gratis advies aan via
energiehuiswesthoek.be/renovatieadvies
of scan bovenstaande QR-Code.

Particulieren kunnen bij Acasus terecht voor
onafhankelijk advies over hun bouwproject. Dit voor
nieuwbouwprojecten, (totaal)renovaties, sloop met
heropbouw etc.
Je vindt Acasus in de Pannestraat 142, 8630 Veurne.
Zie je trends op vlak van wonen in
Nieuwpoort?
Ik werk nog niet lang bij de Stad maar
merk dat er twee verschillende doelgroepen aanwezig zijn. Enerzijds
hebben we een alsmaar meer oudere
bevolking. Anderzijds vestigen er heel
wat jongen mensen zich in de stad.

"Nieuwpoort wil in de
toekomst hierop inspelen
om jonge gezinnen in
Nieuwpoort te houden
én het betaalbaar wonen
mogelijk te laten blijven."
Werkt de Stad met bepaalde partners
samen op vlak van wonen?
De Dienst Wonen wordt in eerste instantie ondersteund door Wonen Vlaanderen. Dit is dé belangrijkste partner voor
het voeren van het woonbeleid.
Daarnaast werk ik ook vaak samen met
interne diensten van de Stad om een
eenzijdig beleid te kunnen voeren.
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Verder onderhouden we contacten met
externe diensten: het RSVK Westkust en
Woonmaatschappij IJzer & Zee op vlak
van sociaal wonen, Energiehuis DVV
Westhoek en Acasus inzake bouwadvies
en energie etc.
Door de samenwerking met al deze partners staat de Dienst Wonen sterker in
zijn schoenen en kunnen we de burgers
nog beter te woord staan.

Het is de bedoeling om het woonloket weer toegankelijk te maken na een
moeilijk jaar, zodat de mensen terug
fysiek met hun woonvragen terecht
kunnen bij de Dienst Wonen.
In het najaar zullen een aantal campagnes georganiseerd worden om
mensen op de hoogte te houden van
de woontrends van dit jaar. Hou alvast
www.nieuwpoort.be in de gaten.

Wat wordt gedaan om de dienstverlening zo goed en uitgebreid mogelijk
te maken?
Elke woonvraag probeer ik op maat te
behandelen en – indien nodig – zo goed
als mogelijk door te verwijzen naar
andere diensten. Om deze kwalitatieve
dienstverlening te kunnen g
 aranderen,
volg ik regelmatig extra opleidingen en
netwerk ik met de verschillende partners
en actoren op de woonmarkt.
Zo kan ik steeds de correcte en recentste info meegeven aan de inwoners. De
contacten met de verschillende partners onderhouden en hierin een goed
overleg voeren, is uiteraard ook essentieel voor de verdere uitbouw en groei
van de Dienst Wonen.

Heel wat mensen blijken bij de renovatie van een woning eerst na te denken
over hernieuwbare energie. Zoals je op het stappenplan hieronder kan zien, is
dit een zeer belangrijke stap in een bouwproces, maar zeker niet de eerste.
Ben je van plan om te bouwen of te renoveren en wil je dit meteen goed doen?
Denk dan op voorhand goed na over je woonbehoeftes. Met dit stappenplan als
leidraad voorkom je dat je meer investeert dan nodig in je bouw of verbouwing en
kom je tot een woning die klaar is voor de toekomst: duurzaam en energiezuinig.

1

2

Waar bouwen?

Dienst Wonen
tel. 0498 92 92 57
wonen@nieuwpoort.be

Hoe bouwen?

5

Hoe voorzien in energiebehoefte

3

Is jouw woning
klaar voor de
toekomst?
www.acasus.be
info@acasus.be
058 31 06 30

Welke materialen en systemen

4

Ambitie van de bouwschil?

Benieuwd welke ingrepen het verschil kunnen maken in jouw woning?
Neem contact op met Acasus!
Acasus is het kenniscentrum voor duurzaam wonen en (ver)bouwen van Provincie West-Vlaanderen. Hier krijg je
onafhankelijk bouwadvies, inclusief gepersonaliseerd stappenplan. Of bezoek er de tentoonstelling en vind een
antwoord op al je vragen over duurzaam wonen, bouwen en renoveren.
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historisch
nieuwpoort
restauratie van
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.
In het mei-juninummer van ‘NUS’ kon je al lezen over
de geschiedenis van het schip en maakte je kennis met
Gilbert Allewerelt die aan het hoofd staat van de ploeg
restauratievrijwilligers.
Nu keren we terug naar de werf voor een update over de
werkzaamheden. Er is immers al heel wat veranderd.
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De 'Reddingboot 2'
in de Nieuwpoortse Havengeul

Heb je thuis foto's of documenten liggen van
het schip en zijn bemanning? Ken je iemand
die ooit met de Reddingboot 2 heeft gevaren?
Neem dan contact op met de Dienst Cultuur via
cultuur@nieuwpoort.be of tel. 058 79 50 00.

gepuzzel met motoren
De Reddingboot 2 beschikt nog over de twee originele
Ferry-dieselmotoren. Het was dus van in het prille begin
een duidelijke prioriteit om deze te behouden en terug
te laten werken.

Elk onderdeel, hoe klein of groot ook, wordt daarbij
gefotografeerd en gecatalogeerd. Om nadien de
ingewikkelde puzzel terug correct in elkaar te kunnen
steken.

Daarvoor moeten de twee motoren eerst grondig
nagekeken en hersteld worden. Een werk van lange
adem dat men minutieus aanpakt. Elke motor wordt
daarvoor uit het schip gehaald en volledig ontmanteld.
Om waar nodig te herstellen. Maar vooral ook om
alles grondig schoon te maken. Aangekoekte vuil- en
olieresten worden vakkundig verwijderd.

Op donderdag 20 mei 2021 werd de bakboordmotor
uit de boot getild. De tegenhanger aan stuurboord blijft
voorlopig zitten als referentie voor de restaurateurs, tot
de bakboordmotor in een later stadium is teruggeplaatst.
Na grondige inspectie bleek dat een aantal elementen
diep in de motor aangetast zijn door corrosie. Daarvoor
wordt gekeken wat de beste oplossing is: herstellen
of vervangen door een wisselstuk van de Zeebrugse
Reddingboot 1.
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blinkende mahonie
en opgepoetst koper

Het drenkelingenruim in de boot. De wanden
uit mahoniehout werden opgeblonken.

Naast het werk aan de motoren zijn ook tal van andere
scheepselementen aangepakt. Zo is het drenkelingenruim
volledig afgewerkt. De kamer in de boeg van het schip ziet
er terug stralend uit. Letterlijk zelfs, want de mahoniehouten
wanden en alle koperen elementen werden met veel zorg
opgeblonken.
De grote mast van de Reddingboot 2 kreeg ook zijn oude
glorie terug. Deze werd gevernist én kreeg alle seinlampen
en -apparatuur terug. De mast wordt nu bewaard tot de
laatste fase in de restauratie, waarbij deze terug op de
bovenbouw van het schip wordt bevestigd.
De overkapping in plaatstaal boven de motorkuip werd
verwijderd om de eerste motor weg te nemen. Deze
kap werd professioneel gezandstraald om alle roest en
afbladderende verfresten te laten verdwijnen. Nadien was
het tijd voor een nieuwe verfbeurt in de oorspronkelijke
roodachtige tint. De schoorsteen erbovenop wordt later
in het geel gespoten. Eerst moet nog wat onderzoek
gebeuren naar wat de historisch correcte geeltint is.

De kap waarmee de motor wordt afgeschermd werd
gezandstraald en voorzien van een nieuwe laag verf.

Door het verwijderen van de eerste motor kwam er ruimte
vrij om een deel van de motorkuip onder handen te nemen.
Na een grondige reiniging kregen de wanden alvast een
wit laagje verf. De koperen reservoirs waarin vroeger olie
en het levertraan werden bewaard, zijn in dit stadium van
de werken voor even goed te zien. En kregen bijgevolg ook
een mooie opblinkbeurt.

Duik het verleden
in via historische
kranten
Van grote drama's op het wereldtoneel tot kleine
gebeurtenissen op het dorpsplein, kranten vormen een
unieke historische bron. In de bib kun je via de digitale
krantenkiosk kranten uit de regio Ieper, Poperinge en
Diksmuide virtueel doorbladeren en er opzoekingen in
doen.
Het is ook mogelijk om artikels te downloaden.
Kranten tot 1950 zijn voor iedereen toegankelijk. De
gedigitaliseerde kranten kunnen in de bibliotheek
ingekeken worden.

Meer weten over de Nieuwpoortse Watson?
Je leest alles over het schip en de restauratie
op www.nieuwpoort.be/watson.

De koperen reservoirs waarin olie
en levertraan werden bewaard.
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milieu
samen houden we
Nieuwpoort netjes

Dienst Milieu
tel. 058 22 44 51
milieu@nieuwpoort.be

Stad Nieuwpoort streeft ernaar om de publieke ruimte voor iedereen aangenaam en
proper te houden. Dat kunnen wij uiteraard niet alleen. De Stad rekent ook op jouw
inzet. Zo houden we samen Nieuwpoort netjes!
Er zijn een aantal kleine onderhoudstaken die elke inwoner en tweedeverblijver in
Nieuwpoort, Ramskapelle en Sint-Joris dient te vervullen.
Zo zorg jij er zelf voor dat het voetpad, de rioolroosters en straatgoten ter hoogte
van jouw woning of private perceel er netjes bij liggen. Modder, vuilnis en onkruid
moeten steeds worden weggeruimd.

de bijen op reis

In de winterperiode maak je jouw stukje voetpad sneeuw- en ijzelvrij. Bij
meergezinswoningen is doorgaans de bewoner van de gelijkvloerse verdieping
verantwoordelijk. Het kan ook dat een ander persoon als verantwoordelijke werd
aangeduid. Dit vraag je best na bij de syndicus van jouw gebouw.

Op Kinderboerderij De Lenspolder zagen
we enkele keren een ‘wolkje honingbijen’
rondvliegen. Deze groep van honderden
tot duizenden bijen noemen we een
bijenzwerm. Een zwerm bijen ziet er misschien
angstaanjagend uit maar je hoeft zeker geen
schrik te hebben. Deze bijen hebben maar één
doel: een nieuwe thuis vinden.

tuintips voor
september en oktober
SEPTEMBER

OKTOBER

De zomer loopt op zijn einde. Met de intrede van de
herfst heb je wat werk voor de boeg.

Hark de herfstbladeren van het gazon en smijt ze
op de composthoop. Al wat van bladeren in de
borders neervalt, laat je onaangeroerd. Deze laag zal
in de herfst en winter als een beschermende deken
werken voor vorstgevoelige planten. Tegelijk is het
perfect op maat van nuttige insecten en egels die erin
overwinteren.

In deze periode van het jaar mag je wintergroene
struiken een nieuw plekje geven. Coniferen geef
je een nodige knipbeurt. Doe dit niet in één keer
maar een klein beetje, verspreid over meerdere
snoeibeurten. Te drastisch inknippen kan tot kale
plekken leiden die niet meer zullen dichtgroeien.
Plant narcissen, sneeuwklokjes, tulpen en krokussen.
Zaai een nieuw gazon in.
Op een kalme en zonnige dag kun je zaaddoosjes van
uitgebloeide bloemen verzamelen. Laat ze een paar
weken binnenshuis op kamertemperatuur drogen.
Maak de zaaddozen open en vang er de zaadjes uit
op. Bewaar die op een donkere plek tot je ze later op
het jaar kunt zaaien.

Tijdens de maanden mei, juni en juli worden
er heel wat nieuwe bijen geboren. Het nest
raakt overbevolkt dus wil de koningin er
vandoor met een deel van de bijen. Voor ze
kan vertrekken, moet ze eerst voor een nieuwe
koningin in de bijenkast zorgen. Hiervoor legt
ze eitjes in de moerdoppen.

Je grasplein kan nu wat hulp gebruiken om de
naderende winter goed door te komen. Geef het
gazon wat extra mest.
Bij je frambozen- en braamstruiken neem je de takken
weg waaraan dit jaar vruchten hingen. Knip ze tot op
de grond af. Volgend seizoen groeien er bessen aan
de jonge takken die uit de grond zijn opgeschoten.

Kinderboerderij De Lenspolder
Elf-Juliwijk 6A
tel. 058 23 69 86
kinderboerderij@nieuwpoort.be
Kinderboerderij De Lenspolder
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Eenmaal er een tweede koningin is, begint
voor de rest de zoektocht naar een nieuwe
thuis. Voordat ze dit onderkomen hebben
gevonden, maken ze een tussenstop. De
koningin kiest een geschikt plekje uit (een
boomtak of dakrand) waarop ze gaat zitten. De
volgelingen herkennen haar geur en gaan op
en naast elkaar zitten tot er zich een tros bijen
vormt. Deze kan daar uren tot dagen blijven
hangen. In die tijd gaan enkele verkenners
op zoek naar een geschikte plaats om te
verblijven.
Zie je ergens een tros bijen hangen? Bel dan
de imker op in je buurt. De Kinderboerderij
heeft een eigen imker die de bijen verzorgt. Hij
komt met plezier de bijen vangen om hen in
een nieuwe bijenkast te huisvesten.
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openbare
werken

Burgers krijgen het woord
over verkeersveiligheid via
all-for-zero.be
De laatste 20 jaar daalde het aantal verkeersdoden in ons land
van 1.500 verkeersdoden in 2001 naar 640 doden in 2019.
Om het aantal ongevallen en het aantal recidivisten verder te
laten dalen, moeten we met zijn allen inspanningen blijven
leveren. Daarom werd het platform all-for-zero.be gelanceerd.
ALL-FOR-ZERO.BE! LAAT JE STEM HOREN.
Moet een alcoholslot verplicht worden voor iedereen
die betrapt wordt met een glaasje te veel op? Moeten
snelheidsduivels naast een boete ook een verplichte vorming
volgen? Dat zijn maar enkele van de vele vragen op het
nieuwe burgerplatform www.all-for-zero.be.

Villa Hurlebise krijgt
raamplaten met
historische foto’s
In afwachting van de plaatsing van de
glasramen, kreeg Villa Hurlebise tijdelijke
raamplaten aangemeten. Hierop zijn historische
foto’s te zien die tonen hoe het iconische
gebouw er vroeger uitzag.

Iedereen kan tot donderdag 30 september 2021 zijn mening
delen over drie grote verkeersveiligheidsthema’s.
1. Samen op (de) weg: hoe kunnen we de openbare ruimte
veiliger maken, rekening houdend met ieders behoeften?
2. Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen in
gevaar?
3. Controles, begeleiding en vorming: welke alternatieve
maatregelen en sancties zijn gepast?
De input van de enquête en de burgerpanels zal gebruikt
worden bij de opmaak van een federaal plan voor de
verkeersveiligheid.

Wie wordt
Fietsgemeente/-stad 2022?
Van maandag 20 september t.e.m. zondag 31 oktober 2021 kun je de
publieksbevraging invullen en vragen over infrastructuur, communicatie
en beleving beantwoorden. Dankzij de scores die jij geeft, wordt
berekend wie de 9 beste leerlingen van de klas zijn. De genomineerden
krijgen een studiebureau over de vloer dat objectief zal oordelen of je er
veilig en comfortabel kunt fietsen.
Eind mei 2022 – tijdens het Fietscongres – worden de 3 winnaars
bekendgemaakt. Zij mogen zich Fietsgemeente/-stad van 2022 noemen
en ontvangen een bedrag van de Vlaamse overheid om te blijven
investeren in hun fietsbeleid.
De verkiezing tot Fietsgemeente is een initiatief van de VSV, in samen
werking met de Fietsersbond. Meer info op www.fietsgemeente.be.

nieuwe openbare verlichting op
de trambedding Kaai
In de gemeenteraad van donderdag 24 juni 2021 werd beslist om de
openbare verlichting van de trambedding Kaai tussen de Astridlaan
en Ieperstraat te vernieuwen. Deze werken zullen plaatsvinden in
samenspraak met de diensten van De Lijn.
De nieuwe armaturen zullen uitgerust zijn met ledtechnologie. De
kosten worden geraamd op 33.859, 97 euro.

Vernieuwingen op
de Kinderboerderij
KINDERBOERDERIJ WORDT ROOKVRIJ
Kinderboerderij De Lenspolder is voortaan rookvrij. De Stad beschermt
kinderen zo tegen tabaksrook opdat zij rookvrij kunnen opgroeien. Dat
kinderen in een veilige en gezonde omgeving kennis vergaren, is voor de
Stad erg belangrijk. Ook voor de dieren en het leefmilieu is het beter als
we sigarettenpeuken en -geur kunnen vermijden.
Iedereen dient zich aan de afspraken te houden voor een rookvrije
Kinderboerderij. Alle medewerkers zullen hierop toezien en het
rookverbod wordt ook duidelijk aangeduid.
NIEUW EDUCATIEF ATELIER
Stad Nieuwpoort investeert 125.000 euro in een nieuw atelier op
de Kinderboerderij. Het gebouw van 27 op 6 m zal dienst doen als
educatieve ruimte en opslagplaats voor het educatief materiaal, het
werkgerei en de dierenvoeding. De Stad hoopt in 2022 uit te kunnen
pakken met dit project.
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nieuwe
ondernemingen

Merveilleux
Marktstraat 36

RUIG Lunch en Koffiehuis
Oostendestraat 18

In juni 2021 werd gestart met restaurant/tearoom
Merveilleux in het hartje van Nieuwpoort. Geniet
van een lekkere maaltijd, een glaasje wijn, een
biertje en van het gezellig samenzijn.

Sinds juli 2021 kun je genieten van verzorgde
suggesties, artisanale broodjes belegd met
lekkere producten, een stukje taart en lekkere
koffie in RUIG Lunch en Koffiehuis.

merveilleux-nieuwpoort.be
info@merveilleux-nieuwpoort.be
tel. 059 30 00 32

Ruig lunch en koffiehuis
www.ruigcatering.be
kcartoncatering@gmail.com

Frituur 't Vredegerecht
Langestraat 91

Crèmerie Artisanaal IJs
Lombardsijdestraat 5e

Suzy en Toon namen op 5 juli 2021 Frituur 't
Vredegerecht over. Zij staan met veel plezier
klaar om iedereen te ontvangen.

Het nieuwe ijssalon Crèmerie Artisanaal IJs
opende in juni 2021 zijn deuren.

Frituur/Eethuis ’t Vredegerecht
purecuisine.toon@gmail.com
tel. 0476 41 27 18

lokale
economie

Je krijgt bij de deelnemende Nieuwpoortse ondernemers
een loyaliteitskaart waarop je punten kunt sparen. De
deelnemende handelszaken zijn onderverdeeld in twee
sectoren: ReCa-sector (restaurants, cafés, tearooms,
takeaway) en Winkelsector (retail, detailhandel en
diensten).

De punten gespaard in de ReCa-sector kunnen uitgegeven
worden in de Winkelsector en omgekeerd. Het aantal
punten dat je bijeen kunt sparen, wordt verdubbeld. Je
koopkrachtteller kan nu gaan tot 400 euro per sector, in de
plaats van de oorspronkelijke 200 euro. Gespaarde punten
kun je besteden tot 1 april 2022.
Stad Nieuwpoort betaalt de gespaarde punten ten aanzien
van de deelnemende handelaar en financiert op die manier
de extra koopkracht voor de consument.
meer info over de actie op
www.ikkoopinnieuwpoort.be

cremerienieuwpoort@gmail.com
tel. 0470 10 68 88

Eva Dew
Wat vind je van de kortingsactie
'10 % meer koopkracht'?

JOY by Nina
Albert I laan 108
JOY is een hippe boetiek in de
winkelstraat van Nieuwpoort-Bad. Er
hangt een mix van trendy merken.
Joy Nieuwpoort
www.joy-nieuwpoort.be
tel. 0470 87 79 61
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De Dorpspompe
Ramskapellestraat 77
Dit gezellige eetkaffee voor jong en oud opende
op 1 augustus 2021 zijn deuren. Je kunt er
genieten van een streekbiertje, een boerestutte,
een ovenkoek, ijs en nog veel meer lekkers.
Dorpspompe
janique.pleysier@telenet.be
tel. 0477 66 00 23

Het is een leuke wisselwerking tussen
de twee sectoren, waardoor de klanten
én de handelaars er een mooi voordeel
uit halen. Een bundeling van onze
gezamenlijke krachten is wat deze actie
zo krachtig maakt: samen staan we
sterk!
Wat is het sterke punt van Nieuwpoort
als ondernemersstad?
Nieuwpoort is een bruisende stad
die heel veel in zijn mars heeft. Er is
voor ieder wat wils: cultuur, shopping,
watersport en lekker eten … een ideale
mix. Voor ons is Nieuwpoort het pareltje
van de [West]kust!

Wat betekent ondernemen voor jullie?
Elke dag begint een nieuw avontuur
waarbij we de uitdaging aangaan om
zo goed mogelijk de wensen van onze
geliefde klanten te vervullen. Het is
immers onze visie om een stekje te
creëren waar we zelf graag naartoe
zouden gaan om een gezellige
namiddag te vertoeven. We staan dan
ook voor de volle 100% achter ons
concept. We stoppen ons hart en onze
ziel in de zaak. En dit maakt het verschil
voor de klant!
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Restaurant De Roos
Wat vind je van de kortingsactie
'10 % meer koopkracht'?
Deze actie is een mooi initiatief dat
op het lijf is geschreven van winkels.
Voor horecazaken vormt het een extra
uitdaging, zeker op drukke momenten.
Soms gebeurt het wel eens dat je
handen te kort hebt.
Wat is het sterke punt van Nieuwpoort
als ondernemersstad?
Ligging, ligging, ligging! De diversiteit
aan winkels en talrijke horecazaken
is enorm en is een troef op zich! Zo
vind je langs de Kaai een mooi,
aantrekkelijk en uitgebreid aanbod van
eetgelegenheden, gaande van frituur
tot restaurants met een GaultMillauonderscheiding en alles wat daartussen
ligt. Anderzijds zijn het de ondernemers
zelf die zorgen voor het succes van hun
zaak.

Wat betekent ondernemen voor jullie?
Ondernemen is een manier van leven.
Je moet iedere dag creatief aan de bak
en van alle markten thuis zijn. Niet enkel
moet je kok, kelner en gastheer zijn;
tegenwoordig moet je ook en vooral
boekhouder en people manager zijn.
Tijdens de lockdown was het niet altijd
even gemakkelijk om met een positieve
mindset op te staan. Wat we wel
merken, en dat is heel positief, is dat de
solidariteit tussen de ondernemers sterk
is toegenomen. Echt hartverwarmend!

Schramme Trends
Wat vind je van de kortingsactie
'10 % meer koopkracht'?
Na een woelig jaar gaat de kortingsactie
binnenkort opnieuw van start. We zijn
heel blij dat de horeca opnieuw z'n
deuren kon openen en dat we samen
deze actie kunnen voortzetten. Deze
actie spoort klanten aan om lokaal te
kopen. Het is een win-winsituatie voor
de klant en de handelaar. Aldus, een
meer dan geslaagde onderneming van
het stadsbestuur! 'Fingers crossed' dat
de actie nu écht uit zijn startblokken kan
schieten!
Wat is het sterke punt van Nieuwpoort
als ondernemersstad?
De grote aantrekkingskracht van
Nieuwpoort is dat je hier nog steeds
een verscheidenheid hebt aan leuke,
bijzondere boetiekjes en culinaire
pareltjes. Heel wat ondernemers in
Nieuwpoort zijn gepassioneerd en
bijzonder gemotiveerd. Daar mogen
we best trots op zijn. Op het vlak van
ondernemerschap staat Nieuwpoort
zeker op de kaart.
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Wat betekent ondernemen voor jullie?
Ik (Tinne) ben opgegroeid in een
ondernemende familie die actief is
in de decoratieve sector. Als kind
heb ik miljoenen keren mijn kamer
heringericht en gedecoreerd. Dat is
wat ik het liefste doe en wil doorgeven
aan anderen. Van je huis een gezellige,
warme cocon creëren. In onze boetiek
etaleren en decoreren we volop. Heel
wat klanten komen regelmatig zomaar
eens binnen piepen. Mensen op deze
manier gelukkig maken, geeft een warm
gevoel en staat op de eerste plaats in
mijn ondernemerschap.

Ga in zee met je lokale
ondernemer en geniet meer!

,
D
R
OO
B
AN KAAL
A
O
M
L
O
P
K SHO

Daarnaast heb je de zakelijke kant.
In deze moeilijke tijden moet je als
ondernemer beschikken over een flinke
dosis doorzettingsvermogen. Dit is
niet altijd evident. Het feit dat ik er niet
alleen voor sta en ongelofelijk gesteund
word door mijn familie maakt het
dubbel de moeite waard!
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beleven

op wandel doorheen
de geschiedenis
WIT JET NOG?
Herinneringen aan vroeger
Onder de noemer Wit jet nog? organiseert Viertoren wandelingen in Veurne, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort.
De vier wandelingen zijn beschikbaar via de Erfgoedapp
of www.viertoren.be. Ze zijn gericht op personen met
dementie en hun mantelzorgers, maar zijn evengoed een
leuke activiteit voor mensen die herinneringen willen ophalen.
Tijdens elke wandeling wordt oud beeldmateriaal getoond
van de locaties die je tegenkomt. Oude foto’s activeren
herinneringen en kunnen leiden tot een leuk gesprek.
Het parcours in Nieuwpoort is ongeveer 4,5 km lang. De
wandeling kan ook opgedeeld worden om op verschillende
momenten af te werken. Meer info op www.viertoren.be.
IN HET SPOOR VAN … FENIKS
Digitale theaterwandeling
In de Nieuwpoortse binnenstad liggen de verhalen over
de Wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog zo voor het
rapen. Je kunt ze letterlijk van de gevels aflezen.
Nog tot en met woensdag 15 september brengen we
zes scènes, die zich 100 jaar geleden achter die gevels
afspeelden, opnieuw tot leven.
Daarvoor baseren we ons op anekdotes die Juul Filliaert
heeft nagelaten. Frieda Vanslembrouck en Johan Bouttery
verwerkten deze opmerkelijke passages tot zes ontroerende
kortfilms. Samen vormen ze de originele en verrassende
wandelroute In het Spoor van … Feniks.
Deze Fenikswandeling start aan bezoekerscentrum
Westfront en l eindigt in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Vergeet je smartphone of tablet niet voor het scannen van
de QR-tags onderweg!
OPEN MONUMENTENDAG
Begeleide wandeling: iconische gebouwen
uit de belle époque
Op zondag 12 september kun je deelnemen aan een gratis
wandeling over de belle époque in Nieuwpoort-Bad. Samen
met een gids bezoek je enkele iconische gebouwen. Zo
staat onder andere een rondleiding in De Barkentijn en de
White Residence op het programma.

Kamafront
een spot op de
65e verjaardag van
Kamagurka
De gelauwerde cartoonist, kunstenaar en
stand-upcomedian Kamagurka werd in mei 65
jaar. 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.
In de zomervakantie ging Kamagurka tijdens een
meerdaags verblijf in Nieuwpoort op zoek naar 65
gewone en minder gewone personages. Op die
manier maakte hij stadsbewoners en toevallige
passanten deelgenoot van zijn unieke project.
Allen zijn ze op één 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. Naast deze
uitgebreide expositie maakt Kamagurka ook de
podiumvoorstelling Kamafront van 65 (!) minuten
die hij driemaal zal opvoeren.
Kamafront loopt van 16 oktober 2021 tot 1
mei 2022 in bezoekerscentrum Westfront,
Kustweg 2. De bezoeker krijgt een originele
inkijk in Kamagurka's leefwereld als geboren
Nieuwpoortenaar, maar evenzeer als veelzijdig
kunstenaar en performer.

Er start een begeleide wandeling om 10 u., 12.30 u. en 15 u.
Plaats van afspraak is het Hendrikaplein.
Vooraf reserveren is verplicht en gebeurt via
www.nieuwpoort.be/openmonumentendag. Wees er snel
bij want het aantal plaatsen is beperkt.
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visserij in de kijker
VRIJDAG ... VISDAG
Volg de vis van op het vissersschip tot op je bord.
Vrijdag ... Visdag start om 6.45 u. op de Kaai. Er wordt
verzameld aan de klokkentoren van de stedelijke Vismijn.
Vrijdag 3 september, 17 september,
1 oktober en 8 oktober 2021
€ 70 per persoon | Inschrijven via www.visit-nieuwpoort.be
of ga langs bij de Dienst Toerisme (infobalie Stadhuis en 		
infokantoor Hendrikaplein).

PROGRAMMA VRIJDAG ... VISDAG
7 u.

bijwonen aankomst en verwerking
van de aangevoerde garnaal

7.30 u. bijwonen van de garnaalverkoop
en meevolgen van andere veilingen
8 u.

ontbijt met koffie/fruitsap,
pistolets met beleg en koffiekoeken

9 u.

havenrondvaart met degustatie van artisanaal
gerookte zalm en een oorlam

10 u.

simulatie in de veilzaal met deskundige
uitleg over het veilproces

11 u.

bezoek aan een visbedrijf met bewerking
en verwerking van verse zeevis

11.30 u. vissersaperitief: verse Nieuwpoortse
garnalen met een Rodenbach
12 u.

middagmaal met Noordzeevis: aperitief,
soep, visgerecht, koffie en twee consumpties

'Vrijdag … Visdag' is er enkel voor particulieren, niet voor
groepen. Er worden maximum 20 personen per bezoek
toegelaten. Deze activiteit is geschikt voor iedereen vanaf
de leeftijd van 16 jaar.
MAAND VAN DE GARNAAL
Dit jaar is er geen Dag van de Garnaal. Bij wijze van
alternatief wordt oktober een volledige Maand van de
Garnaal. In samenwerking met een fijne selectie lokale
restaurantuitbaters werden exclusieve degustatiemenu’s
met garnalen in de hoofdrol uitgewerkt. Reserveer tijdig
een tafeltje om te proeven van dat heerlijke goud uit de
Noordzee.
Tijdens de Maand van de Garnaal kun je ook een
garnaalkruidemonstratie op zaterdag volgen waarbij je alles
te weten komt over de kaviaar van de Noordzee.
meer informatie over de Maand van de Garnaal
lees je op www.visit-nieuwpoort.be.

GRIEZELEN IN DE BIB GRIEZELAVOND IN DE BIB
Lars Desmedt jaagt je de schrik op het lijf met de
griezeligste verhalen, begeleid met creepy soundscapes.
Bereid je voor op koude rillingen, hardnekkig kippenvel en
een slapeloze nacht!
Deze avond is bedoeld voor iedereen tussen 10 en 16
jaar. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen per
sessie. Deelname is gratis, vergeet je mondmasker niet!
19.30 tot 20.30 u. en van 21 tot 22 u.
Stedelijke bibliotheek, Kokstraat 18A
Gratis | Inschrijven verplicht via bibadmin@nieuwpoort.be, 		
tel. 058 22 30 40 of aan de balie van de bibliotheek.

ZONDAG 31 OKTOBER

Gust Garnaal neemt je mee op een speelse
zoektocht langs de Vismijn en in het
stadscentrum. Vind jij alle Gustjes terug?
Haal je gratis deelnameformulier bij de
Dienst Toerisme, vul de antwoordstrook in
en ontvang een exclusief Gust Garnaalspelletje in de plaats.

DE ORDE VAN DE RAMMENAS

GERNOAZE | Scoor nu jouw limited edition T-shirt
Tijdens de zomervakantie lanceerde de Dienst Toerisme
het unieke ‘GERNOAZE’ T-shirt. Dit T-shirt is exclusief
verkrijgbaar in het infokantoor op het Hendrikaplein, zolang
de voorraad strekt. Per stuk betaal je 25 euro.
Met slechts enkele T-shirts per maat, zowel voor dames
(XS tot XL) als heren (S tot XXL), zijn ze echt limited edition.
Wees er dus snel bij!
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VRIJDAG 29 OKTOBER

GUST GARNAAL VERKENT DE STAD

Deze zoektocht is geschikt voor onze jongste speurneuzen.
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griezelen op Halloween

De Orde van de Rammenas is op sterven na dood en moet
dringend op zoek naar nieuwe leden. Op Halloween houdt
de Orde halt in Nieuwpoort voor een inwijdingsritueel.
Wees gewaarschuwd!
Een originele mix van muziek, theater en special effects die
jou doet schrikken, gieren van het lachen maar bovenal
verschrikkelijk verrast.
Een organisatie van Stad Nieuwpoort en productie van
Events Outside The Box met Kartje Kilo, aangevuld met
verschillende verenigingen van Nieuwpoort.
De voorstelling is geschikt vanaf de leeftijd van 16 jaar.
Prins Mauritspark (toegang via de Dienstweg Havengeul)
Tickets zijn beschikbaar via www.visit-nieuwpoort.be
vanaf vrijdag 1 oktober 2021.
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FRED DELFGAAUW & IDA VAN DRIL - KING LEAR
za 16 oktober | City 20 u.
Het eeuwenoude toneelstuk King Lear van Shakespeare
werd bewerkt tot een elementaire en eigenzinnige versie.
Kan het verloren kind haar vader, die ooit poppenspeler
was, terugwinnen? Ga zitten en laat je verrassen door deze
aangrijpende voorstelling over ouder worden, de zorg,
omgaan met teleurstellingen en trots, en loslaten.

het nieuwe
cultuurseizoen is er!

FAUVE VERMEIRSCH & STEVE ANTONY - DEEP INTO NATURE
zo 24 oktober | City 15 u.
Een sfeervol pianoconcert met prachtige muziek van Steve
Antony. Het geheel wordt gespeeld en origineel aan elkaar
gepraat door Fauve Vermeirsch. Met een hapje en een
drankje kan het publiek gezellig napraten met Fauve.

Het is ontzettend lang stil geweest in Centrum Ysara en de
City. Met het nieuwe programma komt er terug wat kleur in je
vrije tijd. Je hebt de keuze uit een verfrissende mix van theater,
muziek en humor. Met enkele leuke extraatjes als finishing touch.
Artiesten die vorig seizoen op ons podium hadden moeten
staan, worden na deze moeilijke periode extra in de verf gezet.
Zij krijgen opnieuw een plekje in de rijk gevulde agenda.
Het volledige cultuurseizoen 2021-2022 ontdek je
op www.cultuurnieuwpoort.be.

STEF BOS – BLOEMLEZING

Hier krijg je alvast de voorstellingen in september en oktober
2021 voorgeschoteld. Tijdens Donderdag Filmdag en
Cinema City staat telkens om 14 en 20 u. ook een boeiend
filmprogramma voor je klaar. Alle films ontdek je in de agenda
achteraan in dit magazine.

Een intieme voorstelling. Stef Bos alleen met piano. Een
laboratorium voor nieuwe songs en een haven voor ouder
werk. Dichterbij dan ooit, bijna transparant. En elke avond
anders!

za 30 oktober | Centrum Ysara 20 u.

SOPHIA AMMANN PLAYS LEONARD COHEN
za 18 september | Sint-Bernarduskerk 20 u.

tickets

Sophia Ammann is een Belgische zangeres met Canadese
roots die de voorbije jaren op heel wat podia te horen was als
frontvrouw van Little Dots en Ansatz Der Maschine. Ze brengt
op eigen wijze het werk van Leonard Cohen weer tot leven.
Live laat ze zich bijstaan door Jon Birdsong en Joppe Tanghe.

PIET DE PRAITERE - IK BEN PIET EN IK HEET PIERRE
za 02 oktober | City 20 u.
We maken als het ware een boswandeling door de
rechterschors van deze gevierde komiek/auteur. Er is het
boek en er is de voorstelling. Het is uitademen op papier en
beleven in het theater. Een allegorie op de zinloosheid der
dingen. Hij brengt humor met elke vezel van zijn lichaam en
hij zal nooit ofte nimmer teleurstellen.
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Dienst Cultuur
Valkestraat 18
tel. 058 79 50 00
cultuur@nieuwpoort.be
www.cultuurnieuwpoort.be
Cultuur beweegt in Nieuwpoort
Centrum Ysara & City
cultuurnieuwpoort

Tickets zijn verkrijgbaar via
www.cultuurnieuwpoort.be of bij de Dienst
Toerisme (infobalie Stadhuis en infokantoor
Hendrikaplein).
Wist je dat Centrum Ysara binnenkort 15 jaar
bestaat? Om dat te vieren geniet je dit jaar van
15 % korting bij aankoop van tickets voor vier
verschillende voorstellingen!
De ticketverkoop is onder voorbehoud. Het aankopen van
tickets garandeert niet dat de voorstelling effectief door zal
kunnen gaan.
Er wordt voorlopig gewerkt met een beperkte capaciteit. Als
alle beschikbare plaatsen ingevuld zijn, kun je intekenen voor
de wachtlijst.
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sportief het najaar in
CURSUS YOGA
De Sportdienst organiseert in het najaar van 2021 een
tiendelige cursus yoga. Deze wordt ingericht in de
stedelijke sportzaal.

waterpret in het zwembad

De lessenreeks vindt plaats van 21 september tot en met 7
december 2021, telkens op dinsdag van 10.30 tot 11.30 u.
Er is geen les op dinsdag 26 oktober en 2 november 2021.

In het najaar staan weer heel wat lessenreeksen op het
programma in het stedelijk zwembad. Op feestdagen en
tijdens schoolvakanties vinden geen lessen plaats.

Deelnameprijs bedraagt 5 euro per les of 50 euro voor
een 10-beurtenkaart. Inschrijven kan vanaf maandag 13
september 2021 via www.nieuwpoort.be/cursus-yoga.

Meer info en inschrijven kun je aan de balie van het
stedelijk zwembad.

Indien mogelijk breng je zelf je matje mee.

STIJLVERBETERING CRAWL
BEGINNERS
13 september t.e.m. 20 december 2021, 			
telkens op maandag van 18.45 tot 20 u.
€ 70 (incl. toegang zwembad en verzekering)

MAANDAG

SPORTPASSEN

SPORT VOOR 50-PLUSSERS

Voor elk wat wils! Vanaf maandag 20 september 2021 kun
je proeven van tal van sporten. Om te genieten van het
uitgebreid aanbod, koop je een sportkaart aan de balie van
het stedelijk zwembad. Voor 20 sportbeurten betaal je 25
euro (incl. verzekering).

Van 14 tot 15 u.
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14

MULTIMOVE KLEUTERS
Eerste kleuter van 16.45 tot 17.30 u.
Tweede en derde kleuter van 17.30 tot 18.15 u.
Stedelijke sportzaal

DINSDAG
SPORT VOOR 50-PLUSSERS
Van 9.30 tot 10.30 u.
Stedelijke sportzaal

BOOTCAMP
Van 19 tot 20 u.
stedelijke sportzaal

WOENSDAG
AQUAGYM SENIOREN
Van 9.30 tot 10.20 u.
Stedelijk zwembad

MULTIMOVE
1e en 2e leerjaar van 13 tot 14.30 u.
3e en 4e leerjaar van 14.30 tot 16 u.
5e en 6e leerjaar én 12+ van 16 tot 18 u.
Stedelijke sportzaal

DONDERDAG
SPORT VOOR 50-PLUSSERS
Van 14 u. tot 16 u.
Stedelijke sportzaal
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Aan het begin van elke sportles wordt de kaart
afgestempeld bij de lesgever of aan de kassa van het
zwembad. Met éénzelfde kaart kun je verschillende
sportlessen volgen.
Wil je eens een sport uitproberen, zonder onmiddellijk een
20-beurtenkaart te kopen? Je kunt zonder probleem voor
één sportbeurt betalen. Dit kost je 1,75 euro.
registreren en inschrijven doe je
via www.nieuwpoort.be/sportpassen.
Let op! De wekelijkse sportlessen worden niet ingericht
tijdens de schoolvakanties en op feestdagen.

GEVORDERDEN
16 september t.e.m. 28 oktober 2021, 				
telkens op donderdag van 18.45 tot 20 u.
€ 50 (incl. toegang zwembad en verzekering)

LEREN ZWEMMEN VOOR VOLWASSENEN EN SENIOREN
Volwassenen en senioren kunnen in het stedelijk zwembad
een basiscursus zwemmen volgen. Wees er snel bij, de
plaatsen zijn beperkt!
Van 15 september t.e.m. 22 december 2021
telkens op woensdag van 10.30 tot 11.15 u.
€ 70 (incl. toegang zwembad en verzekering).

FLOATFIT®
Bij floatfit wordt lesgegeven op een drijvende mat, de
aquabase. Op deze mat voer je oefeningen uit terwijl je je
balans probeert te behouden.
Aan de zevendelige lessenreeks kunnen maximum 11
personen deelnemen.
Van 8 november t.e.m. 20 december 2021
telkens op maandag van 20.10 tot 20.50 u.
€ 35 euro (incl. toegang zwembad en verzekering).

AQUAPOLE
Aquapole is een sportactiviteit waarbij deelnemers
paaldansen in het water.
Zevendelige lessenreeks vanaf 13 september 2021.
Er zijn nog plaatsen vrij van 19.50 tot 20.20 u.
€ 75 (incl. toegang zwembad en verzekering)
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sportvereniging in de kijker:
de Nieuwpoortse Wapensportkring
interview met Stefaan Vandersteene
De Nieuwpoortse Wapensportkring
(NWS) is een van de vele bloeiende
sportverenigingen in onze stad. Dit jaar
viert de club dat ze vijftig jaar b
 estaat.
De Nieuwpoortse Wapensportkring
bevindt zich onder het Koning Albert I
monument. NWS is aangesloten bij
de nationale en provinciale federaties
KVBSV-VSK en kan als club deelnemen
aan wedstrijden op provinciaal, nationaal, internationaal en olympisch niveau.
Oorspronkelijk werd in 1970 de Politie
Sportkring Westhoek opgericht door
politiecommissaris Joseph Bervoets. In
1971 werd de Nieuwpoortse Wapen
sportkring gesticht door Joseph Bervoets, Willy Vandersteene, Werther Pelgrim, G
 ustaaf De Rijck, Gerarda Legein
en het echtpaar Henri Vanbillemont.
Huidig voorzitter Stefaan Vandersteene
blikt tevreden terug op de voorbije vijftig jaar:
“Als jonge knaap raakte ik al vlug vertrouwd met de wapensport want zowel
mijn vader als mijn moeder stonden
jarenlang aan het roer van de club. De
eerste voorzitter was Henri Vanbillemont. In 1973 volgde mijn vader Willy
hem op. Hij was 25 jaar actief als voor-

zitter tot mijn moeder Rosa Laleman in
2002 de fakkel overnam. Mijn vader is
trouwens de enige stichter van weleer
die nog in leven is. Na het overlijden
van mijn moeder in 2014 trad ik in haar
voetsporen. Als voorzitter kan ik steeds
rekenen op onze hechte bestuursploeg
die bijzonder goed werk levert. Ondervoorzitter Peter Mollet, secretaris Johan
Wackenier, penningmeester Manon
Claessens, Rik Defever, Eddy Schollier
en Marnix Baes zetten zich onvoorwaardelijk in voor de club. Schieten is
voor ons een echte passie!”.
Hoeveel leden telt jullie
sportvereniging?
De Nieuwpoortse Wapensportkring
telt momenteel een 200-tal schutters.
Het ledenaantal kende een enorme
boost door de gewijzigde wapenwet
van 2006. We gingen toen van zo’n 120
naar 212 leden (waarvan 28 dames) in
2011. Het topjaar was 2012 met 233
leden waaronder 31 d
 ames. Toen in
2013 gestart werd met de bouw van
een nieuwe schietstand dienden we uit
te wijken naar het Paviljoentje. Vuurwapenschutters konden daar echter niet
terecht waardoor we tijdelijk minder
leden telden.

Ik vind het nog altijd jammer dat mijn
moeder en wijlen burgemeester Roland Crabbe nooit de nieuwe schietstand hebben gezien. Beiden hebben
zich hard ingezet voor dit geslaagd
project maar hebben nooit meegemaakt dat de schietstand actief gebruikt werd.

Deze jonge sportvrouw verhuisde destijds van Limburg
naar Westende en koos onmiddellijk voor de Nieuwpoortse Wapensportkring. Bij ons kun je immers alle vijf
olympische disciplines van het precisieschieten beoefenen. Jessie behaalde in Tokio een verdienstelijke 27e
plaats op 50 deelnemers en daar mag ze best trots op
zijn!

Waarom kiezen nieuwe leden voor de
Nieuwpoortse Wapensportkring?

Onze club was gedurende 42 jaar verbroederd met de
Duitse sportclub Schützengezellschaft Müllheim. De
wederzijdse meerdaagse bezoeken waren telkens heel
aangenaam en we deden ons uiterste best om onze
Duitse gasten in de watten te leggen. We onderhouden
ook nauwe contacten met de Nederlandse schietclub
van Nieuwpoort-aan-de-Lek. Onze schietstand wordt
tevens gebruikt door vijf politiekorpsen.
Vóór corona toesloeg, organiseerden we in de paasvakantie de Masters of Flanders (MOF). Dit is een regelmatigheidscriterium waaraan zo’n 180 schutters van diverse clubs deelnamen. Onder hen heel wat toppers.
We namen met vijftien spelers tevens deel aan de Belgian Open Air.

Onze club heeft een uitstekende reputatie en beschikt over een van de mooiste schietstanden in ons land. De moderne schietstand die op 27 september
2015 werd geopend telt twintig 10-meterbanen, tien 25-meterbanen en zeven 50-meterbanen verspreid over
twee verdiepingen. Daarnaast is er een
beveiligde wapenkamer, een grote
kantine en sanitaire voorzieningen.

"Deze moderne infrastructuur
trekt heel wat schutters aan,
zo ook olympisch atlete Jessie
Kaps."

Hebben jullie banden met andere clubs?

Regelmatig organiseren we initiaties voor groepen, verenigingen en bedrijven. Verder komen heel wat jongeren schieten tijdens de schoolsportdagen en de sportkampen.
Hoe ziet de toekomst van NWS eruit?
Onze club telt heel wat goede schutters die talrijke
medailles hebben behaald. Zo werd Manon Claessens
Belgisch kampioene luchtkarabijn en 50 m karabijn en
is Kenneth Morbée regerend kampioen in de categorie
luchtkarabijn.
Zelf werd ik zeven keer Belgisch kampioen in de categorie luchtkarabijn en Belgisch kampioen 50 m karabijn.
Samen met mijn moeder, die kampioen was in de selectie sportpistool, behoorden we tot de vaste geselecteerde schutters voor de nationale ploeg. Tot een deelname
aan de Olympische Spelen in Seoel kwam het echter
niet. Wegens onze drukke beroepsomstandigheden
hebben we moeten afhaken.

"De toekomst van onze club ligt bij de
jeugdschutters. We hebben momenteel veel
getalenteerde en beloftevolle jeugdschutters in huis. De jeugdwerking vormt dan
ook een belangrijk onderdeel van de strategie van de club."
Nieuwe jonge leden kunnen onder begeleiding van
trainers het sportschieten aanleren en zich verder bekwamen. De schutters kunnen gebruikmaken van verschillende types wapens die ze bij ons kunnen huren.
Het schuttersseizoen start begin september en loopt tot
eind juni. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op
met de club!
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Meer weten over het rijke verenigingsleven van onze
stad? In de loop van september posten we een aantal
filmpjes waarin tal van Nieuwpoortse verenigingen de
revue passeren.
Hou alvast www.nieuwpoort.be en de diverse sociale
mediakanalen van Stad Nieuwpoort in de gaten. De
filmpjes zullen ook te zien zijn op het YouTube-kanaal
van de Stad.
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chauffeurs van
Minder Mobielen
Centrale in de
bloemetjes gezet

Nieuwpoort
in beeld

Op dinsdag 29 juni 2021 werden de
chauffeurs van de Minder Mobielen
Centrale in de bloemetjes gezet. Zij
engageren zich op vrijwillige basis om
ouderen, mindervaliden en mensen in
sociale noodsituaties te vervoeren binnen
én buiten onze stad.
Ook hebben de chauffeurs van de Minder
Mobielen Centrale zich ingezet om
mensen veilig naar het vaccinatiecentrum
te brengen. Er werden meer dan 300
vaccinatieritten uitgevoerd.

Nieuwpoortse
Kunstprijs plaatst
streetart in de kijker
Elke twee jaar reikt Nieuwpoort zijn
Kunstprijs uit. Onder de noemer Paravent
lag de focus dit jaar op streetart. De
deelnemende kunstenaars brachten kleur
aan op strandzeilen..
Op zaterdag 3 juli 2021 werd KYMO
ONE tot winnaar van de Kunstprijs
2021 uitgeroepen. Jook en Jonas Tuch
eindigden respectievelijk op de tweede en
derde plaats.

ingetogen
Nationale Hulde op
eerste zondag van
augustus
De Nationale Hulde aan Z.M. Koning
Albert I en de Helden van de IJzer werd
op zondag 1 augustus 2021 voor de
85e keer georganiseerd. Naar jaarlijkse
traditie gebeurde dat aan de voet van het
imposante Koning Albert I monument.
De plechtigheid wordt ingericht ter
nagedachtenis van de gesneuvelden van
de Eerste Wereldoorlog.
Dit jaar vond de Nationale Hulde omwille
van de coronamaatregelen plaats in
beperkte kring. Je kunt het eerbetoon
integraal herbekijken op het YouTubekanaal en de Facebookpagina van Stad
Nieuwpoort.

unieke expo belicht
afvalproblematiek
De hele zomer lang kon je aan de voorzijde
van Centrum Ysara de raamtentoonstelling
Noordzee Trash Art bewonderen, een
initiatief van Christel Patfoort en Kristien
Degraeve. Er waren maar liefst 180
originele afvalbuisjes met spreuken, twee
afvalschilderijen en enkele kunstzinnige
afvalbokalen te zien. Deze kunstwerken
zijn allemaal gemaakt met afval vanop het
strand.
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Nieuwpoort steunt
slachtoffers overstromingen
Stad Nieuwpoort heeft met behulp van de Nieuwpoortse bevolking
heel wat hulpgoederen gedoneerd aan de slachtoffers van de
overstromingen in het dorpje Jemelle en de stad Rochefort. In
overleg met het Rode Kruis werden vooral textiel, kinderspeelgoed
en verzorgingsproducten ingezameld. Tweedehandswinkel Domino
bracht schoolmateriaal aan.
Stadsmedewerkers Stefaan Adam, Tom Calcoen en Dominique
Vandenbohede en Nieuwpoorts vrijwilliger Rudi Plaetevoet kwamen
in contact met een donatiecentrum in Rochefort. Er werden ook
heel wat hulpgoederen gedoneerd aan de bewoners van het dorpje
Jemelle, een deelgemeente van de stad Rochefort.
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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.

nieuwe koers voor
het sportstrand
Het sportstrand in Nieuwpoort-Bad kreeg
deze zomer een nieuw jasje aangemeten.
Zo werd het activiteitenaanbod geüpdatet
met aandacht voor populaire en minder
gekende strandsporten. Daarnaast koos de
Stad voor meer workshops en initiaties.

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

Het sportstrand 2.0 werd op zaterdag
3 juli 2021 officieel geopend. De
sportanimatoren stelden er ook hun
nieuwe outfits voor.

Samen met Marie, opa Louis en Casimir
zagen we hoe onze stad een eeuw geleden
van de kaart werd geveegd door brutaal
oorlogsgeweld. Maar uiteindelijk herrees als
een machtige feniks, trotser en sterker dan ooit.
Naast het spektakel omvat het Nieuwpoortse
Feniksproject ook een wandeling met
kortfilms. Meer info over de Fenikswandeling
lees je op p. 40.

serene herdenking
van Halifaxcrash
In Ramskapelle zijn de slachtoffers van de Halifaxcrash herdacht op
28 juli 2021. Dag op dag 77 jaar geleden stortte daar een Britse
bommenwerper neer. De piloot kon met zijn getroffen toestel
op het nippertje Nieuwpoort-Stad ontwijken maar dropte zijn
bommenlading tussen Ramskapelle en Nieuwpoort. Hierbij kwamen
twee inwoners van Ramskapelle om het leven. Ook de piloot en een
bemanningslid overleefden de crash niet.
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SEPTEMBER / OKTOBER

Van woensdag 28 tot en met zaterdag 31 juli
2021 doken we met Follow the … Feniks de
geschiedenis van Nieuwpoort in. Het werd
een beklijvend openluchtspektakel met
prachtige projecties, muziek en theater.

agenda

Feniksspektakel laat
Nieuwpoort anno
1920 herrijzen

Als organisator ken je je
activiteiten het best. Daarom laten
we je zelf je activiteiten invoeren
in de UiTdatabank.
Om in de volgende NUS vermeld
te worden, dient je activiteit
ingevoerd te worden vóór
maandag 27 september 2021.

WOENSDAG 01 T.E.M.
DONDERDAG 30 SEPTEMBER
MAAND VAN DE SPORTCLUB
Van woensdag 1 tot en met
donderdag 30 september 2021 loopt
de Maand van de Sportclub. Diverse
sportclubs zetten hun werking en
activiteiten extra in de kijker. Een
sportclub is immers dé plaats bij
uitstek waar je onder kwalitatieve
sporttechnische begeleiding kunt
sporten.
De stedelijke Sportdienst werkt samen
met verschillende Nieuwpoortse
sportclubs om dit gratis evenement
vorm te geven. Een volledig overzicht
van de deelnemende organisaties en
de aangeboden activiteiten vind je op
www.nieuwpoort.be.

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

THE RACER

DONDERDAG
02 SEPTEMBER
CINEMA CITY
THE RACER
www.cultuurnieuwpoort.be

VRIJDAG 03 SEPTEMBER
VRIJDAG ... VISDAG
Meer info lees je op p. 42.

MIJN OORLOG

BEIAARDCONCERTEN

BEIAARDCONCERTEN
1 en 8 september | Els Debevere
15 september | duo Els Debevere
en Trui Herman
www.visit-nieuwpoort.be
Woensdag van 19.30 tot 20.30 u.
Marktplein, Nieuwpoort
Gratis

T.E.M. ZONDAG
05 SEPTEMBER
TENTOONSTELLING
MIJN OORLOG

In Westfront komen de o
 orlogsjaren
van Juul Filliaert - journalist, uitgever
en verzamelaar - opnieuw tot leven.
www.visit-nieuwpoort.be
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VRIJDAG 10 SEPTEMBER
LEZING DOOR R. VANDENBERGE
DE LUCHTVAART
Ons belangrijkste verlangen is om
snel en zo veilig mogelijk op de
bestemming aan te komen maar
niet over wat zich allemaal ‘achter de
schermen’ afspeelt tijdens de vlucht.
De luchtvaart is een zeer complex
geheel dat er in de eerste plaats
voor moet zorgen dat alles zo veilig
mogelijk verloopt.
Verschillende aspecten van de
luchtvaart worden toegelicht:
waarom blijft een vliegtuig in de
lucht, waarom hebben de vleugels
rechtopstaande uiteinden, wat zijn de
belangrijkste vluchtparameters, hoe
ziet een vluchtroute eruit en hoe zit
luchtvaartcommunicatie in elkaar?
Centrum Ysara,
Dienstweg Havengeul 14
€ 10 (leden) of € 20 (niet-leden)
nieuwpoort@neosclub.be

WORKSHOP
STA IN JE KRACHT MET KLEUR!

IN HET SPOOR VAN ... FENIKS
Meer info lees je op p. 40.

Wat is de Persoonlijke Kracht? Een
unieke en diepgaande manier om in
je krachtkleur te komen. Op een leuke,
positieve en hartverwarmende manier
ga je aan de slag met het beginsel
van de Persoonlijke Kracht door
verschillende oefeningen te maken.
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
€ 35 | Inschrijven via
info@vigoreshealth.be of
www.vigoreshealth.be/contact

ELKE DINSDAG VAN
14 SEPTEMBER T.E.M.
30 NOVEMBER
CURSUS
LEREN WERKEN MET JE TABLET EN
SMARTPHONE (ANDROID)
Meer info lees je op p. 15.

T.E.M. VRIJDAG
10 SEPTEMBER

LA ÙLTIMA PRIMAVERA

WALK ON SUNSHINE

NOSTALGIE – WALK ON SUNSHINE
Deze Instagram- en belevingsroutes
laten je Nieuwpoort-Stad en
Nieuwpoort-Bad ontdekken aan
de hand van feel-good classics van
Nostalgie. De meest fotogenieke
plaatsen komen zo op een verrassende
manier tot leven.
Doe mee en win een elektrische
fiets of één van de andere leuke
prijzen! Verzamel op elke locatie
de letter, ontcijfer het woord, stuur
jouw antwoord via
www.nostalgiewalkonsunshine.be.

THEATERWANDELING

THEATERWANDELING
DE BLAUWE VOGEL

ZONDAG 12 SEPTEMBER

DINSDAG 14 SEPTEMBER
SWIPECAFÉ
Ga aan de slag met je eigen
smartphone of tablet op je eigen
tempo. Stel al je vragen over je
toestel, apps, sociale media etc. aan
een vrijwilliger met computerervaring.
Reeks van vijf bijeenkomsten.
De Barkentijn, Albert I laan 126
Gratis
tel. 050 44 79 51
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DONDERDAG FILMDAG
LA ÙLTIMA PRIMAVERA

SOPHIA AMMANN PLAYS
LEONARD COHEN

www.cultuurnieuwpoort.be

www.visit-nieuwpoort.be

T.E.M. WOENSDAG
15 SEPTEMBER

CLICFORMERS DOE-EXPO
BOUWEN AAN HET FRONT
Help met Clicformers mee aan
de Wederopbouw van drie
monumenten: de Lakenhalle van
Ieper, de IJzertoren in Diksmuide
en het Koning Albert I monument
van Nieuwpoort. Of ga zelf aan
de slag als architect en maak een
voorstel voor een bouwwerk in de
speelzone.
www.visit-nieuwpoort.be.

In de inkomhal staat een lege kooi. Het
deurtje staat open. Blauwe pluimpjes
dwarrelen in het rond. De straten
hangen vol met affiches: Gezocht:
Blauwe Vogel.
Zo begint Een Blauwe Vogel: een
theatrale QR-code wandeling voor
gezinnen vol figuren(theater),
vertellingen en liedjes. Je ontdekt via
filmpjes het verhaal van kleine Mo, een
hek en een tuin en oude bomen en
natuurlijk ... een blauwe vogel.
Haal je folder bij de Dienst Toerisme.
www.nieuwpoort.be

Meer info lees je op p. 44.

SINT-MICHIELSKERMIS
Marktplein, Nieuwpoort-Stad
www.visit-nieuwpoort.be.

MAANDAG 27 SEPTEMBER

ELKE DONDERDAG VAN 16
SEPTEMBER T.E.M.
2 DECEMBER

VRIJDAG 24 SEPTEMBER

INFOSESSIE
FEITEN EN FABELS ROND
BORSTVOEDING

KLASSIEK CONCERT

Meer info lees je op p. 14.

CURSUS
DAGELIJKS COMPUTERGEBRUIK
VOOR ACTIEVE SENIOREN

Neos Nieuwpoort nodigt je uit op een
dubbel concert om 13.30 u. in de SintBernarduskerk. Het eerste optreden is
dat van een trio: contratenoren Clint
van de Linde en Jonathan De Ceuster,
begeleid op de klavecimbel door
Frank Agsteribbe. Met hun programma
Sweeter than roses brengen ze werk
van Purcell en Dowland.

Meer info lees je op p. 15.

VRIJDAG 17 SEPTEMBER

WORKSHOP GELLI PRINT

Op woensdag van 18.30 tot 19.30 u.
en op vrijdag van 10 tot 11 u.
€ 8 | Reserveren is niet nodig

Meer info lees je op p. 40.

ZATERDAG
18 SEPTEMBER

Meer info lees je op p. 42.

Je krijgt informatie over het ontstaan
van het gebruik van klokken, het
ontstaan van het beiaardspelen, ga
je het panorama bewonderen en
zie je hoe de beiaardier de beiaard
bespeelt.

OPEN MONUMENTENDAG
ICONISCHE GEBOUWEN
UIT DE BELLE ÉPOQUE

DONDERDAG
16 SEPTEMBER

VRIJDAG … VISDAG

BEZOEK AAN DE BEIAARDTOREN

SOPHIA AMMANN

ZATERDAG 25 T.E.M.
DINSDAG 28 SEPTEMBER

Met gebruik van een gelli plate
ontdek je een verrassende manier van
monoprinting op papier en stof. De
gelli plate heeft een uiterst gevoelig
oppervlak waardoor je gemakkelijk
een structuur erin kunt drukken.
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
€ 45
kunsthuismamezon.wixsite.com/
mamezon

13E NATIONALE
POSTZEGEL- EN RUILBEURS
Beurs voor postzegels, postkaarten,
briefkaarten, maximafilie, marcofilie,
postwaardestukken, verzamelingen,
telecards etc. Geen brocante of
rommel. Doorlopend cafetaria.
Duozegel beschikbaar (MyStamp).
Stedelijke Vismijn, zaal Iseland
Gratis inkom. Standhouders betalen
€ 6 per tafel van 2 meter.

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

In het tweede deel treedt Brugse duo
Aznem op. Astrid (cello) en Emma (harp)
Wauters brengen Muzikale kleuren met
werk van Chopin, Monti en Granados.
Sint-Bernarduskerk
Gratis (leden) of € 25 (niet-leden)
neosnieuwpoort@telenet.be

VRIJDAG 24 T.E.M.
ZONDAG 26 SEPTEMBER
LONG COURSE WEEKEND
NIEUWPOORT
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.
Ontdek de verschillende
parcours van de Nieuwpoort
Swim zwemwedstrijd, de Cycle
Flanders Fields fietstocht en
het Nieuwpoort Marathon
loopevenement op www.
lcwbelgium.com.

presenteert

THEATER!
Het

HET BANKJE

Theaterverhalen in openlucht

T.E.M. DONDERDAG
30 SEPTEMBER
PODCAST
HET BANKJE
Neem tijdens een wandeling of een
fietstocht in Nieuwpoort plaats op
een zitbank en scan de aangebrachte
QR-code. Je bent getuige van de
meest intieme, bizarre, aangrijpende
dialogen die zich (misschien) hebben
afgespeeld op de plek waar je zit.
De locaties van de bankjes vind je
terug op www.nieuwpoort.be of in
de folder verkrijgbaar bij de Dienst
Toerisme.

VRIJDAG 01 OKTOBER
VRIJDAG … VISDAG
Meer info lees je op p. 42.

VRIJDAG 01 T.E.M.
ZONDAG 31 OKTOBER
MAAND VAN DE GARNAAL
Meer info lees je op p. 42.
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MAANDAG 04 OKTOBER
LEZING
AFSCHEID NEMEN

DINSDAG 05 OKTOBER
SWIPECAFÉ

ZATERDAG 02 OKTOBER

Meer UiTinfo: zie 14 september.

IK BEN PIET EN IK HEET PIERRE

VRIJDAG 08 OKTOBER

Meer info lees je op p. 44.

ZATERDAG 2 OKTOBER
WORKSHOP
WANNEER TWEE KRACHTBRONNEN
PHYTO 5 EN DE PERSOONLIJKE
KRACHT ELKAAR ONTMOETEN

VORMING
ZELFZORG IS EEN WERKWOORD:
PAK STRESS, VERMOEIDHEID EN
BURN-OUT AAN

ZONDAG 03 OKTOBER
FIETS-EN WANDELTOCHT MET
SNEUKELS I.S.M. BEWEGING.NET
Fiets- en wandeltocht met sneukels
gevolgd door gezellig samenzijn
en barbecue (onder voorbehoud
coronamaatregelen).
’t Schorrehof, Marktplein 16
hugo.demarcke@telenet.be
tel. 0479 89 08 64

T.E.M. ZONDAG 03 OKTOBER
START TOT TENNIS
KTC Issera organiseert ook dit jaar
naast de ‘Start to Tennis’-cursus
tennislessen voor volwassenen. De
groepslessen zijn ook ideaal als
vervolg op de eerste lessen, maar
ook alle andere leden en niet-leden
van KTC Issera kunnen het tennissen
hiermee beter onder de knie krijgen.
Je kunt ook privélessen volgen, alleen
of in groep samen met tot 3 anderen.

Kunsthuis Mamézon zet de deuren
van het atelier en de toontuin open.
Vijf kunstenaars tonen je hun werken
en geven uitleg bij hoe ze dat precies
allemaal gemaakt krijgen. Kom op
goed geluk of reserveer je bezoekje
en krijg een persoonlijke rondleiding.
Op vrijdag van 13-18 u. en op
zaterdag en zondag van 10-18 u.
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
tel. 0496 36 14 28

VORMING
ZELFZORG IS EEN WERKWOORD:
PAK STRESS, VERMOEIDHEID EN
BURN-OUT AAN
SUMMERLAND

DONDERDAG
21 OKTOBER

GRIEZELAVOND IN DE BIB
Meer info lees je op p. 43.

ZONDAG 31 OKTOBER

DONDERDAG FILMDAG
SUMMERLAND

HALLOWEENSPEKTAKEL
DE ORDE VAN DE RAMMENAS

www.cultuurnieuwpoort.be

VRIJDAG 22 OKTOBER
VORMING
ZELFZORG IS EEN WERKWOORD:
PAK STRESS, VERMOEIDHEID EN
BURN-OUT AAN
Meer info lees je op p. 12.
OUR FRIEND

DONDERDAG
07 OKTOBER
CINEMA CITY
OUR FRIEND

KAMAFRONT
JEUGDBEWEGING

Meer info lees je op p. 41.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Meer info lees je op p. 18.

VRIJDAG 08 OKTOBER
VRIJDAG … VISDAG

INFOSESSIE
SEKS, SEXTING EN
GRENSOVERSCHRIJDEND
GEDRAG. HOE PRAAT JE
DAAROVER MET JE TIENER?

KING LEAR

ZATERDAG 16 OKTOBER
FRED DELFGAAUW &
IDA VAN DRIL: KING LEAR
Meer info lees je op p. 45.

Meer info lees je op p. 14.

VRIJDAG 15 OKTOBER

DINSDAG 16 OKTOBER

VORMING
ZELFZORG IS EEN WERKWOORD:
PAK STRESS, VERMOEIDHEID EN
BURN-OUT AAN

WORKSHOP
STA IN JE KRACHT MET KLEUR!
Meer UiTinfo: zie 14 september.

ZATERDAG 30 OKTOBER
STEF BOS - BLOEMLEZING
Meer info lees je op p. 45.

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

Meer info lees je op p. 42.

DINSDAG 12 OKTOBER

STEF BOS

WORKSHOP DROOMJUWEEL
JUWEELONTWERP IN ZILVER MET
DE VERLOREN WAS-METHODE

VRIJDAG 15 OKTOBER
T.E.M. ZONDAG 01 MEI 2022

www.cultuurnieuwpoort.be

Meer info lees je op p. 12.

Meer info lees je op p. 12.

Meer info lees je op p. 43.

Meer info lees je op p. 12.

Wil jij ontdekken wat je écht wilt?
Ben jij er klaar mee om steeds de
verkeerde keuzes te maken? Dan is
deze workshop iets voor jou. Je gaat
aan de slag met de beginselen van
de Persoonlijke Kracht en Phyto 5 op
een leuke, positieve, interactieve en
hartverwarmende manier.
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
€ 35 | Inschrijven via
info@vigoreshealth.be of
www.vigoreshealth.be/contact

VRIJDAG 29 OKTOBER

OPEN ATELIER

Meer info lees je op p. 12.
PIET DE PRAITERE

VRIJDAG 15 T.E.M.
ZONDAG 17 OKTOBER

DEEP INTO NATURE

ZONDAG 24 OKTOBER
FAUVE VERMEIRSCH & STEVE
ANTHONY - DEEP INTO NATURE
Meer info lees je op p. 45.

DINSDAG 26 OKTOBER

DINSDAG 02 T.E.M.
VRIJDAG 05 NOVEMBER
HERFSTSPORTKAMP
DANCEMOVEZ
www.nieuwpoort.be/			
sportkampenherfstvakantie

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 zorgden
voor de vele indrukwekkende
artistieke creaties die je her en der
kunt bewonderen.
In Nieuwpoort exposeren
landgenoot Maarten Vanden
Eynde en de Poolse Goshka
Macuga.
www.nieuwpoort.be of
www.beaufort21.be

SWIPECAFÉ
Meer UiTinfo: zie 14 september.

Vanaf 18 jaar
KTC Issera Tennisclub, Astridpark 6
s2t@issera.be / www.issera.be
tel. 0475 65 07 55
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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
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8620 NIEUWPOORT

$'.)+'ʧ0ʨʦ$'.)+37'

verkoop en verhuur

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

UW (T)HUIS
IN NIEUWPOORT
KOPEN OF VERKOPEN?

NR. 5
BENIEUWD HOEVEEL UW WONING
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WAARD
IS?
SEPTEMBER - OKTOBER 2021
CONTACTEER ONS OF SCAN
S E PONZE
T E M QR-CODE
BER-OKTOBER 2020
CONTACTEER
ONSGRATIS
OF SCAN
ONZE QR-CODE
VOOR EEN
SCHATTING!
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VOOR EEN GRATIS SCHATTING!
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ALBERT I LAAN 99
8620 NIEUW POORT
ALBERT I LAAN 99
INFO@PORTUS.BE
8620 NIEUW POORT
INFO@PORTUS.BE

SCHATTING
SCHATTING

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

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

KAAI 34
8620 NIEUW POORT
KAAI 34
INFO@PORTUS.BE
8620 NIEUW POORT
INFO@PORTUS.BE

ADVIES
ADVIES

BENIEUWD HOEVEEL UW WONING
WAARD IS?
CONTACTEER ONS OF SCAN ONZE QR-CODE
VOOR EEN GRATIS SCHATTING!

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

GRATIS
SCHATTING

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

SCHATTING

T. 058/62 50 50
VERKOOP

www.portus.be
VERHUUR

KAAI 34
8620 NIEUW POORT
INFO@PORTUS.BE

ADVIES

