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voorwoord
Beste inwoners,
Wie zomer zegt, denkt doorgaans aan genieten en onthaasten.
Bij Stad Nieuwpoort echter is van gas terugnemen geen sprake,
integendeel. Wij werken harder dan ooit aan een professionele,
hoogkwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening. De Stad
profileert zich hiermee als een dynamische organisatie die klaar
is voor de uitdagingen van morgen.
Deze visie zal in de toekomst zijn weerspiegeling vinden in
het prachtige Stadskantoor. Dit eigentijdse complex wordt hét
uithangbord van een modern en efficiënt stadsbestuur. We
kiezen er bewust voor om het Stadskantoor in te planten aan
het Marktplein, het logische brandpunt van Nieuwpoort. Zo
wordt het Stadskantoor het kloppende hart van onze
bruisende en diverse stad.
Naast een herwaardering van de historisch waardevolle
gebouwen pakken wij ook uit met een volledig nieuw
pand dat met zijn opmerkelijke vorm uniek zal zijn voor
Nieuwpoort en de hele kustregio. Een opvallend landmark
in het hart van onze stad. De nieuwe elementen die we
toevoegen aan het historische monumentenensemble
gebeuren in lijn met de visie van architect Jozef Viérin uit
de wederopbouw na WO I. Wij hopen alvast om zo snel
mogelijk van start te gaan met dit prachtige project. Meer
uitgebreide informatie en de eerste conceptbeelden van
ons Stadskantoor vindt u in deze NUS.
Deze editie van NUS ging in druk op vrijdag 17 juni 2022. 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

Bij het uitwerken van nieuwe initiatieven, zoals het
Stadskantoor, denken wij in de eerste plaats aan de eigen
inwoners. Een groot deel van het unieke aspect van onze
stad wordt immers bepaald door de Nieuwpoortenaren zelf.
Net daarom trekken we dat centrale belang van de inwoners
ook door naar onze toeristische aanpak. Dit ontdekt u in het
Strategisch Beleidsplan voor Toerisme.
Deze zomer is er voor ieder wat wils. Helemaal bovenaan
de rijkgevulde kalender prijkt alvast een klepper van
reuzeformaat: het Reuze Feest op 9 en 10 juli. Voor de culturele
meerwaardezoeker pakken we uit met het theaterfestival
Komt dat zien! en de sfeervolle Kunstmarkt. Muziekliefhebbers
kunnen hun hart ophalen aan het Beach Festival van Nostalgie,
de Secret Sea Sessions en Vlaanderen Zingt. De zomer
uitwuiven doen we eind augustus met de gezellige SintBernardusfeesten in Nieuwpoort-Bad.

verantwoordelijk uitgever

Tussen al deze topevenementen in valt nog heel wat moois te
zien en te beleven. Het volledige aanbod vindt u in de agenda
achteraan dit magazine.

Benoit Willaert - Algemeen Directeur
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

Veel leesplezier en een wondermooie, zonnige zomer in
Nieuwpoort gewenst!

fotografie

Uw burgemeester,
Geert Vanden Broucke

"Het nieuwe Stadskantoor
wordt hét uithangbord
van een modern en
efficiënt stadsbestuur. Een
opvallend landmark in het
hart van onze stad."
— Geert Vanden Broucke —

Stad Nieuwpoort, Stadsarchief, Michel Deveen, Isabelle Vanhassel,
Nick Verhaeghe, Westtoer (David Samyn), Emile Michaël, Luce,
Wannes Cré, Jeroen Gijselinckx, Katja Pire, Michiel Devijver,
Poppentheater Sloef, Mattias D., Hans Cools en
Fotografie Tiny Bogaerts
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kort
nieuws

nieuw toeristisch
beleidsplan voorgesteld
Op toeristisch vlak staat Nieuwpoort voor een aantal
uitdagingen. Om deze aan te gaan, pakt Nieuwpoort
uit met een gloednieuw beleidsplan met gerichte
doelstellingen voor de komende jaren.
Het Strategisch Beleidsplan voor Toerisme 2021-2026,
dat werd opgesteld door Westtoer en Toerisme
Nieuwpoort, richt zich op bezoekers aan Nieuwpoort
én de Nieuwpoortenaren zelf.

geboortes
Cylou | 22 februari 2022

Abel | 25 april 2022

Dochter van Verstraete Kenny
en Eduwaere Sea Jay

Zoon van Vanden Auweele Dries
en Depickere Xandrien

OPROEP: stel je
kandidaat voor de
adviesraden

Kjell | 5 april 2022
Zoon van Van Hauwermeiren Nele

overlijdens
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Baeckelandt Sharon | 40 jaar

Driessens Michel | 75 jaar

Overleden te Veurne
op 13 april 2022

Overleden te Veurne
op 10 mei 2022

Staes Etienne | 79 jaar

Renard Charles | 77 jaar

Overleden te Oostende
op 13 april 2022

Overleden te Veurne
op 13 mei 2022

Lefevre Germain | 91 jaar

De Somere Werner | 79 jaar

Overleden te Veurne
op 15 april 2022

Overleden te Nieuwpoort
op 16 mei 2022

Dammans Hubertus | 89 jaar

Salenbien Josiane | 79 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 17 april 2022

Overleden te Nieuwpoort
op 16 mei 2022

Gombert Ronald | 80 jaar

Theunynck Willy | 82 jaar

Overleden te Oostende
op 17 april 2022

Overleden te Nieuwpoort
op 24 mei 2022

Talpaert Roger | 93 jaar

Vannieuwenhoven Martine | 68 jaar

Overleden te Veurne
op 25 april 2022

Overleden te Nieuwpoort
op 26 mei 2022

Dedrie Margaretha | 98 jaar

Dewulf Gerard | 93 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 27 april 2022

Overleden te Nieuwpoort
op 14 juni 2022

Sandyck Jacqueline | 87 jaar

Vermote Odette | 78 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 9 mei 2022

Overleden te Veurne
op 15 juni 2022
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Nieuwpoort telt verschillende
adviesraden. Deze comités hebben
een raadgevende functie en
ondersteunen het stadsbestuur op
verschillende bevoegdheidsdomeinen.
De Stad is op zoek naar enthousiaste
Nieuwpoortenaren om in verschillende
van deze raden te zetelen:
•
•
•
•
•
•
•

bibliotheekraad
wijkraad Coupe Gorge-Monobloc
wijkraad Middenstad-Sluizen
wijkraad Simli
wijkraad Nieuwpoort-Bad
dorpsraad Sint-Joris
dorpsraad Ramskapelle

Het doel is om Nieuwpoort in al zijn facetten op
de kaart te zetten en te promoten als veelzijdige
toeristische bestemming aan de Belgische Kust.
De eigenheid en het DNA van onze stad zijn hierbij
steeds aanwezig. Het toekomstplan pakt uit met drie
sterke thematische verhaallijnen: Altijd Nieuwpoort,
Haven van Smaak en Natuurlijk Nieuwpoort.

ALTIJD NIEUWPOORT
In het nieuwe beleidsplan staat het nieuwe
koepelconcept ‘Nieuwpoort, jouw thuishaven’
centraal. Nieuwpoort moet een bestemming zijn om
steeds naar terug te keren, een plek die je als thuis
beschouwt.

HAVEN VAN SMAAK
Nieuwpoort kent als grootste jachthaven van
Noord-Europa en als hoofdstad van de garnaal een
onmiskenbare maritieme sfeer. Een kwalitatieve
invulling van de Vismijn als toeristische attractie en
gastronomische hotspot is een absolute must. Het
moet een toegankelijk en dynamisch ontmoetingspunt
worden voor bezoekers, inwoners en lokale
ondernemers.

NATUURLIJK NIEUWPOORT
De beleving van de natuur staat prominent in de kijker.
Er wordt de komende jaren meer ingezet op nieuwe
fietsroutes en de veiligheid van de fietspaden.
Ook wordt het wandelnetwerk belevingsvoller en
veiliger gemaakt, met meer natuurbeleving en autovrije
routes. Verder wordt het aanbod voor waterbeleving
extra in de kijker gezet.

Voel jij je geroepen om mee
te werken aan de werking van
één van deze adviesraden?
Stel je vóór woensdag 31
augustus kandidaat via
secretariaat@nieuwpoort.be.

Meer info via
www.nieuwpoort.be/toeristisch-beleidsplan.
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kleine archiefschatten
zoeken eigenaar
De stadsarchivaris ontdekte bij het sorteren van
documenten een aantal communiekaartjes. De typische
kaartjes zijn aandenkens aan de eerste communie
of het vormsel van een aantal Nieuwpoortenaren
in de jaren 50, 60 en 80. Concreet gaat het om de
communiekaartjes van:
•
•
•
•
•

Karin Reitzmann
Gilbert Coppens
Linda Weiss
François Germonpré
Ringo Ragaert

De stadsarchivaris had graag de kaartjes aan deze
personen overhandigd, of aan eventuele familieleden.
Zij kunnen contact opnemen via tel. 0498 92 92 19 of
walter.lelievre@nieuwpoort.be. De kaartjes kunnen
afgehaald worden aan de onthaalbalie in het Stadhuis.

fiets mee tegen
borstkanker

hoe aangifte doen bij
Politie Westkust?

Verpleegster Sabelle Diatta uit Koksijde organiseert een
achtdaagse fietstocht ten voordele van Think Pink.

Het hoofdkantoor van Politie Westkust bevindt zich in de Ter
Duinenlaan 34A, 8670 Koksijde. Dit centraal politiehuis is 7/7
en 24/24 bereikbaar. Tijdens de openingsuren kun je ook
terecht in het Commissariaat Nieuwpoort, Langestraat 85.

Ze wil zo kankerpatiënten een hart onder de riem
steken. Sabelle fietst tussen zaterdag 27 augustus en 3
september 2022 de Grenzen van Vlaanderen af. Vertrek
en aankomst is in Koksijde.
Bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen een dag
parcours geheel of gedeeltelijk meefietsen. Deelnemers
deponeren hiervoor 5 euro in het roze Think Pink-
spaarvarken. Het ingezamelde bedrag wordt op zaterdag
3 september integraal overgemaakt aan Think Pink.

Meer info via www.thinkpink.be/acties,
sabelle.diatta@telenet.be of tel. 058 52 01 93

Om ter plaatse een aangifte te komen doen, maak je
best online een afspraak via www.politiewestkust.be. Op
de startpagina klik je op ‘Afspraak aangifte’. Zo bepaal
je zelf wanneer je langskomt en kunnen de nodige
administratieve voorbereidingen worden getroffen.
Om aangifte te doen, kun je tijdens de kantooruren ook
telefonisch terecht bij het Commissariaat Nieuwpoort via
tel. 058 23 42 46. Buiten de kantooruren bel je naar
tel. 058 53 30 00 (centraal politiehuis).
Je kunt ook terecht op www.police-on-web.be voor de
aangifte van bepaalde feiten (fietsdiefstal, bromfietsdiefstal,
winkeldiefstal, vandalisme, graffiti etc.), het aanvragen van
vakantietoezicht of het aanmelden van een alarmsysteem.
In nood, bij dringende interventies en feiten waarbij
vaststellingen noodzakelijk zijn (inbraak, winkeldiefstal met
camerabeelden etc.) of waarbij de daders nog aanwezig
zijn, komt de politie ter plaatse. Bel hiervoor naar
tel. 058 53 30 00.

zomerarts
kom jij ook
bloed doneren?
Tijdens de zomervakantie worden in Nieuwpoort
verschillende bloedinzamelacties ingericht:
• woensdag 13 juli 2022 in Centrum Ysara,
van 16.30 tot 19 u.
• dinsdag 26 juli 2022 in de stedelijke Vismijn
(zaal Iseland), van 17 tot 20 u.
• woensdag 10 augustus 2022 in Centrum Ysara,
van 16.30 tot 19 u.
Maak een afspraak op donorportaal.rodekruis.be
of via het gratis nummer tel. 0800 777 00.
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Vanaf zaterdag 2 juli tot vrijdag 2 september 2022
werkt opnieuw een zomerarts vanuit de wachtpost in
Veurne, Iepersesteenweg 99/0101.
Deze extra ondersteuning moet de drukte tijdens het
toeristisch seizoen helpen opvangen.
De zomerarts is er voor de regio De Panne, Koksijde,
Nieuwpoort, Middelkerke, Diksmuide, Veurne,
Alveringem en Lo-Reninge.
De zomerarts zal dringende consultaties doen voor
vakantiegangers of tweedeverblijvers met een medisch
probleem. Dit gebeurt enkel op afspraak via
tel. 0471 96 62 53, telkens tussen 8.30 en 18 u. Breng
zeker je identiteitskaart mee.
Let op! De zomerarts doet geen huisbezoeken. Wie in
Nieuwpoort gedomicilieerd is, kan nog steeds via het
nummer 1733 de arts van wacht bereiken.
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medewerkers
wzc De Zathe
in de kijker

gesprek met
Ine Decorte en
Angel Durie
Het wzc De Zathe opende in 2013 zijn
deuren. Momenteel verblijven er 96
bewoners. 120 personeelsleden zetten
zich in om de senioren met de beste
zorgen te omringen. Ine Decorte werkt
er als animator en Angel Durie is één
van de gemotiveerde jobstudenten die
tijdens de vakanties en de weekends
een handje toesteekt.
Waarom hebben jullie gekozen voor
een zorgopleiding?

Angel: Ik help onder meer in de
ochtendzorg en steek ook een handje
toe tijdens de maaltijdbegeleiding. Ik
ben ook actief bezig met de avondzorg
van onze bewoners (specifieke taken
voor het slapengaan). Tijdens het
weekend werk ik in de voormiddag. Zo
heb ik voldoende tijd om te studeren
en voor mijn vrijetijdsbesteding bij de
Chirojongens.

Deze zomer gaan we iedere dinsdagen donderdagnamiddag wandelen.
Per afdeling is ook een barbecue met
optreden gepland. Verder kijken we uit
naar ons vernieuwde zomerfeest op 14
augustus, de Week van de Dementie
en kermisactiviteiten in september, de
seniorenweken in november. We sluiten
het jaar af met het eindejaarsfeest in de
Vismijn.

Welke activiteiten organiseren jullie
voor de mensen?

Het uitoefenen van dit beroep is niet
evident. Hoe gaan jullie hier mee om?

Ine: Onze bewoners nemen deel aan
de meest uiteenlopende activiteiten.
Dit gaat van optredens, garnaalpellen,
zangnamiddag, quiz, woord
spelletjes,
kookactiviteiten
tot
de
oeroude
klassieker lotto. De ene bewoner vindt
het fijn om een gezonde wandeling
met een vrijwilliger te maken. Anderen
genieten dan weer van de gezellige
drukte tijdens een optreden.

Ine: Los van de fysieke inspanningen
worden we wel eens mentaal op de
proef gesteld. Werken met mensen is
een hele mooie en dankbare job maar is
niet altijd even eenvoudig. De uitdaging
ligt in het zien van meer dan alleen het
ziektebeeld. Elke bewoner heeft immers
een eigen persoonlijkheid, levens
geschiedenis en eigenheid. Ook bouw
je een vertrouwensband op. Wanneer
een bewoner sterft, is dit voor ons toch
altijd een beetje afscheid nemen.

"Met een grote portie
menselijkheid, een
kwinkslag, een klein
gebaar en wat humor
proberen wij net dat
ietsje meer te bieden."
— Ine Decorte —
Wat vinden jullie het mooiste aan dit
beroep?
Ine: Dat je met een grote portie menselijkheid, een kwinkslag, een klein gebaar
en wat humor net dat ietsje meer probeert te bieden. Deze kleine, vriendelijke
gebaren verrichten soms wonderen en
kunnen de twinkeling in de ogen van een
bewoner terugbrengen. Erin slagen om
die fonkeling terug te vinden, dat vind ik
het mooiste onderdeel van mijn job.

Ine: Na mijn opleiding Opvoeder A2 vond
ik niet meteen de gepaste v acature. Toen
besloot ik om te solliciteren bij het woonzorgcentrum De Zathe voor de functie
als animator. De doelgroep ouderen was
voor mij een heel nieuw gegeven maar
ik werd goed 
opgevangen door mijn
collega’s. Ondertussen werk ik al 10 jaar
als animator.
Angel: Ik heb gekozen voor de
opleiding zorgkundige omdat mijn

moeder, D

ominique Joseph, als
verpleegkundige in De Zathe werkt.

Toen ik zes jaar oud was, kwam ik haar
geregeld bezoeken en kwam ik in
contact met haar collega’s. Ik wist toen
al dat ik graag in de zorgsector zou
willen werken. Momenteel ben ik bezig
aan mijn verpleegkundige opleiding.
Hoe ziet jullie takenpakket eruit?
Ine: Mijn dag start om 8 u. Dan help
ik onze bewoners tijdens het ontbijt.
Nadien ondersteun ik hen om zoveel
mogelijk taken zelfstandig uit te voeren.
Uiteraard bied ik hulp waar nodig. Na
het ontbijt zorgen we voor een zinvolle
dag
besteding voor onze 
bewoners.
Dit omvat groepsactiviteiten zoals een
zangnamiddag, soep maken, breien,
kaarten, de krant voorlezen. Daarnaast
organiseren we individuele activiteiten

op maat van de bewoner. Dit vraagt een
goede voorbereiding en planning.
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Angel: Het mooiste aan dit beroep is dat
je veel respect krijgt van de zorgvragers
en hun familieleden. Wat ik leuk vind aan
mijn job in De Zathe is dat ik er heel wat
ervaring opdoe. Ik vergroot mijn vak
kennis terwijl ik in het werkveld sta.
Krijgen jullie veel waardering vanwege
de bewoners en hun familie?
Ine en Angel: Zeker en vast. Familie
leden komen ons vaak bedanken voor
de zorg waarmee we hun familielid
omringen. We worden soms letterlijk in
de bloemetjes gezet of verwend met een
doos pralines. Ook uiten onze bewoners
hun waardering voor alles wat we voor
hen doen. Dit kan heel simpel met een
lieve glimlach of een klein handgebaar.
Angel, jij bent een van de
gemotiveerde jobstudenten die
tijdens de vakanties en in het
weekend helpt in De Zathe. Wat is je
motivatie om dit te doen?
Angel: Ik werk gewoon heel graag in
de zorgsector en ben tevreden dat ik
kan bijdragen aan de kwalitatieve zorg
verlening die elke bewoner verdient.
Het woonzorgcentrum De Zathe geeft
mij ook de kans om bij te leren want ik
mag verpleegkundige handelingen bijwonen. Dat apprecieer ik oprecht! En als
kers op de taart kan ik er nog een centje
mee verdienen.
Wat is de sterkte van jullie team?
Ine: Binnen ons woonzorgcentrum
hebben we heel wat verschillende werkdisciplines. Ieder personeelslid is van
belang in het streven naar kwaliteitsvolle
zorg voor onze bewoners. Ook onze
vrijwilligers mogen we niet vergeten.
Alle aparte schakels zijn even belangrijk
en vormen samen een sterke ketting.
Persoonlijk ben ik heel dankbaar voor de
spontane hulp die ik van collega’s krijg.
Dit maakt het werken in team nog zoveel
aangenamer.
Zijn jullie op zoek naar nieuwe
collega’s?
Ine en Angel: Zeker! Wij zijn steeds op
zoek naar gemotiveerde collega’s die ons
een handje kunnen helpen. Wij streven
ernaar om onze bewoners zo goed
mogelijk te door. Doordat de behoeften van veel bejaarden steeds groter
worden, zijn extra handen zeer welkom
en nodig. Wil je deel uitmaken van onze
enthousiaste ploeg? S
 olliciteren kan via
jobs.nieuwpoort.be.
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Week van de Borstvoeding
1 t.e.m. 7 augustus 2022

sociale
zaken

Tijdens de Internationale Week van de Borstvoeding wordt extra
aandacht gevraagd voor het belang en het normaliseren van
borstvoeding.
In verschillende Nieuwpoortse stadsgebouwen vind je een hoekje voor
borstvoedende mama’s. Je herkent deze locatie aan het kamerscherm
met de sticker van het Huis van het Kind - OONIE en het internationale
borstvoedingslogo.

www.nieuwpoort.be/borstvoedingsvriendelijke-locaties.

oefen je Nederlands
in het ABC-Kaffee
Praat je thuis geen Nederlands, maar wil je het wel graag leren? In het ABCKaffee kun je met vrijwilligers je Nederlands op een leuke manier oefenen.

KAFFEE

Gratis toegang, inschrijven is niet nodig. Geen opvang voor je baby? Geen
probleem, breng je kind gerust mee.
Het Sociaal Huis, Astridlaan 103
dinsdag 5 en 12 juli 2022, 14 tot 15.30 u. (daarna zomerreces tot 6 september)

iedereen verdient vakantie
Het initiatief Iedereen verdient vakantie is er voor vakantiegangers met een
beperkt budget. Voor wie nood heeft aan een dagje weg of vakantie, maar
niet zo gemakkelijk kan vertrekken.
Je kunt zowel meerdaagse vakanties en daguitstappen als sport- en
cultuuractiviteiten boeken. De medewerkers helpen met het samenstellen
van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.

VOOR WIE?
• gezinnen met een kortingscode op de voordeelpas van Nieuwpoort;
• inwoners met een laag inkomen, verhoogde tegemoetkoming bij de 		
mutualiteit of voor wie in schuldbemiddeling zit.
Het Sociaal Huis, Astridlaan 103 (zonder afspraak)
dinsdag 5 en 19 juli en dinsdag 2 en 9 augustus 2022, 9.30 tot 11.30 u.
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De Mantelhaven is er
voor mantelzorgers
De Mantelhaven is een ontmoetingsplek waar
personen die zorgen voor een naaste terechtkunnen
voor een luisterend oor en een deugddoende babbel
in een hartelijke sfeer. Mantelzorgers leren er ook bij
over thema’s zoals opvang, wonen, psychologische
steun, tegemoetkomingen, praktische hulp etc.
De eerstvolgende activiteit is:
• zomercafé op 4 juli
• in augustus is er geen bijeenkomst
Het Sociaal Huis, Astridlaan 103
eerste maandag van de maand van 14 tot 16.30 u.

www.nieuwpoort.be/demantelhaven,
hannelore.pyra@nieuwpoort.be of tel. 058 22 38 10.

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 fysieke 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? Stel je kandidaat.
stephanie.vandenbussche@nieuwpoort.be of
tel. 0475 42 67 19 (elke werkdag van 8.30 tot 11.45 u)

nieuw!
Anonieme Alcoholisten (AA) Nieuwpoort
Anonieme Alcoholisten (AA) is een zelfhulpgroep die lokaal in kleine groepen werkt,
waar mensen die van een alcoholprobleem af willen terechtkunnen.
Doel is om ieder lid nuchter te laten worden en te blijven. Sinds juni kun je
hiervoor terecht bij de groep Nieuwpoort Dapper Nuchter.
In een vergadering behoud je je anonimiteit en ben je
enkel bekend onder je voornaam. Door naar elkaar te
luisteren, te spreken over problemen en een programma te
volgen, lukt het vele mensen om daadwerkelijk iets te doen
aan hun alcoholmisbruik.
Het Sociaal Huis, Astridlaan 103
elke dinsdag van 19 tot 21 u

Voor algemene info rond AA Vlaanderen
of voor wie nood heeft aan een gesprek:
www.aavlaanderen.org, tel. 03 239 14 15
(altijd bereikbaar) of info@aavlaanderen.org.
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Goliath de Eerste
Nieuwpoort kent al eeuwenlang een rijke reuzentraditie.
De eerste historische vermelding van een reus stamt uit het
midden van de zeventiende eeuw, in de stadsrekening van
1653 en 1654.
De metershoge figuur was stadseigendom en kwam
traditioneel buiten tijdens de kermis. Maar ook in elke

belangrijke ommegang, processie of stoet die door de
stad trok, was de Stadsreus van de partij. Bij alle noemens
waardige plechtigheden of grootse festiviteiten was hij de
grootste eregast en torende hij boven alles en iedereen uit.

historisch
nieuwpoort

Aanvankelijk had de Stadsreus niet echt een specifieke
naam. Doorheen de tijd is men hem uiteindelijk Goliath gaan
noemen. Wanneer de reus deze naam toegekend kreeg, is
niet precies te dateren.
Het toekennen van een persoonsnaam was niet het enige
wat veranderde. Ook het uiterlijk van de reus kon al eens
wijzigen. Van tijd tot tijd waren oplapwerken nodig, om

sporen van slijtage of ouderdom weg te werken. Soms
herrees gewoon een nieuw exemplaar, naar het evenbeeld
van de oude reus. Dat was bijvoorbeeld het geval in 1765.
Na 1794 moest er een nieuwe versie van de Stadsreus
komen. In dat jaar had de Franse bezetter de reus compleet
verwoest. Alleen het hoofd kon toen van de vernietiging
gered worden.

een verjaardag van
reuzenformaat
Anno 2022 telt de Nieuwpoortse reuzenfamilie negen
leden. De indrukwekkende Jan Turpijn, Europa’s grootst
gedragen reus, is de ‘pater familias’ van dit bonte
gezelschap. Turpijn mag dan wel de allergrootste
Nieuwpoortse gigant zijn, de oudste is hij niet.
Die titel hoort toe aan het reuzenpaar Goliath en
Griete. Deze eminente Nieuwpoortenaren zagen het
levenslicht op 15 augustus 1947. Wat betekent dat ze
deze zomer hun 75e verjaardag vieren!
Goliath en Griete op stap in de Havenstraat.
De reuzen vieren in 2022 hun 75e verjaardag.
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Deze bijzondere gebeurtenis is reden genoeg om hun
boeiende levensverhaal te vertellen. Want dat begon
eigenlijk veel eerder dan 1947 …

De vooroorlogse Goliath I met de tamboer die de
bewegingen van de Stadsreus in goede banen moest leiden.

partijpolitieke antipathie

In 1884 kreeg de katholieke partij de macht in handen in
Nieuwpoort. Goliath kreeg als officiële Stadsreus bijgevolg
ook een katholieke stempel. Wat niet naar de zinnen was van
De Stadsreus die op het einde van de negentiende eeuw
de liberale partij en de vrijzinnige strekking in de stad. In hun
gebruikt werd, is de enige van alle vooroorlogse Goliath-
ogen was Goliath als Stadsreus ongebonden en moest hij
versies van wie fotomateriaal bestaat. Het schetst een
tot ieders beschikking staan.
duidelijk beeld van het uiterlijk en de kledij van de Stadsreus.
Als tegenreactie op het claimen van Goliath door de kathoGoliath was ruim zeven meter hoog en had lang haar
lieken, bouwden de liberalen uiteindelijk een eigen reus. Het
gemaakt uit zwarte paardenstaarten. Zijn gelaat had een
werd een vrouwenfiguur die luisterde naar de naam Grietje.
streng uitzicht en werd ontsierd door drie pokken. Hij droeg
een borstkuras met mooie graveringen en een donkere rok. De liberale Grietje en de katholieke Goliath koesterden geen
Opvallend waren zijn Oosterse tulband met veer en om zijn warme gevoelens voor elkaar en gingen nooit samen uit in
middel de rijkelijk versierde gordel met daarop het stads de stad. Wanneer Goliath door de straten werd gedragen,
wapen van Nieuwpoort. In zijn linkerhand hield hij een groot bleef Grietje binnen. En omgekeerd was Goliath nergens te
zwaard vast.
bespeuren als Grietje op pad was. Goliath ging nooit dansen
voor de huizen van liberale notabelen, net zomin als Grietje
Onder de rok verscholen zich de dragers die de reus lieten
dat deed voor katholieke woningen.
paraderen en dansen. In die periode waren er 12 mannen
nodig om Goliath in beweging te krijgen. Zij volgden de Ondanks hun afkeer van elkaar, ingegeven door partij
instructies op van de reuzenleider of tamboer-majoor. Deze politiek gekissebis, ondergingen beide reuzen uiteindelijk
stapte voor de reus op en gaf met zijn stok de bewegingen wel hetzelfde lot. Toen Nieuwpoort werd vernietigd tijdens
aan die de dragers moesten uitvoeren.
WO I, gingen ook Goliath de Eerste en Grietje verloren.
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Doorheen de jaren hebben de twee reuzen wat gedaante
verwisselingen ondergaan. In 1996 kreeg Goliath II een
zwarte hoed, een donker maatpak en een zakhorloge aangemeten. Griete hield vast aan dezelfde soort outfit met een
wissel in kleurgebruik.

grootse ambassadeurs
Qua karakter leken de herboren reuzentelgen in niks op hun
voorgangers. De politiek gekleurde verschillen waren bijgelegd en ze hoefden elkaar niet langer te ontwijken. Beide
reuzen gingen voortaan overal samen op pad.
Op 17 augustus 1947 werd in Nieuwpoort de nieuwe burgemeester Floribert Gheeraert ingehuldigd. Zijn ambtstermijn
werd feestelijk aangevat met een grootse inauguratiestoet
doorheen de binnenstad. Tijdens deze parade trokken
Goliath II en Griete alle aandacht naar zich toe. Met hun optreden in de stoet maakten ze hun blijde intrede in thuisstad
Nieuwpoort.

De Oostendse fotograaf Emile Michaël legde het allereerste
optreden van Goliath II en Griete vast, tijdens de folkloristische
stoet in Oostende op 16 augustus 1947. Hier zijn ze samen te
zien bij het ‘Grand Hotel Central’ op het Wapenplein.

Op 8 augustus 1948 traden Goliath II en Griete met elkaar in
het huwelijk. De ceremonie vond plaats op 5 september van
datzelfde jaar. In 2023 viert het reuzenechtpaar hun albasten
huwelijksjubileum.
De naoorlogse Griete wordt opgebouwd in de Schipstraat.
De reuzin had een stijlvol voorkomen met donkere jurk en
een elegante rieten hoed.

Sinds hun geboorte zijn Goliath II en Griete veelgevraagde gasten op festiviteiten en in stoeten, in Nieuwpoort en
daarbuiten. Tot op vandaag fungeren ze als volwaardige
ambassadeurs van onze stad, samen met de rest van de
Nieuwpoortse reuzenfamilie.

hergeboorte
Het duurde tot na de Tweede Wereldoorlog vooraleer in
Nieuwpoort terug een Goliath en een Griete door de straten
paradeerden.

• 		Goliath II en Griete hebben twee
reuzenkinderen: Rosalinde en Puuptje.
Rosalinde werd geboren op 4 mei 1985. Vijftien
jaar later, op 1 juli 2000, kwam reuzenzoon
Puuptje erbij. Puuptje werd gemaakt naar het
evenbeeld van Julien De Groote, reuzendrager
en verdienstelijk lid van de Reuzengilde.

Op 15 augustus 1947 werden Goliath II en Griete in het
leven geroepen, als eerbetoon aan hun naamgenoten die
sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. De nieuwe Goliath
en Griete waren echter beduidend kleiner dan hun voorgangers en worden elk door slechts twee personen gedragen.

• Bij ommegangen dragen Goliath, Griete en
de overige reuzen een bijzondere medaille.
Dit verwijst naar het feit dat de Vlaamse
reuzencultuur in 2015 officieel erkend werd
als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Een mooie stimulans voor deze unieke
folkloristische traditie in onze streek.

In de begindagen kreeg Goliath II een krijgerstenue aangemeten die deed denken aan die van de vooroorlogse Goliath
met een soortgelijk gedecoreerd harnas, riem met wapenschild en een in riet gevlochten helm. Hij heeft een pok in zijn
aangezicht, een verwijzing naar Goliath de Eerste. Griete was
een stijlvolle dame met donkere jurk, een riem die achteraan
in een strik werd gebonden en een rieten hoedje.
Tijdens maritieme gelegenheden gebeurde het wel eens
dat de twee reuzen ook in visserstenue gestoken werden.
Goliath ging door voor een visser met typische noordwester,
Griete als eenvoudige vissersvrouw. Tijdens de Heksenfeesten transformeerde Griete ook in een heks met zwarte
kapmantel.
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Wist je dat?

Goliath II en Griete kregen soms een visserstenue aangemeten. Hier poseren ze voor een groepsfoto bij de
eerste communie van hun reuzendochter Rosalinde in
de zomer van 1992.

• Nieuwpoort kreeg in 2018 het label van
Reusvriendelijke Gemeente. Dit bijzonder
statuut werd toegekend door de vzw Reuzen
in Vlaanderen uit erkentelijkheid voor de
inzet om de reuzencultuur te behouden en
ondersteunen.
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de Nieuwpoortse
Reuzengilde

een interview
met Sanne Ramboer
Het Reuze Feest is ongetwijfeld één van de
zomerse topevenementen aan onze kust.
Met de Reuze Parade zet de Nieuwpoortse
Reuzengilde Jan Turpijn een traditie voort
die dateert uit de jaren 1600. Ondertussen is een hele tijd verstreken maar in
Nieuwpoort worden de reuzen nog steeds
gekoesterd.
Sanne Ramboer, secretaris van de Nieuwpoortse Reuzengilde Jan Turpijn, kijkt alvast
reikhalzend uit naar het Reuze Feest op 9
en 10 juli. Het optreden van talrijke reuzen
uit binnen- en buitenland zal zoals steeds
bijzonder worden gesmaakt!
Wanneer werd de Nieuwpoortse Reuzengilde Jan Turpijn opgericht?
De Nieuwpoortse Reuzengilde werd opgericht
in 1923. De eerste officiële reus werd gedoopt
tijdens de Sint-Janskermis in 1925 waar hij dan
ook de naam Jan Turpijn kreeg. Deze beroemde reus werd vernoemd naar de toenmalige
burgemeester die in 1489 de Nieuwpoortse
vrouwen optrommelde om te helpen vechten
tegen de Fransen. Deze dappere vrouwen
weerden zich heldhaftig en slaagden erin om
de tegenstanders te verjagen.
Hoeveel reuzen telt België?
Hoeveel reuzen er precies zijn in België
is nog nergens in cijfers opgenomen. Er
liggen immers heel wat reuzen weggeborgen die niet meer in het openbaar te
zien zijn. Er zijn wel 147 reuzenbeheerders
actief in Vlaanderen. Ze zijn erkend vermits
hun reuzen tot het Immaterieel Cultureel
Erfgoed behoren, waaronder ook onze
eigen reuzen.
Hoeveel reuzen telt de Reuzengilde? Welke
reus is de meest recente?
Momenteel bestaat de Nieuwpoortse
reuzenfamilie uit negen reuzen. De meest
bekende reus is Jan Turpijn. De andere
reuzen heten Goliath, Griete, Jacqueline,
Hendrik Geeraert, Karel Cogge, Puuptje,
Rosalinde en Crabbe. De meest recente
reuzen zijn Hendrik Geeraert en Karel
Cogge. Op 18 juni 2016 werd de reus ‘Karel
Cogge’ in Veurne gedoopt. Op 9 juli 2016
werd ‘Hendrik Geeraert’ gedoopt op de
Kaai. Het is uniek voor Nieuwpoort en voor
Vlaanderen dat twee lokale helden vereeuwigd worden als reus.
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"Reus Jan Turpijn is
de grootste gedragen
reus van Europa en een
echte mastodont."
— Sanne Ramboer —

Welke reus is het meest geliefd?
Dat is moeilijk om te zeggen want de
populariteit van de verschillende reuzen
hangt af van persoon tot persoon. Turpijn
is uiteraard de meest spectaculaire reus
gezien zijn uitzonderlijk groot formaat.
De andere reuzen zijn ook heel geliefd
bij het grote publiek. Zo hebben we
eens op verzoek van iemand onze reuzin
Rosalinde opgezet. Mensen kwamen
toen speciaal langs om haar te bekijken.
Hoeveel mensen zijn er nodig om Jan
Turpijn te dragen?
Reus Jan Turpijn is de grootste gedragen
reus van Europa en een echte mastodont. Hij heeft een lengte van 10,4 meter,
weegt 750 kg en wordt gedragen door
24 dragers. Hij is ereburger van Nieuwpoort en gekend in binnen- en buitenland. Jan Turpijn treedt momenteel niet
zoveel meer op, maar op bepaalde
locaties mogen wij hem wel nog als eyecatcher plaatsen.

Hoeveel personen zijn actief bij de gilde
en wie zetelt in het bestuur?
Momenteel zijn er zo’n zestien actieve
leden. Het bestuur telt vijf personen.
Voorzitter is Manolito Hillebrant en
Jimmy Daelman is actief als ondervoorzitter. Penningmeester is Roland
De Groote terwijl Geert Vandaele
materiaal
meester van onze gilde is.
Ikzelf ben secretaris sinds 2016.
Waarom ben je lid geworden?
Ik ben oorspronkelijk lid geworden door
mijn man Manolito Hillebrant. Na enkele
uitstappen met de reuzenfamilie had ik
ook de smaak te pakken gekregen. Ik
hield ervan om mee uitstappen te organiseren. Enkele jaren later werd ik secretaris.
De Reuzengilde is bekend in binnen- en
buitenland. Maken jullie verre verplaatsingen met de reuzenfamilie?
We organiseren meestal zo’n vier
uitstappen per jaar. Zo trekken we dit
jaar naar Bergen op Zoom in Neder-

land en bezoeken we de stad Puurs.
Jaarlijks gaan we met Halloween naar
Blankenberge. Het gebeurt dat we met
de reuzen
familie naar het buitenland
trekken. Ons hoogtepunt blijft het Reuze
Feest in eigen stad.
We organiseren ook zelf evenementen
zoals een Reuzenbarbecue en -darts.
Vinden jullie nog steeds voldoende
dragers?
Het wordt steeds moeilijker om voldoende dragers te vinden om ons te
helpen. Vaak hebben jongeren wel interesse maar durven ze niet altijd de stap
te zetten om lid te worden van onze vereniging. Sommigen haken ook af door
een overvolle agenda. Maar wij geven
niet op. Via sociale media proberen we
een breder publiek te bereiken.
Vergen de kostuums van de reuzen veel
onderhoud?
De kostuums van de reuzen vergen niet
heel veel onderhoud, maar bij iedere
wasbeurt zijn we toch wel even zoet.
Herstellingen zijn regelmatig nodig want
onze reuzen treden op in alle weers
omstandigheden. Dit zorgt voor slijtage
aan de reuzenkledij. We zijn wel van plan
om dit jaar enkele kostuums te v ernieuwen.
Aan welke optredens bewaar je de
beste herinneringen?
We hebben al heel wat leuke dingen
meegemaakt tijdens onze uitstappen.
Hetgeen ik mij nog goed herinner, is
dat we tijdens de reuzenstoet in 2013
een heleboel cupcakes mochten uitdelen. Dit was ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van Jan Turpijn II. Een
spectaculair gebeuren waaraan we veel
plezier hebben beleefd.
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HISTORISCHE LINK MET NIEUW ONTWERP
Een professionele jury beoordeelde de kandidaten-teams
en toetste de ontwerpen aan de vereisten uit het bestek.
Het ontwerp werd gekozen omwille van het coherente
verhaal van de bestaande gebouwen, de schakelelementen
en het nieuwe ensemble.
De omgang met de historische site en de inplanting
van het nieuwe Stadskantoor bouwt verder op de
stedenbouwkundige visie van architect Viérin, die na WO I
werd aangesteld voor de heropbouw van Nieuwpoort.
Met de Stadshalle, het Stadhuis en de Pastorie creëerde
hij een uniek stedenbouwkundig geheel waarvan de
oorspronkelijke vormgeving en eenheid tot op vandaag
bewaard zijn.
Het ontwerp zal nu verder worden verfijnd en worden
voorgelegd aan de experten van het Agentschap
Onroerend Erfgoed om garantie te kunnen bieden voor het
respect en de herwaardering van de Stadshalle.
TIMING VAN HET PROJECT
Een precieze timing voor de bouw en de opening van het
nieuwe Stadskantoor wordt nog uitgewerkt. Alle teams zijn
zeer gedreven om het ontwerp te verfijnen en streven naar
een vlotte samenwerking.
DIENSTVERLENING VOOR DE BURGER STAAT CENTRAAL
De centralisatie van de diverse stadsdiensten is een echte
meerwaarde voor de belangrijkste doelgroep van het
nieuwe Stadskantoor: de burger. Het contact met de
inwoners en bezoekers zal vergemakkelijken, versnellen en
er kwalitatief op vooruit gaan.

openbare
werken

In het Stadskantoor zal je terechtkunnen voor alle mogelijke
diensten en producten die de Stad aanbiedt. De moderne
infrastructuur maakt het mogelijk om elke klant een
persoonlijke en snelle behandeling aan te bieden. Voor elk
aspect van dienstverlening en elke vraag word je hier vlot
verder geholpen.

eerste ontwerp
nieuw Stadskantoor
gepresenteerd
Stad Nieuwpoort heeft B-architecten, Bressers
Erfgoed en Arcadis geselecteerd voor het ontwerp
van het nieuwe Stadskantoor. Het gebouw moet
de veruitwendiging worden van een modern en
efficiënt stadsbestuur dat dienstverlening hoog
in het vaandel draagt. Het Stadskantoor wordt de
administratieve en bestuurlijke kern van Nieuwpoort,
dé wegwijzer voor het ontdekken van alles wat in
onze stad gebeurt en leeft.
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onderhoudswerken Jozef
Cardijnlaan afgerond
De onderhoudswerken aan de Jozef
Cardijnlaan zijn afgerond. Voor de
werken uitgevoerd werden, bleek
uit snelheidsmetingen dat meer
dan 15 % van de weggebruikers
de toegelaten snelheid van 50 km/
uur niet respecteerde. Ook werden
de oude snelheidsremmende
maatregelen (bloembakken, paaltjes
en verkeersdrempel) veelvuldig
aangereden.
Daarom werd besloten om
maatregelen te nemen. De nieuwe
situatie moet het doorgaand verkeer
vertragen en de straat veiliger maken
voor buurtbewoners en schoolgaande
jeugd. De Stad rekent op alle
weggebruikers om de snelheid van
50 km/uur te respecteren.

Het brede wegprofiel van de Jozef
Cardijnlaan werd visueel versmald
door het geschrankt inplanten van
een bomenrij. Deze bomen zorgen
bovendien voor een groener en
aangenamer straatbeeld. Daarnaast
heeft de straat een nieuwe toplaag
asfalt en staan de parkeervakken
duidelijk gemarkeerd.
Ook aan de fietsers wordt gedacht.
In het verleden gebruikten zij
noodgedwongen de betonnen
veiligheidsstrook, wat niet de
bedoeling was. Nu kunnen fietsers hun
plaatsje op de rijweg innemen. Hun
aanwezigheid zal worden aangeven
door fietslogo’s. Tot slot wordt de
openbare verlichting binnenkort
aangepakt.

vernieuwing Kinderlaan tussen
Elisalaan en Albert I laan
De gemeenteraad heeft op 28 april 2022 het ontwerpdossier van de opdracht voor het vernieuwen
van de Kinderlaan en Elisalaan goedgekeurd. Doel is om de inkomzone van Nieuwpoort en Koksijde
op te waarderen. Er worden veilige fietspaden voorzien en de zone wordt groener gemaakt. Ook
krijgt de rijbaan een nieuwe toplaag in asfalt en worden nieuwe voetpaden aangelegd.
Voor dit project wordt een bedrag van 428.013 euro voorzien waarvan Stad Nieuwpoort 153.000
euro betaalt. De aanbestedingsprocedure is lopende.

aanleg regenwatercollector
in Astridpark
Begin juli wordt gestart met het plaatsen van een regenwatercollector in het
Astridpark. Een deel van het regenwater van de binnenstad wordt afgevoerd
naar het open water van de Oude Veurnevaart in plaats van naar het
waterzuiveringsstation.
In een latere fase zal de regenwatercollector worden doorgetrokken in de
Langestraat tussen het Astridpark en Recollettenstraat. Voor deze werken werd
een rioleringssubsidieaanvraag ingediend.
Deze werken verlopen in twee fases:
• Begin juli tot bouwverlof: aanleggen van de rioleringsbuizen
• Half augustus tot eind september: bouwen van de uitstroomconstructie

MijnVerbouwPremie
nieuw: één loket voor
Vlaamse renovatie- en
energiepremies

wonen
geen hondenpoep
op de grond! hou jij
het mee proper?
Hondeneigenaars zijn verplicht om hondenpoep op te
rapen en te deponeren in de vuilbak. Het laten liggen is
immers een vorm van zwerfvuil.
Zorg dus je altijd een hondenpoepzakje bij de hand
hebt. Op verschillende plaatsen in Nieuwpoort staan
hondenpoeppalen waar je een zakje kunt nemen. Heb je
er geen bij, maak je kans op een boete.
Gooi je hondenpoepzakjes in een straatvuilnisbak, in de
hondenpoepbuizen of thuis bij het restafval.
Honden zijn niet toegelaten op het strand van
woensdag 15 juni tot en met donderdag 15
september 2022. Buiten deze periode zijn ze wel
toegelaten, maar is het verplicht om je hond aan de
leiband te houden. In natuurgebieden is het ook
verboden om je hond los te laten lopen.

Vanaf zaterdag 1 oktober 2022 vraag je de Vlaamse
renovatie- en energiepremies aan via één online
loket: mijnverbouwpremie.be.
Mijn VerbouwPremie vervangt vanaf vrijdag 1 juli
2022 de meeste renovatiepremies van WonenVlaanderen en energiepremies van Fluvius. Ontdek
de voorwaarden op www.mijnverbouwpremie.be.
Gebruik de simulator om te weten op welke premies
je recht hebt. Je kunt alvast starten met jouw
renovatieproject. Facturen mogen bij aanvraag van
Mijn VerbouwPremie maximaal 2 jaar oud zijn.
WIE?
Voor wie investeert in een bestaande woning,
bestaand appartement, appartementsgebouw of
bedrijfspand.
WAT?
Er zijn premies voor dakrenovatie,
buitenmuurrenovatie, vloerrenovatie, renovatie van
buitenschrijnwerk, binnenrenovatie, investeringen
in hernieuwbare energie en vernieuwing van
elektriciteit en sanitair.
BEDRAG?
Het bedrag van de premie hangt voor woningen af
van het totale gezinsinkomen en de samenstelling
van het gezin. Voor bedrijfspanden gaat het om een
vast bedrag per m2 of per installatie.

FINANCIER JE VERBOUWING
MET MIJN VERBOUWLENING
Naast de invoering van Mijn VerbouwPremie, kun
je vanaf vrijdag 1 juli 2022 ook de renteloze Mijn
VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen.
Hiermee kunnen renovaties gefinancierd worden
die zowel focussen op woningkwaliteit als op het
verbeteren van de energieprestatie.
Deze lening kan aangevraagd worden voor wie in
de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn
VerbouwPremie zit.
Ook private verhuurders en verhuurders via een
sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking.
Let op! Je kunt de premie tijdelijk niet aanvragen
tussen 1 juli en 30 september 2022.
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nieuwe ondernemingen
Priscilla’s Brood en Gebak
Albert I laan 155
Sinds 10 mei 2022 baten Philippe en Priscilla
de bakkerij Priscilla’s Brood en Gebak uit
in Nieuwpoort-Bad. De onderneming staat
garant voor ambachtelijk gemaakte producten
en streeft ernaar om kwaliteit te bieden.
www.priscillasbroodengebak.be
priscillasbroodengebak@gmail.com
tel. 058 24 24 30 of tel. 0470 80 31 80

lokale
economie

Peter’s Wijn- & Cadeaushop
Oostendestraat 2

gezellige avondmarkten

Op 10 mei 2022 opende Peter’s Wijn &
Cadeaushop. Je kunt hier terecht voor een
uitgebreid wijnaanbod en fijne cadeaus.

Deze zomer staan er zes avondmarkten op het
programma. Deze vinden plaats op verschillende
locaties in Nieuwpoort.

tel. 0479 72 01 64

dinsdag 12 juli | Storms' Harbour
dinsdag 19 juli | Promenade – Louisweg

Thélene
Franslaan 16

dinsdag 26 juli | Nieuwpoort-Stad (centrum)

Heleen Verdievel opende haar winkel Thélene
op 1 april 2022. Zij biedt verse thee, infusies,
cadeauboxen en accessoires aan.

zaterdag 30 juli | Sint-Joris
dinsdag 9 augustus | Nieuwpoort-Stad (centrum)
dinsdag 16 augustus | Promenade – Louisweg

www.thelene.be
info@thelene.be
tel. 058 28 75 43

Lisa Raes verzorgt de sociale media-kanalen
van bedrijven. Ze voorziet een digitaal pakket
dat bij elke onderneming en elk budget past.

Café de Paris
Kaai 16
Het visrestaurant Café de Paris heeft met
Alain Bonhé en Jan Haeck twee nieuwe
uitbaters. Zij willen de rijke traditie van de zaak
onverminderd voortzetten.
www.cafedeparis.be
info@cafedeparis.be
tel. 058 24 04 80
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Voor de vierde maal ging Koop Lokaal op zoek naar
gezichten voor de campagne Ik koop lokaal. Hun missie
is om sterke, dynamische handelskernen te creëren met
unieke zelfstandige handelaars en winkeliers van hier, die
zowel op vlak van aanbod als tewerkstelling een duurzaam
karakter hebben.
In 57 West-Vlaamse gemeenten werd een lokale winkelier
verkozen tot ambassadeur.
Met meer dan 400 stemmen mag Hoevewinkel ’t Dunehof
zich opnieuw Ik koop lokaal-ambassadeur van Nieuwpoort
noemen. Vorig jaar mocht de onderneming de titel ook al
naar huis meenemen. De hoevewinkel verkoopt producten
van eigen productie, van collega-landbouwers en 100 %
West-Vlaamse producten.

Content Media – Lisa Raes
Hemmestraat 4

www.contentmedia.social
hello@contentmedia.social
tel. 0474 45 59 59

't Dunehof opnieuw
verkozen tot Koop Lokaalambassadeur

braderie in de
Marktstraat
In het kader van het Reuze Feest vindt op
zaterdag 9 juli 2022 voor de eerste keer
een braderie plaats in de Marktstraat. Je
kunt er tussen 10 en 18 u. genieten van
de shopmogelijkheden en de animatie
voor jong en oud.
Om alles veilig te laten verlopen, wordt
de straat op die dag afgesloten.

Nieuwpoortse Cadeaubon
nu ook online te koop
De Nieuwpoortse Cadeaubon is een eigentijdse en unieke geschenkmogelijkheid. Voor elke gelegenheid is dit
een uitstekend idee om te geven maar ook om te krijgen. Je kunt met de Nieuwpoortse Cadeaubon terecht bij
tal van ondernemingen uit diverse sectoren. De Nieuwpoorts Cadeaubon verkrijg je bij Toerisme Nieuwpoort.
Voortaan kun je de cadeaubon ook online aankopen via www.ikkoopinnieuwpoort.be.
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schrijf je in voor de
Westhoek Academie
De Westhoek Academie biedt beeldatelier aan voor
kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar. De lessen
vinden plaats in de stedelijke Vismijn.

op maat van
het kind en
de jongere
tienerwerking
zomervakantie
Tijdens de zomervakantie wordt de tienerwerking
ingericht voor jongeren van 13 en 14 jaar.
Deelnemers mogen zelf bepalen hoe hun
weekplanning er zal uitzien en welke activiteiten ze
samen doen met de animatoren: sporten, workshops,
koken, ravotten etc.
jongeren uit het geboortejaar 2008 en 2009
elke weekdag van 9 tot 16.30 u.
verzamelen in de voetbalkantine, Dudenhofenlaan 2D
gratis | inschrijven via nieuwpoort.be/tienerwerking-2

vergeet je niet te registreren!
De Buzzy Pazz is een abonnement waarmee kinderen
en jongeren van 6 tot en met 24 jaar onbeperkt met
alle bussen en trams van De Lijn kunnen reizen. Stad
Nieuwpoort voorziet voor inwoners een tussenkomst
van 50 % op de aankoopprijs.
De werking is begin dit jaar veranderd, de korting
wordt niet meer automatisch toegekend.

1

Start je in september met hoger onderwijs? Vraag dan
nu al een studietoelage aan. Maak een profiel aan op
www.studietoelagen.be en volg de stappen.
Geef aan dat de Dienst Studietoelagen elk jaar een
dossier mag opstarten en je moet de komende jaren
amper nog iets doen om een studietoelage te krijgen.
Let op! Enkel studenten hoger onderwijs
(hogeschool of universiteit) moeten zelf een
aanvraag indienen. Voor het kleuter, lager en
secundair onderwijs gaat dit automatisch via het
Groeipakket.
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De kunstopleiding leunt aan bij het basisonderwijs:
zoekend naar vormen, kleuren en texturen die verdoken
zitten in verschillende materialen. De lessenreeks is ook
extra uitdagend en bouwt verder op het aanbod van het
secundair onderwijs.

Meer info op
www.westhoekacademie.be
of in het hoofdgebouw:
Veurnelaan 109, 8670 Koksijde.

Buzzy Pazz: 50 %
tussenkomst voor
inwoners

Aanvraag nieuwe Buzzy Pazz
Doe een aanvraag via de stedelijke website.

vraag je studietoelage
hoger onderwijs aan!

Ga samen met de leerkracht creatief aan de slag en
maak een zoektocht naar de kunstenaar in jezelf. Om
even tot jezelf te komen, om jezelf te (her)ontdekken.

Op www.nieuwpoort.be/buzzypazz vul je het
aanvraagformulier in.
2 De Stad bezorgt jouw aanvraag aan
De Lijn die je een brief stuurt met een
overschrijvingsformulier. Je korting is dan 		
meteen verrekend.
3 Na betaling van de factuur wordt het 		
abonnement op je MOBIB-kaart geactiveerd.
Had je nog geen MOBIB-kaart? Dan wordt die
mee aangerekend en per post naar je 		
opgestuurd.
Hou er rekening mee dat de verwerking door De Lijn
tot 1 maand kan duren.
Verlenging Buzzy Pazz
Ook voor de verlenging van je Buzzy Pazz moet
je eenmalig het aanvraagformulier op de website
invullen. Doe dit zo snel mogelijk. De Lijn bezorgt je
dan op het juiste moment een voorstel tot verlenging
waarbij de 50 % korting is verrekend.

skatecontest in
het skatepark
Op zaterdag 30 juli 2022 kun je op skatepark ’t Schip
jouw beste tricks tonen tijdens een echte skatecontest.
Er zijn drie categorieën: non sponsored -14, non
sponsored +14 en sponsored. Deelnemers in de
eerste twee categorieën kunnen goodies en trofeeën
winnen. Voor de sponsored categorie krijgt de eerste
plaats een trofee en een geldprijs van 200 euro. De
tweede en derde plaats maken kans op een geldprijs
van respectievelijk 125 euro en 75 euro.
Nadien staan nog twee kleine contests op het
programma: beste trick over de euro gap en highest
air. Voor beide contests is er een geldprijs van 50 euro
voorzien. Leeftijd speelt hier geen rol.
Muziek door DJ Djari, drinks door Jeugdhuis De
Sortie. Met medewerking van Oodeekay skateshop.
zaterdag 30 juli, contests starten om 14 u.
aanmelden tussen 13 en 13.45 u.
skatepark ’t Schip, Dudenhofenlaan 2B
gratis

De zomerscheurkalender
is er weer!
In juni werd via de Nieuwpoortse basisscholen een
toffe zomerkalender vol doe-tips, weetjes, puzzels en
challenges verdeeld. Ook interesse in deze zomerkalender? Haal je gratis exemplaar af in de bib of het
Jeugdcentrum.
Surf ook eens naar www.zomerkalender.be voor:
•
•
		
•
•

nog méér leuke activiteiten en tips;
oplossingen en antwoorden op raadsels en 		
sommen (van de dag ervoor);
extra raadsels, opdrachten, knutseltips;
blanco blaadjes om thuis af te drukken.

NIEUW DIT JAAR
Wie deelneemt aan de opdrachten en hiervan
een foto deelt, maakt wekelijks kans op een gratis
dagticket voor de Zoo of Planckendael. Daarnaast
kan iedereen de hele zomer een gezinsticket
boeken met 15 % korting (online te reserveren).
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Jeugddienst gaat
internationaal

een interview met
Jens D'hondt
Jens D’hondt, jeugdwerker bij Stad
Nieuwpoort, heeft deelgenomen aan het
symposium ‘Municipal Youth Work’ in
Helsinki. Tijdens dit studiebezoek kwam
hij meer te weten over het jeugdwerk
in de Finse hoofdstad en wisselde hij
ideeën uit met jeugdwerkers uit heel
Europa.
Hoe ben jij in Finland terechtgekomen?
Tijdens een vorming van Bataljong, de
organisatie die gespecialiseerd is in
lokaal beleid voor jongeren en kinderen, werd verteld over een Europees
uitwisselingsproject voor jongeren en
jeugdwerkers. In dit kader worden op
verschillende locaties het hele jaar door
interessante opleidingen georganiseerd.
Diegene die mij aansprak, over jeugdwerk, vond plaats in Helsinki. Na een
selectieprocedure werd ik samen met
25 jeugdwerkers uit 16 verschillende
Europese landen uitgenodigd voor het
symposium.
Hoe heb je dit ervaren?
Het was een zeer interessante ervaring.
Door te praten met andere jeugd
werkers merkte ik dat iedereen te
maken krijgt met dezelfde uitdagingen. Een goed voorbeeld hiervan was
de thematiek rond betaalbaar wonen.
In veel Europese landen zijn de prijzen
op de huizenmarkt enorm gestegen
en wordt gezocht naar aanvaardbare
alternatieven. Dit symposium zette mij
ook aan om nog meer te reflecteren
over ons eigen jeugdbeleid.
Hoe zou je het jongerenwerk in Finland
omschrijven? En hoe verschilt het met
ons jeugdwerk?

"Wij kiezen voor
participatief jeugdwerk
en vertrekken vanuit
de jongeren."
— Jens D'hondt —
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In Finland is het jongerenbeleid sterk
geprofessionaliseerd en speelt het onderwijs een belangrijke rol. Zij kiezen resoluut
voor een topdown aanpak waarbij de
meeste beslissingen van bovenaf worden
gemaakt. De jongeren krijgen de kans
om te participeren maar niet zoals wij
gewend zijn. Bij de organisatie van een
kamp bijvoorbeeld mogen jongeren

aangeven wat ze graag willen doen maar
moeten ze geen rekening houden met
budget. De jeugdwerkers, die allemaal
hoger geschoold moeten zijn, nemen de
coördinatie volledig op zich.
Bij ons is dit helemaal anders. Wij kiezen
voor participatief jeugdwerk en vertrekken vanuit de jongeren. Zij moeten
zelf ideeën aanbrengen, evenementen
organiseren, budget beheren, hun talent
ontwikkelen etc. Wij werken ook met
vrijwilligers die ons jeugdbeleid mee
vorm helpen geven. We staan allemaal
op dezelfde golflengte en willen een zo
goed mogelijk jeugdaanbod brengen.
Op welke doelgroep focussen zij zich?
De jeugdhuizen focussen zich op jongeren tot en met 18 jaar. Daarna moeten zij
zelf hun weg vinden naar organisaties of
verenigingen die hen aanspreken. Voor
mij was dat een zwakte van het systeem.
Jongeren beginnen immers pas kritisch
te worden naarmate ze ouder worden.
Bij is ons is de jeugddoelgroep veel
breder. Hier word je als jongere aanzien
tot 30 jaar.
Hoe wordt in Helsinki omgegaan met
kwetsbare jongeren?
Heel goed! Helsinki telt veel migranten en
zij worden echt betrokken bij het jeugdwerk. Procentueel zien we dat jongeren
met een migratieachtergrond daar heel
goed vertegenwoordigd zijn. Dat komt
waarschijnlijk omdat het onderwijs daar
nauw samenwerkt met het jeugdwerk.
Jongeren vloeien vlotjes door. Dat is een
punt waar wij aan kunnen werken. Zo zijn
we reeds in gesprek met OKAN en de
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw.

Tijdens het symposium heb je ook
jeugdhuizen bezocht. Hoe was die ervaring?

is ook niet zo laagdrempelig. Doordat
gewerkt wordt met verkiezingen, vindt
niet iedereen zijn weg naar dit orgaan.

Helsinki telt maar liefst 50 verschillende
jeugdhuizen en 350 jeugdwerkers zijn
hiervoor verantwoordelijk. Elk jeugdhuis
is gericht op een andere specialiteit. Zo
was de jongerenplek die wij bezocht
hadden gespecialiseerd in graffiti. Een
bekende graffiti-artiest uit Helsinki ging
daar met jongeren en jeugdwerkers
creatief aan het werk.

Zijn er zaken die hier in Nieuwpoort
worden gedaan waar de andere deelnemers interesse in toonden?

Op vlak van activiteiten en infrastructuur
zijn hun jeugdhuizen heel vernieuwend.
Zo kunnen jongeren er aan de slag
met zelfbouwpakketten voor robots en
kunnen ze zelf muziekstukjes maken.
Ook de samenwerking met de scholen
was heel goed.
Is ons Jeugdhuis vergelijkbaar met die
van hen?
De jeugdhuizen in Helsinki kan ik het
best vergelijken met onze werking van
de Caravanne. Na de schooluren gaan
jongeren tussen 12 en 18 jaar naar het
jeugdhuis om deel te nemen aan activiteiten of om hun huiswerk te maken.
In Nieuwpoort is het Jeugdhuis eerder
recreatief. Jongeren bepalen zelf welke
evenementen er plaatsvinden en staan
ook in voor de organisatie ervan.
Wordt in Helsinki ook gewerkt met een
jeugdraad?

Ik heb daar uitgelegd hoe wij globaal
werken als Jeugddienst, hoe wij omgaan
met vrijwillige organisaties en hoe
iedereen hier laagdrempelig kan participeren. En dat het de bedoeling is dat
iedereen op 2- of 3-jarige leeftijd start in
het Jeugdcentrum en hier blijft tot hij of
zij 25 jaar is. Alle participanten van het
symposium konden zich heel erg vinden
in dit idee.
Wat zijn de sterke punten van ons
jeugdwerk?
Soms staan we te weinig stil hoe goed
ons jeugdwerk scoort. Zo is in Nieuwpoort de participatie sterk verbeterden
hebben we een goede relatie met de
verschillende spelers van het jeugdwerk. Ons jeugdbeleid is bovendien
laagdrempelig.
Jongeren
mogen
langs
komen om hun hart te luchten.
We merken wanneer jongeren een
probleem hebben, dat ze ons vinden om
hierover te praten. Een werkpunt is dat
we nog niet alle jongeren bereiken. Het
is een uitdaging om een aanbod uit te
werken waar iedereen zich in vindt.

De werking van de jeugdraad is vergelijkbaar met die van ons. Voorstellen moeten
ook voorgelegd worden aan het bestuur.
Groot verschil is dat jongeren ouder dan
20 jaar niet vertegenwoordigd zijn. Dat
vind ik een gemiste kans. De jeugdraad
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Heb je nog plannen met de jeugdwerkers die je hebt leren kennen tijdens je
uitwisseling?
Samen met de jeugdraad zouden we
graag een uitwisseling met andere
jongeren op poten willen zetten. Dat
zou rond een topic zijn die zij willen
bespreken en ook relevant is. Dat kan
bijvoorbeeld wonen of participatie zijn.
Eens dit vastgelegd is, ga ik contact
leggen met de persoon die ons daar het
meest over kan vertellen. Omgekeerd
zou de andere partij dan ook naar
Nieuwpoort komen. Dit project moet
weliswaar nog uitgewerkt worden.
Welke punten heb je terug meegenomen naar Nieuwpoort?
De idee dat jongeren mee vorm mogen
geven aan kampen en activiteiten. Ik zou
dat graag willen toepassen op de Swapwerking. Tijdens een brainstormsessie
met verschillende jongeren kan iedereen
zijn input geven. Ik heb ook nagedacht
over de activiteiten die we organiseren
voor jongeren ouder dan 18 jaar. Wij
hebben het Jeugdhuis en de Jeugdraad,
maar op vlak van activiteiten schieten we
tekort. Er zou ook een aanbod moeten
zijn voor jongeren ouder dan 18 jaar.
Ook op vlak van ecologie is Helsinki sterk
bezig. Jongeren zijn daar heel bewust
van het milieu. Er worden ook heel veel
groene projecten georganiseerd. Het
zou mooi zijn indien we deze bewustwording ook bij onze jongeren kunnen
stimuleren.
Welke plannen hebben jullie nog voor
de Nieuwpoortse jongeren?
Met het nieuwe Jeugd- en Sportcentrum
gaan we ongetwijfeld veel meer mogelijkheden hebben. In samenspraak
met de jeugd gaan we kijken hoe we
die plannen kunnen uitrollen. Daarbij
kunnen zij aangeven wat hun noden zijn
en hoe we ons aanbod op hen kunnen
afstemmen.
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op het
strand

beleef een actieve
vakantie op het
sportstrand
01/07 – 31/08
Tijdens de zomervakantie opent de Sportdienst een
afgebakend sportstrand. Deze hippe ontmoetingsplek
vind je ter hoogte van de badinstallatie. De vijf
sportvelden zijn elke dag doorlopend open, telkens
van 10 tot 18 u.
Kom individueel of in groep populaire strandspelen
beoefenen. Je krijgt telkens begeleiding van
gediplomeerde sportanimatoren. Deelname aan de
activiteiten is gratis.
Inschrijven voor de workshops, initiaties en tornooien
gebeurt bij de sportanimatoren vanaf 10 u. Bij storm en
regenweer zijn er geen workshops.
Meer info vind je op www.nieuwpoort.be/sportstrand.
van 10 tot 18 u.
Strand t.h.v. Hendrikaplein en Redderpost 1
gratis | inschrijven kan dagelijks vanaf 10 u.
bij de animatoren

PROGRAMMA
MA Petanque en spikeball 10.30 tot 12 u.
Voetbal vanaf 13 u.
DI

Kubb 10.30 tot 12 u.
Lopen 10.30 u.
Volleybal 14 tot 17 u.

WO Kids Day / Youth Day hele dag
Beachbal 2-2 14 tot 17 u.
DO Bootcamp 10 tot 11 u.
Netbal 14 tot 17 u.
VR Yoga 10 tot 11 u.
Lopen 10.30 u.
Beachbal 1-1 14 tot 17 u.
ZA Workshops dancemoves 10 tot 11 u.
Volleybal 14 tot 17 u.
ZO Kubb 10.30 tot 12 u.
Lopen 10.30 u.
Sport van de dag vanaf 13 u.
DAGELIJKS INITIATIES EN TORNOOIEN
VAN 11 TOT 13 U. EN 14 TOT 17 U.
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Elke zomer staan de medewerkers van Zon, Zee …
Zorgeloos klaar voor personen met een handicap of
mobiliteitsbeperking. Deze gemotiveerde jobstudenten
helpen mensen comfortabel het strand op.

veilig op het strand
Ga steeds zwemmen of baden in een bewaakte zone.
Volg altijd de aanwijzingen van de strandredders op.
Hieronder een aantal tips voor een veilig strandbezoek:
• Geen goede zwemmer? Ga maar tot heuphoogte
het water in en hou beide voeten op de grond.
• Blijf uit de buurt van golfbrekers en strandhoofden.
Ze zijn erg glad door algen en zeewier.
• Laat kinderen een antiverdwaalarmbandje dragen.
• Graaf geen diepe putten op het strand of in de duinen.
• Bescherm je huid: gebruik voldoende zonnecrème.

Op de Zeedijk ter hoogte van het Leopoldplein bevindt
zich de unit van Zon, Zee … Zorgeloos met aangepast
sanitair. In juli en augustus kun je er dagelijks terecht van
10.30 tot 18.30 u. Van hieruit kun je het strand op met je op
voorhand gereserveerde strandrolstoel.
Gratis strandrolstoelen ontlenen kan mits
reservatie op tel. 0498 92 92 79.

Meer tips en nuttig info vind je op www.veiligaanzee.be.

Wil jij ook gebruik maken van Zon, Zee ...
Zorgeloos of gewoon meer weten? Neem een
kijkje op www.zonzeezorgeloos.be voor de
meest actuele info.

V.U.: An Beun Strandlaan 3 - 8434 Westende

vlot het strand op met
Zon, Zee … Zorgeloos

Laat je
flesje niet
verdwalen.

Strandredders houden
een oogje in het zeil
Nieuwpoort telt vijf reddersposten die instaan voor
de veiligheid van de badgasten. Alle posten zijn
geopend van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31
augustus 2022, telkens van 10.30 tot 18.30 u.
Na de zomervakantie is één redderspost (hoofdpost
ter hoogte van de Veurnestraat) bemand. Je kunt
er terecht van donderdag 1 september tot en met
donderdag 15 september 2022, telkens van 10.30 tot
18.30 u.
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Hou het strand proper!

Meer info op www.ikwv.be.

In de zomer is het altijd leuk vertoeven op het strand. Iedereen
wil dan ook dat het strand er netjes bijligt. Fost Plus lanceert
in samenwerking met de OVAM en IKWV een sensibiliserende
communicatiecampagne om het sorteren van pmd op het strand in
de kijker te zetten. Ook Stad Nieuwpoort doet mee!

Hou het strand proper.
Sorteer je PMD
in de blauwe afvalbak.

De slogan benadrukt het belang van een proper strand en spoort
aan om de sorteereilanden correct te gebruiken.
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zomers leesplezier
met de strandbib
Na twee jaar afwezigheid is deze zomer de
strandbibliotheek terug! Van vrijdag 1 juli tot en
met woensdag 31 augustus 2022 vind je de bib
op de Zeedijk ter hoogte van de trappen naar de
badinstallatie. De strandbibliotheek is dagelijks
geopend van 10 tot 13 u. en van 14 tot 18 u.
Uit de collectie boeken, strips, tijdschriften en dvd’s
kun je per persoon gratis drie stuks lenen.

sint-bernardshonden
in de kijker
een interview
met hondenvriend
Ann De Laet

Ann De Laet is hondenliefhebber in hart en
nieren. Al van kleins af is ze gepassioneerd
door sint-bernardshonden. Als secretaris van
de Belgische Sint Bernard Club vzw is Ann ook
steevast aanwezig op de traditionele hondenwandeling tijdens de Sint-Bernnardusfeesten.
De redactie van NUS sprak met haar af voor
een goed gesprek over het bekende Zwitserse
hondenras.
Je bent eigenaar van maar liefst 12 sint-
bernardshonden. Waarom sprak dit hondenras jou zo aan?

Nostalgie Beach
Radio Pop-Up
Vanaf vrijdag 15 juli 2022 strijkt Nostalgie neer in
Nieuwpoort-Bad.
Op de Zeedijk ter hoogte van het Hendrikaplein kun je
de pop-up radiostudio bezoeken. Met Nostalgie Beach
Radio brengt de zender elke dagelijks de zomer naar
Nieuwpoort.
Op zaterdag 16 en 30 juli 2022 kun je er genieten van
Sing & Smile: een geestige combi van stand-up, comedy,
muziek en beach radio. Vanaf vrijdag 5 augustus verhuist
de pop-up radiostudio naar het Maritiem Park: de locatie
waar op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus 2022 het
Beach Festival van Nostalgie plaatsvindt.
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Mijn ouders hebben altijd al sint-bernards in
huis gehad en van kindsbeen af groeide ik op
met het ras. We zijn geen dag zonder sint-bernards geweest en ik kan me ook geen leven
zonder hen voorstellen. Zij hebben niet alleen
een mooie uitstraling en geschikt karakter voor
het hele gezin, maar ze kunnen ook dienen als
waakhond.
sint-bernards zijn grote honden. Een reu weegt
ongeveer 80 kg. Het gewicht van een teefje
schommelt rond de 60 kg.
Vormt hun grootte een uitdaging voor hun
verzorging?
Hun verzorging lijkt goed op dat van andere
hondenrassen. Sint-bernards verliezen twee
keer per jaar hun vacht en dan is er wel
extra verzorging nodig. Maar anders valt dit
enorm mee. Op vlak van voeding krijgen ze
kwaliteitsvoeding: 800 g voor reuen en 600 g
voor teefjes.
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"Sint-bernards hebben een
mooie uitstraling, geschikt
karakter voor het hele gezin
en kunnen dienen
als waakhond."
— Ann De Laet —

Voorzie je een speciale training voor
jouw honden?
Alle honden zijn verstandig. Van puppy
aan is het belangrijk om consequent
om te gaan met je hond en deze steeds
eenzelfde opvoeding te geven. Zo gaat
het trainen vanzelf. Een sint-bernard
kun je trouwens zelf veel aanleren.
Deze honden hebben misschien niet
de wendbaarheid en snelheid van een
kleine hond, maar op verstandelijk vlak
moeten ze zeker niet onderdoen. Er
wordt wel eens gezegd dat ze koppig
zijn, maar ik noem dat eerder slim zijn.
Ze toetsen graag af hoever ze kunnen
gaan. Het is aan de hondenbaas om hier
correct mee om te gaan.
Naast hondeneigenaar ben je ook
secretaris van de Belgische Sint Bernard
Club vzw. Wat doet deze vereniging
precies?
Onze vereniging telt 120 leden en brengt
liefhebbers en fokkers bijeen om het
voortbestaan van het ras te bevorderen.
Wij organiseren vergaderingen, lezingen, wandelingen, shows en informeren
onze leden over het ras. Zo brengt de
vereniging vier keer per jaar een magazine uit. We brengen graag informatie
over onze geliefde honden. Zo weet
niet iedereen dat er in feite twee soorten
sint-bernards bestaan: de korthaar en de
langhaar.
Afgelopen mei was er een samenkomst
voor de Wereld Unie voor Sint-
Bernardclubs. Wat kun je ons daarover
vertellen?
Het event van de Wereld Unie voor
Sint-Bernardclubs (kortweg WUSB)
vond dit jaar plaats in België wegens het
50-jarige jubileum van onze Belgische
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vereniging. Ieder jaar wordt deze bijeenkomst georganiseerd in een ander land.
Dit keer in Nieuwpoort. We mochten
113 showhonden ontvangen uit 15 verschillende landen met deelnemers uit
o.a. Finland en Spanje. Deze vierdaagse
omvatte een vergadering met internationale keurmeesters en afgevaardigden
van aangesloten landen, een seminarie
over de gezondheid en fokkerij van het
ras, een feestavond, de WUSB-SHOW
en een afsluitende parade op zondag.
Op het einde van de parade werden de
23 vlaggen van de aangesloten landen
overhandigd aan de organisator van
volgend jaar: Denemarken.

Belgische hondeneigenaars om zelf
een vereniging op te richten. De basis
van de Belgische Sint Bernard Club ligt
dus voor een groot stuk in Nieuwpoort.
De eerste Clubshow vond ook plaats in
Nieuwpoort in 1973.

Daarnet sprak je over een show. Wat
houdt dit precies in?

Deze traditie is niet weg te denken in
Nieuwpoort. Van kinds af aan ben ik
trouwens aanwezig op de hondenwandeling. Ik kan het niet meer missen.
Naast het feestelijke aspect van de
hondenwandeling speelt ook het religieuze onderdeel, namelijk het wijden van
de honden aan de Sint-Bernarduskerk,
een belangrijke rol. Er zijn maar twee
hondenrassen met het woord ‘sint’ in
zijn naam: sint-sernards en sint-hubertus.
Wij zijn fier om de unieke herkomst van
ons hondenras.

Bij een schoonheidsshow wordt gelet
op de gezondheid (gebit, ogen, vacht,
gangwerk etc.), de juiste verhoudingen,
karakter en de uitstraling van het dier.
Wanneer de hond aan alle criteria
voldoet, is hij conform aan het standaardbeeld van het hondenras. Ik ben
trots dat mijn hond Elias in de prijzen is
gevallen. Hij nam de trofee voor beste
langhaar sint-bernard mee naar huis.
Jaarlijks vinden de Sint-Bernardus
feesten plaats en de sint-bernards
hondenwandeling mag daar niet
ontbreken. Hoe is die band met
Nieuwpoort gegroeid?
Ongeveer 50 jaar geleden, bij de
oprichting van handelsvereniging
Verenigd Nieuwpoort-Bad, werd
gezocht naar sint-bernardseigenaars.
In de omringende landen bestonden
reeds clubs, maar hier was dit nog niet
het geval. Door o.a. de bijeenkomsten
in Nieuwpoort besloten enkele

Intussen zijn de Sint-Bernardusfeesten
bekend in binnen- en buitenland.
Hondeneigenaars komen van ver om
erbij te zijn. Ook onze honden genieten
van de aandacht. Wij zijn steeds zeer
welkom in Nieuwpoort. In 2019 namen
ongeveer 180 sint-bernards deel aan de
wandeling.
Wat vind je van deze jaarlijkse traditie?

Deze herkomst van deze honden is
terug te leiden naar Zwitserland. Wat
weet je hierover?
De naam 'sint-bernard' is afkomstig
van het Grote Sint-Bernard Hospitium,
gelegen in de Zwiterse bergen op
de grens met Italië. Het klooster, het
bijhorende hospitium en de honden zijn
vernoemd naar Bernard van Menthon,
een monnik uit de 11e eeuw die het
klooster en het hospitium heeft gesticht.

Bij lawines trokken de paters erop uit
met de honden om mensen te redden.
Na de reddingsactie kregen de slachtoffers onderdak in het hospitium. Tijdens
de reddingsoperaties namen de paters
proviand mee in houten kruiken. Hierdoor werden de honden ook afgebeeld
met het welgekende tonnetje.
Neem je naast de hondenwandeling op
de Sint-Bernardusfeesten ook deel aan
andere evenementen?
Zeker. De vereniging richt meerdere
activiteiten in. Zo organiseren we twee
shows: de Rasspeciale én de Jongehonden- en Veteranendag. Daarnaast
nemen we deel aan wandelingen op
verschillende locaties en geven we actes
de présence.
Nieuwpoort heeft een mooie
hondenweide. Hoe hondvriendelijk
vind je Nieuwpoort?
Dat Nieuwpoort hondvriendelijk is,
kunnen we absoluut beamen. Overal
zijn onze honden welkom: op hotel, op
de camping, in restaurants. De gigantisch mooie hondenweide is nog een
extra troef. Stad Nieuwpoort is tot slot
een propere stad en voorziet voor alle
hondeneigenaren de nodig middelen
om de omgeving netjes te houden.
Als je in Nieuwpoort bent, waar ga je
graag wandelen met jouw hond(en)?
Tijdens de winterperiode gaan we
graag wandelen op het strand, maar
ook het groene Prins Mauritspark met
de hondenweide is een vaste stek.
Kuieren op de dijk en in de winkelstraten is natuurlijk ook aangenaam. We
worden dan regelmatig aangesproken
door geïnteresseerden voor een kiekje.
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Nieuwpoort
in beeld
serene
Vissershulde aan
Vissersmonument
Op pinkstermaandag bracht Stad
Nieuwpoort traditiegetrouw hulde
aan alle op zee omgekomen vissers.
De ingetogen plechtigheid startte
met een herdenkingsmis in de
Vismijn. Aansluitend was er de
zegening van de Nieuwpoortse
vloot langs de kade.
De optocht ging nadien verder tot
aan het Vissersmonument op de
Kaai. Tijdens een serene plechtigheid werden er bloemenkransen
neergelegd.
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verdienstelijke
reders in de
bloemetjes
Het ceremoniële luik van de
Vissershulde werd naar jaarlijkse
gewoonte afgesloten met de
Redershulde. Tijdens een receptie
in de Stadshalle zette het stadsbestuur de verdienstelijke reders
die actief zijn in de Nieuwpoortse
haven in de bloemetjes.

geslaagde
Visserijfeesten op
nieuwe locatie
De Visserijfeesten werden volgens de traditie plechtig
geopend met het luiden van de bel. Nieuw dit jaar was
de locatie. Dit jaar vond het evenement plaats op de
site nabij de Surcouf. Dankzij het uitgebreide aanbod
aan lekkers uit de Noordzee, de leuke optredens en de
gezelligheid was het een editie om niet snel te vergeten.

Bataljon Artillerie geeft
cheque aan goede doelen
In 2018 startte het Bataljon Artillerie de vzw The
Battlefield Run op. Dit sportieve evenement was
bijzonder succesvol. Corona stak helaas een stokje
voor nieuwe edities. Er werd beslist om de winsten
van de eerste editie te schenken aan goede doelen.
Stad Nieuwpoort schoof The Spirit of Handcycling
Handbike Club en Speelpleinwerking Spelewest naar
voren. Het Bataljon Artillerie schonk een cheque van
1500 euro aan beide verenigingen.
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korte ketenproducenten in
de kijker
Meer en meer (her)ontdekken
we onze eigen provincie en
kopen verse producten bij
korte ketenproducenten. Lokaal
kopen heeft tal van voordelen:
kwaliteitsvolle producten,
winkelbeleving en duurzaamheid.
Tijdens de Week van de Korte
Keten, van 14 tot 22 mei 2022,
stonden onze lokale hoeve- en
streekproducenten centraal.

kleurrijke doe-expo
voor kinderen in
bezoekerscentrum
Westfront
Tot eind september pakt Westfront Nieuwpoort uit met
een doe-expo voor kinderen. Kinderen kunnen aan de
slag gaan met Clics in een grote speelzone. Deze keer
staan typische Nieuwpoortse trekpleisters centraal.
Daarnaast sensibiliseert de expo over kindvriendelijke
initiatieven. Via filmpjes en spelletjes wordt informatie
gedeeld die Nieuwpoort in de kijker zet als zorgstad
voor kinderen in kwetsbare situaties.

herdenking V-dag
Exact 77 jaar geleden, op 8 mei 1945, capituleerde
nazi-Duitsland en eindigde de Tweede Wereldoorlog
in Europa. Die historische gebeurtenis wordt jaarlijks
herdacht op V-dag. Op 8 mei staan we ook stil bij de
bevrijding van de concentratie- en uitroeiingskampen.
Aan het ‘Gedenkteken voor de Nieuwpoortse
Oorlogsslachtoffers’ werd hulde gebracht aan alle
stadsgenoten die destijds het leven lieten.

Jeugdhuis
De Sortie
krijgt officiële
opening
Jeugdhuis De Sortie is de plek
waar jongeren elkaar kunnen
ontmoeten in een gezellige
setting. Door corona werd de
officiële opening een hele tijd
uitgesteld. Na lang wachten
was op het vrijdag 19 april 2022
eindelijk zover.
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Oekraïense kinderen
krijgen Rugzak vol Dromen
De Oekraïense kinderen die in Nieuwpoort verblijven,
kregen een Rugzak vol Dromen overhandigd.

Met daarin speelgoed, schrijfgerei, een knuffel
etc. Rugzakjes vol Dromen is een initiatief van
kinderpsychologe Wendy De Pree en haar dochter
Janneke Lens. Samen met vrijwilligers maken zij
Rugzakjes vol Dromen voor kinderen die hun land door
oorlog moesten ontvluchten.
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fietsen voor Oekraïne
De organisatie Centropolis uit de regio van de Somme
heeft het collectief ‘Nous Somme l’Ukraine’ opgericht.
Naast het verzamelen van goederen en opvangen van
oorlogsslachtoffers spant deze organisatie zich in om
geld in te zamelen. Claudine en Jean-Marc hebben in
11 dagen meer dan 500 km afgelegd voor het goede
doel. Op elke plaats waar ze komen, krijgt het lokale
bestuur een gedenkplaatje met volgend opschrift: Les
Chemins de la Paix 2022, wat vertaald wordt als wegen
van de vrede.

extra opleiding voor zorgkundigen in wzc De Zathe

nieuw leven op
Kinderboerderij
De Lenspolder

Een twintigtal zorgkundigen van woonzorgcentrum De Zathe heeft dit jaar een cursus bij Cervo-Go gevolgd. Daarin
kregen ze bijkomende verpleegkundige handelingen aangeleerd. Dit omvat het toedienen van medicatie, voedsel en
vocht, het meten van vitale parameters en het aanleggen van verbanden. Elke medewerker is erin geslaagd om deze
opleiding tot een goed einde te brengen.

geslaagd
fietsevent voor
medewerkers
Stad Nieuwpoort
De fiets stond op vrijdag 20 mei
2022 centraal bij Stad Nieuwpoort.
Een honderdtal stadsmedewerkers
verzamelde op het pleintje voor
woonzorgcentrum De Zathe voor
het fietsevent Bike to Work. Daar
werden ze verwelkomd met een
lekker drankje en hapje. Ook kregen
ze een leuke goodiebag. Met deze
actie wil Stad Nieuwpoort haar
medewerkers stimuleren om nog
meer met de fiets te komen.
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In Kinderboerderij De Lenspolder zijn in april en
begin mei nieuwe lammetjes geboren. Vier schapen
hebben maar liefst tien lammetjes voortgebracht. De
zwangerschap van een schaap duurt vijf maanden
min vijf dagen en hierbij komt heel wat werk kijken.
Boerderijmedewerker Nico Reunbrouck neemt deze
verantwoordelijkheid op zich. Dit gaat van het opvolgen
van de geboorte tot het voederen van de dieren.

viering 65-jarig bestaan Okra
Seniorenvereniging Okra bestaat 65 jaar en dat moest uiteraard gevierd worden. Okra is een bloeiende vereniging
die een groot ledenaantal heeft en een hele reeks activiteiten organiseert. Naast de factor ontspanning spelen
sociale contacten en de integratie van de seniorenvereniging een belangrijke rol. Zo draagt de vereniging bij tot
een actieve seniorenwerking in Nieuwpoort. Het stadsbestuur bedankte de vereniging voor hun inzet en wenst hen
alle succes toe in de toekomst.

NUS

/

45

gouden paar
André Van Cutsem en Marcella
Meulemans stapten op 21 april
1962 in het huwelijksbootje.
Marcella werkte als postbeambte
terwijl André 32 jaar als bank
bediende actief was. Marcella en
André zijn fervente fietsers die
graag onze Westhoek verkennen
en ze trekken graag naar Italië. Het
paar heeft een zoon.

diamanten paar
Daniel Moeyaert en Annie Hautekeete traden op 14 april 1962 in het huwelijk. Daniel werkte 33 jaar als visser
terwijl Annie instond voor het huishouden. Daniel beschikt over een zeer uitgebreide digitale collectie van foto’s
en filmmateriaal. Hij werkte ook mee aan talrijke exposities over de visserij. Het koppel heeft drie kinderen, twee
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

vijftig jaar gehuwd
Georges Declerck en Francine Cordenier huwden op 29 april 1962. Het paar baatte 25 jaar de succesvolle horecazaak
Duvetorre uit op de Zeedijk. Ze waren ook allebei lid van de Reuzengilde Jan Turpijn. Georges en Francine waren
fervente skiërs en samen hebben ze ook veel gereisd. De jubilarissen hebben twee kinderen en vier kleinkinderen.
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zestig jaar gehuwd
Frans Guldemont en José Heymans huwden op 22 april 1962. Marie was kleuteronderwijzeres en stond haar hele
carrière in een wijkschool. Frans gaf les als leraar Woord en aan de Academie van Brussel. Beide jubilarissen waren
lid van meerdere verenigingen waaronder Samana, Okra, Neos, het Gregoriaans koor en de seniorenraad van
Liedekerke. Het paar heeft drie kinderen, vijf kleinkinderen en één achterkleinkind.
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diamanten paar

vijftig jaar gehuwd

Roger Vermeulen en Christiana Willems traden op 21 februari 1962 in het huwelijk. Ze werkten 22 jaar op een
mooie grote hoeve in Adegem. Beide jubilarissen waren vroeger lid van diverse verenigingen waaronder de
BoerenJeugdBond, de Landelijke Gilde, de vaderlandslievende vereniging Eendracht Maakt Macht Adegem, Okra en
enkele kaartclubs. Ze hebben een hechte band met hun twee kinderen en hun kleinkinderen.

Lucien Aussloos en Roselinda Caers stapten op 12 mei 1972 in het huwelijksbootje. Roselinda was een tijd tewerk
gesteld in een psychiatrische instelling in Duffel terwijl Lucien 22 jaar in een papierfabriek in Duffel actief was.
Rosalinda werkte vroeger ook in hotel Sandeshoved en stond 15 jaar in de keuken van het wzc De Zathe. Het paar
heeft een dochter en drie kleinkinderen.

diamanten jubileum

zestig jaar gehuwd

André Deleu en Marie Jeanne Beyen traden op 19 mei 1962 in het huwelijk. André was als beroepsmilitair 30 jaar
gekazerneerd in Soest. André was ook heel actief in het sociale leven in Nieuwpoort. Zo was hij lid van het KWB
en maakte hij deel uit van het Buurt Informatie Netwerk en van de Gemeenschapswacht. Hij was voorzitter van de
wijkraad Nieuwpoort-Bad, lid van het Komitee Frans-Vlaanderen en van Verenigd Nieuwpoort-Bad. Beide jubilarissen
waren lid van tennisclub Issera. Het paar heeft twee zonen en zeven kleinkinderen.

Roger Coopman en Jeanine Coulier huwden op 24 april 1962. Roger werkte 20 jaar bij de Hydrografische Dienst van
het Ministerie van Leefmilieu en Infrastructuur. Jeanine was 29 jaar poetsvrouw in de apotheek op het Marktplein.
Roger was een fervente garnaalkruier en strandvisser. Hij was een van de allereerste redders van het stedelijk openluchtzwembad. Jeanine is een ervaren naaister en ze bezit een mooie verzameling oude foto’s en prentbriefkaarten
van Nieuwpoort. Het paar heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.
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De evenementen en activiteiten
in deze UiTkalender zijn onder
voorbehoud. De meest recente
updates krijg je via de officiële
communicatie- en promotie
kanalen van Stad Nieuwpoort.

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

agenda

JULI / AUGUSTUS

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 25 juli 2022.

culturele
routes

sportkampen zomervakantie
STAD NIEUWPOORT

KTC ISSERA

TOUR ELEKTRIEK

Tijdens de zomervakantie pakt de
Stad uit met heel wat uitdagende
kampen voor de jeugd. Voor
sommige kampen zijn er nog een
aantal plaatsen vrij. Meer info en
inschrijvingen via www.nieuwpoort.
be/sportkampen.

KTC Issera richt tijdens de vakantie
verschillende tennis-zomerstages in.
Kinderen van 6 tot 8 jaar genieten 5
dagen van tennislessen, aangepast
aan hun niveau en gegeven door
gediplomeerde tennisleraars.
www.issera.be

Met het project Tour Elektriek
maak je kennis met kunst.
In het straatbeeld is mooie
streetart te zien. Maar liefst 20
elektriciteitskastjes werden
beschilderd in maritiem thema.
Ze vormen een kleurrijk parcours
doorheen de stad.
HEDENDAAGSE KUNST
IN NIEUWPOORT
Nieuwpoort is een kunstminnende
stad waar heel wat hedendaagse
kunst de openbare ruimte siert.
De opvallendste werken werden
gebundeld in een handig overzicht
met plan zodat je ze zelf te voet of
met de fiets kunt (her)ontdekken.
SPEUREN NAAR SPOREN
IN DE STAD

weekmenu
Tijdens de zomervakantie
schotelt Toerisme Nieuwpoort
je een weekmenu voor met elke
dag een andere dagschotel,
perfect op maat voor jong en
minder jong. Een gids neemt je
mee door de historische stad,
de Vismijn of de natuur.
Ontdek het weekmenu
en reserveer je tickets op
www.visit-nieuwpoort.be.

Wil je graag meer weten over
het Nieuwpoort van vroeger?
De erfgoedroute Speuren
naar Sporen in de Stad brengt
je op spelende wijze langs
enkele historische pareltjes van
Nieuwpoort-Bad.
4 TOT 8 JAAR - ZOEKTOCHT
Blink jij uit in kijken, herkennen en
tellen? Zoek mee met Sterre naar
de juiste antwoorden.
8 TOT 12 JAAR - SPEURTOCHT
Beantwoord de meerkeuzevragen
en ontcijfer het codewoord.
SOCIALE MEDIA
Doorheen de tocht vind je enkele
interactieve opdrachten die je via
Facebook of Instagram kunt delen.
De brochures van ‘Tour Elektriek’,
‘Hedendaagse kunst in Nieuwpoort’
en ‘Speuren naar Sporen in de Stad’
zijn gratis te verkrijgen bij Toerisme
Nieuwpoort en online via
nieuwpoort.be/cultuuractiviteiten.

Vraag bij Toerisme
Nieuwpoort naar het gratis
zomerpocket Zin in Zomer
in Nieuwpoort voor een
volledige zomerkalender!
Je leest er maar liefst 278
beleeftips in Nieuwpoort
tijdens de zomermaanden.
Elke dag voor ieder wat wils!
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waterpret in
het zwembad
Tijdens de zomermaanden is
de ligweide van het stedelijk
zwembad geopend voor de
zonnekloppers. De allerkleinsten
kunnen zich uitleven in het
buitenplonsbadje met glijbaan,
sproeiers en nog veel meer.
In de vakantie is er op woensdag
en zaterdag ravotnamiddag in het
zwembad, telkens van 13.30 tot
16.30 u.
www.nieuwpoort.be

AUGUSTUS
Ping & Pong | 1 t.e.m. 5 augustus
Ultimate adventure | 8 - 12 augustus
Plons- en spelkamp | 22 - 26 augustus
THE OUTSIDER COAST
Ook The Outsider Coast organiseert
heel wat leuke activiteiten voor
kinderen en jongeren.
• Coasttrekking
• Kajaktrekking
• Expedition Kicks
• Die Hard Windsurfkamp
• Wind- en Waterratten
www.theoutsidercoast.be.

SPORT VLAANDEREN
Sport Vlaanderen organiseert een
sportkamp Paardrijden en Zeilen.
Van maandag tot vrijdag krijg je
telkens 2 uur paardrijden en 2 uur
zeilen. Iedere avond wordt een
leuke avondactiviteit aangeboden.
Gericht op personen met een licht
verstandelijke handicap vanaf 15 jaar.
info@s-sportrecreas.be of
tel. 025150254
SPORTA VAKANTIE
Sporta-Vakantie vzw pakt uit
met Expeditie Noordzee, een
avonturenkamp vol zee- en
zandactie. Je trekt zoals een echte
avonturier, gepakt en gezakt, elke
dag naar een andere kustlocatie
waar we in tenten en shelters slapen.
www.sportakampen.be

VRIJDAG 01 T.E.M.
DINSDAG 12 JULI
TENTOONSTELLING
INFINITY
Jan Van Kersschaever en Lieven
Claerbout, die zich als kunstenaarsduo
Les copains noemen, verwelkomen je
op hun eerste gezamenlijke tentoonstelling.
Jan ontwerpt sculpturen in hout en
keramiek en geeft daarbij graag een
tweede leven aan gerecycleerd hout,
in de keramische beelden verwerkt
hij bekende schilderijen in een drie
dimensionele vorm. Lieven stelt twee
reeksen schilderijen voor. Een eerste
lijn van werken is gemaakt volgens de
‘drip painting’ techniek. Het geduldig
druppelen van fijne lijntjes verf, die
uiteindelijk een abstracte en complexe
compositie vormen. Een andere serie
werken is geïnspireerd op geometrische vormen en kleurvlakken.
11 tot 18.30 u.
Centrum Ysara

TOUR ELEKTRIEK

50

JULI
Soccer Fun | 4 - 8 juli
Hockey Fun | 18 - 22 juli
Plons- en spelkamp | 25 - 29 juli

VRIJDAG 01 JULI T.E.M.
ZATERDAG 20 AUGUSTUS
GEZINSZOEKTOCHT
ZOEKBOEK
In de zomer kan de verveling soms toeslaan … De bib biedt je dé oplossing.
Jong en oud kan op stap met de zomerzoektocht Zoekboek.
Haal je deelnemingsformulier in de bibliotheek en ga daar meteen op zoek
naar het antwoord op de eerste vraag. In de straten, met het plannetje in de
hand, vind je de verstopte materialen. Trek die stapschoenen aan en ontdek
Nieuwpoort!
Deelnemers maken kans op een Nieuwpoortse Cadeaubon ter waarde van
100 euro. Als troostprijs zijn er vier Nieuwpoortse Cadeaubonnen van 30
euro. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. De prijs
uitreiking is voorzien op zaterdag 3 september om 10 u. in de bibliotheek.
Eén formulier per gezin.
gratis, indien één iemand van het gezin lid is van de bibliotheek
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3. Kleur bord KYCN?
e vuurtoren?

‘krommehoek’
langs de linkerzĳde van de
8. We vervolgen onze weg
tegen!
Nu kom je een speelpleintje
en gaan zo weer riching ‘start’.

E-mail

je voor een reling.
van dit ‘schiereilandje’ sta
7. Helemaal op het einde
schip staat en de zee inkĳkt.
Het lĳkt alsof je op een groot
lucht en voel de frisse wind!
Steek je armen hoog in de
waait!
Pas op dat je niet naar Engeland
en in de verte zie je 3 torens.
5. We wandelen rechtdoor
die is gespreept.
Eén ervan is de vuurtoren,
Welke kleur heeft de vuurtoren?
je in.
Vul je antwoord op het antwoordstrook
een breed pad naar beneden.
4. Wat verder zie je rechts
het water gelaten.
Hier worden de boten in
te rusten.
Soms liggen hier zeehondjes
hier vandaag?
vriendje van Gust. Ligt hĳ
Zeehond Zoë is het beste

START

Een boottocht met een luxueus schip
tussen Nieuwpoort en Diksmuide in
combinatie met een uitgebreid diner.
elke zondag van 11.30 tot 16.45 u.
(inschepen om 11.15 u.)
Brugse Steenweg 3
€ 59 (excl. dranken tijdens en na de
maaltijd) of € 44 (3 t.e.m. 11 jaar)
www.seastar.be

52

/ NUS

AGENDA

AIRLAND
Deel 2: Gust verkent de

Doe- en zoekopdrachtjes:

SEASTAR CAPTAINS CRUISE

PODCAST HET BANKJE
Neem tijdens een wandeling of
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.
Het Bankje, naar een idee van
Wim Chielens, is een initiatief van
OPENDOEK in samenwerking met
Creatief Schrijven en Kunstwerkt.
locaties van de bankjes vind je 		
terug in de folder (verkrijgbaar bij 		
Toerisme Nieuwpoort) of via
nieuwpoort.be/cultuuractiviteiten.

VRIJDAG 01 JULI
T.E.M. 30 SEPTEMBER

Seastar Terminal

jachthaven.

2 km

VRIJDAG 01 JULI T.E.M.
ZONDAG 06 NOVEMBER
GUST GARNAAL IN
DE JACHTHAVEN
Deze zomer stapt Gust Garnaal,
onze mascotte, door een ander
deeltje van Nieuwpoort! Nadat hij
vorig jaar de binnenstad verkende,
trekt hij nu naar de Oude
Jachthaven. Met een plannetje
in de hand bezoek je de leukste
plekjes. Als je doe-opdrachtje lukt,
mag je de juiste sticker kleven.
Haal je deelnemingsformulier
bij de Dienst Toerisme. Vergeet
het nadien niet terug binnen te
brengen, je ontvangt nog een
leuke verrassing.
kinderen van 4 tot 7 jaar.
gratis

ZATERDAG 02 JULI

NIEUWPOORT TRASH BINGO

MARKTCONCERT BEIAARD

Red de zee met ons mee! Haal
je bingokaart, zwerfvuilzak en
grijper bij de Dienst Toerisme. Op
het strand zijn heel wat spullen te
vinden die er niet thuishoren. Ruim
zo veel van mogelijk van dit afval
op om punten te sprokkelen.

De mobiele beiaard zorgt voor
een uniek concert met balletschool
Allanah Weranga en de partyband van
Arenberg.

gezinnen met beloning
voor kinderen tot 12 jaar.
Toerisme Nieuwpoort-Bad

19.30 u.
Marktplein
gratis

doorlopend
vitrine van Centrum Ysara

Airland is het grootste springkastelendorp en de leukste hindernisbaan van
Europa. Kidsdisco vanaf 16 u. Ladies
night op 2 juli van 19 tot 22 u.
kinderen van 4 tot 15 jaar
11 tot 18 u.
Prins Mauritspark
€ 8 (dagticket) of € 6 (vanaf 15 p.)
voorverkoop via www.vgevents.be

MG CARS DOORTOCHT
Doortocht van MG Cars in het Prins
Mauritspark.

ZATERDAG 02 JULI T.E.M.
WOENSDAG 31 AUGUSTUS
MULTI-ART
ZOMERTENTOONSTELLLING
Multidisciplinaire zomertentoonstelling
met werken van Luc Beauprez, Johanna
Counye, Chris Missiaen, Roland P
 atyn,
Els Plysier, Petra Vandekerckhove,
Wannes Sioen en kunstgroep Bladelijn.
10 tot 12 u. en 13 tot 18 u.
Pastorie Ramskapelle, Hemmestraat

REUZE FEEST
Nieuwpoort is opnieuw in de ban van reuzen en organiseert daarom
een groots Reuze Feest. Naast de traditionele Reuze Parade op zondag
pakt de Stad uit met een unieke mix aan attracties, acts en performances.
Reuzeveel plezier gegarandeerd!

ZATERDAG 09 JULI
In Nieuwpoort-Bad kun je de reuzeleuke sfeer opsnuiven op het strand
aan het Hendrikaplein:
10 - 17 u. REUZE SPELEN
10 - 18 u. REUZE VLIEGEREN
14 - 16 u. REUZE FORTENBOUW
Ook in Nieuwpoort-Stad ziet het programma er veelbelovend uit. Van 10
tot 18 u. is er een gezellige BRADERIE IN DE MARKTSTRAAT. Daarna is
de REUZE MARKT (Marktplein) de hele avond lang the place to be:
18 - 19 u. Kortrijk Drumt | muzikaal spektakel met meer dan 120 drummers
19 - 19.45 u. League & legend met acrobatische act 15Feet6
19.45 - 20.45 u. Kortrijk Drumt
20.45 - 22.15 u. Bar Clochard

ZONDAG 10 JULI

VLAANDEREN ZINGT

Het stadscentrum verandert in een echte Reuze Stad:

Mensen verbinden door samen te
zingen is het motto! Samen met de
live-band zing je luidkeels mee.

In de REUZE STRAAT worden tal van Reuze volks- en gezelschapsspelen
ingericht. Voor echte durvers is er het REUZE PARK met survivalbaan,
duo reuzenschommel en death ride.

19 tot 21 u.
Prins Mauritspark

In het stedelijk zwembad kun je
deelnemen aan een les aquagym.
9 tot 9.45 u.

KOFFIEKLATSJ
MARKTCONCERT BEIAARD

ZATERDAG 09 EN ZONDAG 10 JULI

WOENSDAG 06 JULI

AQUAGYM VOOR SENIOREN

NIEUWPOORT TRASH EXPO
De expo Noordzee Trash Art
bestaat uit kunstwerken die
gemaakt zijn met afval vanop
het strand. Bezielster achter dit
project is Proper Strand Lopersambassadeur Christel Patfoort.

Haal je Reuze Folder
bij Toerisme Nieuw
poort
en mis niets!

HET VERHAAL VAN

volg het plan.
(R. Orlentpromenade 2) en
Vertrek aan de Seastar Terminal
waar je een opdrachtje uitvoert.
Hierop staan 8 plaatsen aangeduid
stap naar het volgende punt.
sticker op het figuurtje en
Gelukt? Kleef dan de juiste
okje binnen bĳ
kleven? Breng dan je antwoordstro
Heb je alle Gust-stickers kunnen
ontvang een leuke verrassing.
Toerisme Nieuwpoort en

VRIJDAG 01 JULI
T.E.M. 30 SEPTEMBER

VRIJDAG 01 JULI
T.E.M. 30 SEPTEMBER

ZATERDAG 02 T.E.M.
DINSDAG 05 JULI

2022

slaan.
zeilen die tegen de mast
Dat zĳn de kabels van de
Hoor je het?
Wees even stil en luister...

13.30 tot 18.30 u. (niet op zondag)
Brugse Steenweg 3
€ 22 (basistarief) of € 17,50 (kind)
www.seastar.be

Van 1 juli tot en met 6 november

gele zeeboei.
‘Seastar’ zie je een grote
1. Rechts van de cafetaria
op de vele bootjes!
en geniet van het uitzicht
Klim langs de trap tot boven

De Westhoek verkennen tijdens een
unieke tocht langs de Vlaamse Velden,
tussen Nieuwpoort en Diksmuide. De
vele monumenten en restanten van
WO I zijn de stille getuigen van de
woelige geschiedenis van deze streek.

GEZINNEN (4 -7 JAAR)

dat tussen
wandelen we langs het baantje
2. Links van de cafetaria
meer
loopt. In Nieuwpoort liggen
de oude en de nieuwe jachthaven
klinken.
waait hoor je precies belletjes
dan 2000 bootjes! Als het

SEASTAR YSERTOCHT

OCHT VOOR
DOE- ,ZOEK- EN WANDELT

weg houden we rechts aan.
3. Bĳ de splitsing van de
KYCN.
een groot rond bord met
Op het gebouw voor je, hangt
Er staat ook een anker op.
(Koninklĳke Yachtclub Nieuwpoort)
Welke kleur heeft dit?
je in.
Vul je antwoord op het antwoordstrook

11 tot 12 u. en 15 tot 16 u.
(niet op zondag)
Brugse Steenweg 3
€ 13,50
www.seastar.be en tel. 058 23 24 25

Nieuwpoort.
zĳn dit de 2 mascottes van
Samen met Zoë de zeehond
Gust is een leuke garnaal.
of onbekende plekjes te ontdekken.
om fijne avonturen te beleven
Hĳ neemt je mee op stap

met gekleurde vlaggen.
6. Hier zie je veel hoge masten
Daniël Buren.
Dit is een kunstwerk van
en geel gestreept?
Hoeveel vlaggen zĳn er wit
de vlaggen eraf gehaald...
Let op! In de herfst worden
er staan?
Kan jĳ tellen hoeveel masten
je in.
Vul je antwoord op het antwoordstrook

Seastar laat je Nieuwpoort en de
polders ontdekken vanop het water.
Tijdens de Havenrondvaart vaar
je langs het natuurreservaat De
IJzermonding, door de prachtige
jachthavens, passeer je de traditionele
Vismijn en kruis je de typische vissersen vrachtschepen in de handelshaven.

vind je op het plannetje.

SEASTAR HAVENRONDVAART

Ga je mee? De wandeling

VRIJDAG 01 JULI T.E.M.
WOENSDAG 31 AUGUSTUS

stad, Nieuwpoort.
tĳdens de vakantie zĳn eigen
Vorige zomer verkende Gust
naar de oude jachthaven.
Dit jaar gaat hĳ op verkenning

13.30 tot 15.15 u. en 17 tot 18.45 u.
(niet op zondag)
Robert Orlentpromenade 2
€ 18
www.seastar.be

Leeftĳd

FIETSEN EN VAREN TUSSEN
NIEUWPOORT EN DIKSMUIDE
Verken de Westhoek en ontdek de
rust van de ongerepte polders tijdens
een unieke fiets- en boottocht tussen
Nieuwpoort en Diksmuide. Je fietst
langs kronkelende veldwegels en
autovrije paden en vaart met Seastar
over de IJzer terug naar je vertrekpunt.

Naam en Voornaam

VRIJDAG 01 JULI T.E.M.
DINSDAG 30 AUGUSTUS

Een babbel en een knabbel bij pot
en pint. Dranken verkrijgbaar aan
democratische prijzen.
Op dit gezellig samenzijn kun je
kennismaken met Vief Nieuwpoort,
de gezelligste seniorenvereniging van
Nieuwpoort en omstreken! Iedereen is
welkom.
iedereen vanaf 65 jaar
14 tot 17 u.
Centrum Ysara
gratis
info.nieuwpoort@vief.be
of tel. 0495 55 79 09

Op de REUZE MARKT met REUZE TOOG geniet je van optredens van:
13 u. Nieuwpoort Concert Band
15.45 u. Kapitein Winokio
20.30 u. De Mens
17 u. De REUZE PARADE met meer
dan 60 reuzen trekt doorheen de
binnenstad. En dé Nieuwpoortse reus
Jan Turpijn tekent present voor een
verrassingsoptreden.
22.30 u. REUZE VUURWERK (Kaai)

tip!
Meer weten over de bijzondere
band die Nieuwpoort heeft met
reuzen? Lees het interview met
Sanne van de Nieuwpoortse
Reuzengilde op p. 20. Of ontdek
het verhaal van het reuzenpaar
Goliath en Griete op p. 16.
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MAANDAG 11 JULI
DELHAIZE LOOPCRITERIUM
VAN DE KUST

DONDERDAG
21 JULI

De wedstrijdlopers die aan dit
criterium deelnemen, moeten
een afstand van 10 km afleggen.
Recreatieve joggers lopen 5 km.
startschot om 19.30 u.
t.h.v. Sportstrand
gratis | www.star-tracking.be

VUURWERK
NATIONALE FEESTDAG

DONDERDAG 14 JULI
POPPENTHEATER IN DE BIB
Sloefke komt met zijn hondje
Kwibus naar de bib. Dat loopt niet
van een leien dakje want Kwibus
blijkt plots spoorloos verdwenen!
Help je Sloefke om zijn geliefde
huisdier te vinden?

DELHAIZE LOOPCRITERIUM

DAGFIETSTOCHT
Gezellige dagfietstocht langs
landelijke wegen, met hier en daar
een tussenstop en activiteit.
’t Schorrehof, Marktplein 16
hellinckx-paternoster@hotmail.com
of tel. 0468 10 83 81

DINSDAG 12 JULI
AVONDMARKT
STORMS' HARBOUR
vanaf 17 u.
Storms' Harbour

22.30 u.
De Ganzepoot

Poppentheater Sloef is een
reizend, klassiek poppentheater.
14 tot 15 u.
stedelijke bibliotheek
gratis | inschrijven noodzakelijk
via bibadmin@nieuwpoort.be,
tel. 058 22 30 40 of aan de balie
van de bibliotheek

VRIJDAG 15 T.E.M.
ZATERDAG 06 AUGUSTUS
NOSTALGIE BEACH
RADIO POP-UP
Meer info lees je op p. 36.

ZONDAG 17 JULI
ROMMELMARKT
NIEUWPOORT-STAD

DINSDAG 26 JULI
AVONDMARKT
NIEUWPOORT-STAD

ZATERDAG 23/07

ZONDAG 24/07

FAMILIEVOORSTELLING (6+)
MOBI MOBI DOOR COLLECTIEF FIAT
Elk jaar trekt het gezin Van Dremmel
erop uit met hun mobilhome. Dit jaar
nemen de kinderen het heft in eigen
handen. Het wordt een vakantie om écht
nooit meer te vergeten.

KLEUTERVOORSTELLING
STOK PAARD PRINS DOOR 4HOOG
Een sprookjesachtige en humoristische
voorstelling over avonturen beleven,
proberen, falen en opnieuw proberen.
Over de zoektocht naar liefde en die
vinden waar je het niet had verwacht.

vanaf 17 u.
Centrum van Nieuwpoort-Stad

DONDERDAG 28 JULI
HERDENKING HALIFAXCRASH
Heemkring Ramscapple aen den
Yser herdenkt de vier militaire en
burgerlijke slachtoffers van de
Halifaxcrash van 28 juli 1944 in
Ramskapelle.
De plechtigheid wordt bijgewoond
door vertegenwoordigers van de
Britse en Canadese ambassade,
Provincie West-Vlaanderen, de
nabestaanden van de burgerlijke
slachtoffers, de vaderlandslievende
verenigingen, het stadsbestuur en de
heemkring Ramscapple aan den Yser.
10.30 u.
Gedenksteen Halifaxcrash

Het theaterfestival Komt dat zien!
palmt voor de tweede zomer op rij
het historisch stadscentrum in. Geniet
van verschillende voorstellingen op
bijzondere locaties in Nieuwpoort-Stad.
Tickets en info via Toerisme Nieuwpoort
of www.nieuwpoort.be/komtdatzien.
Het aantal plaatsen is beperkt dus
reserveer op voorhand je plekje!
VRIJDAG 22/07

16 u.
speelplaats basisschool De Vierboete
€ 4 (€ 2 met VDP+)

11 en 15.30 u.
tuin pastoriewoning
€ 4 (€ 2 met VDP+)

6 tot 17 u.
Centrum van Nieuwpoort-Stad

DINSDAG 19 JULI
WOENSDAG 13 JULI
SECRET SEA SESSION
FLIP KOWLIER EN WALRUS
We verwelkomen West-Vlaamse
knaller Flip Kowlier met z’n
nieuwe plaat September. Walrus,
de Nederlandstalige band rond
pianist/songwriter Geert Noppe
van Hooverphonic en Yevgueni
warmt het publiek op.
Alle live-optredens vinden plaats op
een geheime openluchtlocatie.

AVONDMARKT
PROMENADE-LOUISWEG
vanaf 17 u.
Promenade-Louisweg

WOENSDAG 20 JULI
AQUAGYM VOOR SENIOREN
In het stedelijk zwembad kun je
deelnemen aan een les aquagym.
9 tot 9.45 u.

HERDENKING HALIFAXCRASH

PIANO LIGCONCERT
DOOR MATTIAS D.
Droom weg op deze unieke locatie.
Niet op een stoel, maar liggend. Er zijn
matjes beschikbaar, maar breng gerust
je eigen kussen of dekentje mee!
20.30 u.
Onze-Lieve-Vrouwekerk
€ 6 (€ 3 met VDP+)

COMEDYAVOND
HANS COOLS EN JASPER POSSON
Hans Cools stelt graag alles in vraag
en Jasper Posson lacht graag met
verzuurde politici en Antwerpenaren die
zichzelf te serieus nemen.
20.30 u.
speelplaats Atheneum De Vierboete
€ 8 (€ 4 met VDP+)

DANSTHEATERWANDELING (6+)
DANS OP WANDEL DOOR NAT GRAS
Een gids neemt je mee op wandel. Je
verrast door korte dansvoorstellingen,
met de natuur als decor en de
aanwezige geluiden als orkest.
10 u. (volwassen), 14 u. (vanaf 6 jaar)
Koolhofput
€ 5 (€ 2,50 met VDP+)

terrein open vanaf 19 u.
start concert om 19.30 u.
€ 20 | www.secretseasessions.be
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DONDERDAG 04 AUGUSTUS
16E NIEUWPOORTSE GORDEL

VRIJDAG 29 JULI
AFTERWORK OPENLUCHT
APERITIEF – APÉROTIME
Gratis afterwork openlucht aperitief,
met muziek die je spontaan
laat dansen, hippe & smakelijke
foodtrucks, fancy drinks en énorm
veel sfeer en gezelligheid.
De ideale plaats om samen met
collega’s op vrijdag je werkweek af
te sluiten. Maar even goed om met
vrienden met een fijn gevoel het
weekend in te gaan.
18 tot 23.59 u.
Zeedijk

ZATERDAG 30 JULI
PAPIEREN MARMEREN

Een organisatie van Okra Nieuwpoort
i.s.m. de Sportdienst. Op deze dag kun
je deelnemen aan twee fietstochten:
35 of 50 km, beide in twee lussen.
Geen fietsliefhebber? Er is ook een
wandeltocht van tweemaal 5 km. Zowel
bij het wandelen als het fietsen is
onderweg een rustpost voorzien.
Deelnemen kan individueel, in groep
of in familieverband.
vertrek tussen 12.30 en 15 u.
’t Schorrehof, Marktplein 16
sport@nieuwpoort.be of
tel. 058 23 75 40

ORGELCONCERT STIJN HANSSENS
Stijn Hanssens studeerde orgel en
compositie aan het Lemmensinstituut
in Leuven. Zijn programma heeft als
thema ‘Made in Belgium’ met werken
van Alphonse Mailly, Jef Tinel, Joseph
Ryelandt, Chris Dubois en Flor Peeters.

MAANDAG 08 AUGUSTUS

DONDERDAG 04 EN
VRIJDAG 05 AUGUSTUS

KIDS RUN EN
RECREATIEVE STRANDLOOP

AQUANIEPO
Twee dagen vol waterpret! In het
stedelijk zwembad waag je je aan
leuke uitdagingen zoals lopen
over het water of een kracht- en
klimparcours. Op de ligweide zijn
er tal van leuke waterattracties zoals
een hindernisbaan, surfsimulator,
springkussens etc.
13 tot 17 u.
€ 5 (voorverkoop tot 03/08 aan kassa
zwembad of Toerisme Nieuwpoort)
of € 6 (kassa vanaf 04/08)
Beurtenkaarten, abonnementen en
groepstarief tellen niet!
tel. 058 23 38 88 of
www.nieuwpoort.be

20 tot 21 u.
Onze-Lieve-Vrouwekerk
€ 10
www.fugato.be of tel. 058 62 02 72

AQUANIEPO

Papier marmeren met de Japanse
techniek van sumingashi. Achteraf kun
je het gemarmerde papier op veel
manieren verder verwerken.

Voor de KIDS-RUN staan volgende
afstanden op het programma:

ZONDAG 07 AUGUSTUS
NATIONALE HULDE AAN Z.M.
KONING ALBERT I
EN DE HELDEN VAN DE IJZER
Traditioneel vindt op de eerste
zondag van augustus de Nationale
Hulde aan Z.M. Koning Albert I en
de Helden van de IJzer plaats aan
de voet van het Koning Albert I
monument. Deze plechtigheid
is er ter nagedachtenis van de
gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. De indrukwekkende
ceremonie wordt al voor de 87e
keer ingericht.
Telkens zijn naast een aantal
prominente gasten, waaronder
een vertegenwoordiger van het
Koningshuis, ook honderden
vaandeldragers aanwezig. De
volledige plechtigheid wordt ook
op groot scherm vertoond.
10 u.
Koning Albert I monument, 		
Kustweg 2

13 tot 16.30 u.
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
€ 35
tel. 0496 36 14 28 of tel. 058 23 03 61

GARNAALKRUIEN
Garnaalkruien op het strand ter
hoogte van het Hendrikaplein.

WOENSDAG 03 AUGUSTUS
AQUAGYM VOOR SENIOREN
In het stedelijk zwembad kun je
deelnemen aan een les aquagym.

BEACH FESTIVAL NIEUWPOORT
Voor de allereerste keer strijkt het Beach Festival van Nostalgie neer in
Nieuwpoort. Plaats van afspraak is het uitgestrekte Maritiem Park langs de
Havengeulpromenade.
Straffe en tijdloze artiesten, Belgische én internationale topacts, een
gemoedelijke ambiance en heel veel aandacht voor comfort en feelgood
voor jong en oud. Dat valt er op het festivalterrein te beleven.
Alle tickets en cateringbonnen die eerder werden aangekocht, blijven
geldig. Voor meer info, de line-up en tickets kun je terecht op
www.beachfestival.be.

NATIONALE HULDE

Op dit gezellig samenzijn kun je
kennismaken met Vief Nieuwpoort,
de gezelligste seniorenvereniging van
Nieuwpoort en omstreken! Iedereen
is welkom, ook toegankelijk voor
tweedeverblijvers of verlofgangers.
iedereen vanaf 65 jaar
14 tot 17 u.
Centrum Ysara
gratis
info.nieuwpoort@vief.be
of tel. 0495 55 79 09

DONDERDAG 11 AUGUSTUS
STRANDLOOP

DINSDAG 09 AUGUSTUS
AVONDMARKT
NIEUWPOORT-STAD

Een organisatie van Sport Vlaanderen
Sportpromotie. De Sportzomer
is een gratis evenement met een
ruim sportaanbod. Het richt zich
voornamelijk op jonge gezinnen, om
ze te laten proeven van nieuwe en
minder nieuwe sporten.

VRIJDAG 05 T.E.M. ZATERDAG 06 AUGUSTUS

Geen voordracht of cursus, maar
gewoon een babbel en een knabbel
bij pot en pint. Dranken verkrijgbaar
aan democratische prijzen.

iedereen vanaf 65 jaar

SPORTZOMER

ZATERDAG 30 JULI

ZONDAG 31 JULI

inschrijven vanaf 18 u.
t.h.v. Sportstrand
gratis

WOENSDAG 10 AUGUSTUS

Meer info op p. 29.

vanaf 17 u.
Sint-Jorisplein

Elke atleet ouder dan 15 jaar kan om
20 u. deelnemen aan de recreatieve
strandloop van 5 km.

vanaf 17 u.
Centrum van Nieuwpoort-Stad

SKATECONTEST

AVONDMARKT
SINT-JORIS

• 400 m voor kinderen van 6 tot en
met 7 jaar (om 19.30 u.);
• 600 m voor kinderen van 8 tot en
met 10 jaar (om 19.40 u.);
• 1.200 m voor jongeren van 11 tot
en met 14 jaar (om 19.50 u.).

KOFFIEKLATSJ

Gekwalificeerde lesgevers begeleiden
de deelnemers tijdens de initiaties.
Er is voor elk wat wils, van klein tot
groot en je kiest zelf welke sporten je
wil doen op de Zeedijk, het strand en
zelfs in de zee.
10 tot 17 u.
strand t.h.v. Hendrikaplein
gratis
sportiefgezin@sport.vlaanderen
of www.sport.vlaanderen/sportzomer

WORKSHOP
STRIPTEKENEN
Mix dialoog, verhaal en tekening
samen tot één geheel onder
leiding van een ervaren begeleider van Graffiti vzw. Maak kennis
met verschillende technieken en
creëer je eigen ministripverhaal!
kinderen tussen 9 en 12 jaar
13 tot 16 u.
stedelijke bibliotheek
gratis | max. 15 personen 		
inschrijven noodzakelijk via 		
bibadmin@nieuwpoort.be,
tel. 058 22 30 40 of aan de balie
van de bibliotheek

ZATERDAG 13 T.E.M.
ZONDAG 14 AUGUSTUS
OPEN KLASSIEKE SCHEPEN
In de jachthaven, langs Storms’
Harbour, verwelkomen klassieke
zeilboten je uitzonderlijk aan boord.
Niet om te gaan varen, maar om hun
prachtig schip eens van dichtbij te
bewonderen!
Jachthaven bij Storms' Harbour
www.visit-nieuwpoort.be/beleef/
open-klassieke-schepen

9 tot 9.45 u.
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DINSDAG 16 T.E.M.
ZATERDAG 20 AUGUSTUS

tip!

MUSICALSTAGE STARS
7 TOT 15 JAAR

Lees het interview met
hondenvriend Ann De Laet over de
sint-bernardshonden op p. 37.

Tijdens de zomervakantie staat
Planktom klaar met een nieuwe
MusicalStage van de bovenste plank.
Muziek, zang, gesproken dialogen, dans
en betoverende kostuums vormen één
mooi geheel op het grote podium.
Op de laatste dag tonen deelnemers
het beste van zichzelf tijdens een
toonmoment voor familie en vrienden.
Deze show start om 17.30 u. en duurt
ongeveer een halfuur.

VRIJDAG 12 T.E.M. MAANDAG 15 AUGUSTUS
FOOD FESTIVAL HAP
Maar liefst 25 fonkelende foodtrucks transformeren het Leopold II park in
een betoverend Food Festival. Je kunt er heerlijk komen smullen, water
tanden bij spectaculaire show cooking én zelf foodie workshops volgen.
Akoestische bands en dj’s zorgen voor sfeervolle muziek. Fleurige animatrices,
stoere acrobaten en Studio 100-figuren entertainen de kleinste ‘happers’.
Knusse zithoekjes en duizenden lichtjes maken het park zo sprookjesachtig dat
jij samen met je geliefde, vrienden, familie en collega’s zorgeloos kunt genieten.
vrijdag van 16 tot 23.59 u.
zaterdag en zondag van 14 tot 23.59 u.
maandag van 12 tot 21 u.
Leopold II park

Het aantal plaatsen is beperkt! Schrijf
je snel in via www.musicalstage.be.
kinderen van 7 tot 15 jaar
10 tot 16 u. (laatste dag tot 18 u.)
Stedelijke Vismijn
€ 175 (incl. lessen, toonmoment,
verzekering en drankjes). € 25
korting per bijkomend kind in
éénzelfde gezin

WOENSDAG 17 AUGUSTUS
AQUAGYM VOOR SENIOREN
In het stedelijk zwembad kun je
deelnemen aan een les aquagym.
9 tot 9.45 u.

vanaf 17 u.
Promenade - Louisweg
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GROOT PODIUM
Zeedijk richting Loodswezenplein

VRIJDAG
17.30 tot 18.45 u. The Covrettes

SINT-BERNARDUS STRANDKROEG
vrijdag van 14 tot 22 u.
zaterdag van 10 tot 23 u.
zondag van 10 tot 19 u.
Zeedijk t.h.v. Hendrikaplein

19.15 tot 20.30 u. Smashdance
21 tot 22.15 u. Sandra Kim

ZATERDAG
18 tot 19.30 u. Uncle Phil
20 tot 21.15 u. Laura Tesoro
21.30 tot 22.30 u. Victor Verhulst en Kobe Ilse
22.30 u. Vuurwerk

ZONDAG
12 tot 13 u. Nieuwpoort Concert Band
14 tot 15 u. Margriet Hermans en Celien
17.10 tot 18 u. Georges Baker Live

PLACE DE NIEUPORT/PLACE DES ARTISTES

ZATERDAG 20 AUGUSTUS

AVONDMARKT
PROMENADE-LOUISWEG

vrijdag t.e.m. zondag van 10 tot 19 u.
Lombardsijdestraat en Albert I laan vanaf
het rondpunt tot aan de Vlaanderenstraat

vrijdag van 14 tot 17 u.
zaterdag van 12 tot 18 u.
zondag van 11 tot 13 u. (IJzersterk Talent) en
van 14 tot 16 u. (kinderanimatie)
Zeedijk tussen Meeuwenlaan en Kinderlaan

6 tot 17 u.
Sint-Jorisplein
€ 1 per meter | zonder inschrijving
kw@telenet.be

DINSDAG 16 AUGUSTUS

BRADERIE EN MOBIELE ANIMATIE

PODIUM IJZERSTERK TALENT
TALENT VAN EIGEN BODEM

Organisatie van Feestcomité SintJoris. Voedingswaren en nieuwe
spullen worden niet toegelaten.

22.30 u.
Sint-Joris

Kom kuieren langs de braderie en geniet van de sfeervolle animatie in de straten en op de Zeedijk in
Nieuwpoort-Bad. Op het Loodswezenplein kun je meezingen met de vele muziekoptredens. Op zondagmorgen
gaan de sint-bernardshonden terug op pad doorheen de badplaats. Een traditie om in ere te houden!

vrijdag t.e.m. zondag van 10 tot 17 u.
Leopoldplein

ROMMELMARKT
SINT-JORIS

VUURWERK SINT-JORIS

SINT-BERNARDUSFEESTEN

KIDSCORNER: GIPSY VILLAGE OUTSIDER COAST

MAANDAG 15
AUGUSTUS

MAANDAG 15 AUGUSTUS

VRIJDAG 26 T.E.M. ZONDAG 28 AUGUSTUS

KUNSTMARKT
Het historisch stadscentrum is het decor voor de Kunstmarkt waar je kunstenaars uit verschillende disciplines aan het werk ziet. Schilderijen, beeldhouwwerken, juwelen, werken in keramiek en glas en nog veel meer komen aan bod.
Alle zintuigen worden geprikkeld op dit kunstevent waar bezoekers
diverse workshops kunnen volgen. Inschrijven voor deze workshops kan
vanaf augustus via www.nieuwpoort.be/kunstmarkt.
Ook kinderen kunnen zich creatief uitleven dankzij de kunstzinnige gezins
animatie. Verder geniet je er van sfeervolle muziek en lekkere hapjes.
10 tot 18 u.
Marktplein en rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk
gratis

vrijdag t.e.m. zondag van 12 tot 17 u.
Lombardsijdestraat (zitbanken t.h.v. de schildpad)

RECORD VISBAKKEN DOOR PROMOVIS VZW
zaterdag van 10 tot 17 u.
Zeedijk t.h.v. Hendrikaplein

SINT-BERNARDSHONDENWANDELING
zondag van 11.15 tot 13 u.
De wandeling vindt plaats in het Prins Mauritspark.
Hondenzegening nadien aan Centrum Ysara.

Het gedetailleerde programma van de Sint-Bernardusfeesten
vind je op www.visit-nieuwpoort.be.
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ZATERDAG 27 AUGUSTUS

T.E.M. ZONDAG
25 SEPTEMBER

WORKSHOP
JUWEELONTWERP
ZILVEREN DROOMJUWEEL
Zilveren juwelen maken? Ook jij kunt
het! Gezellig met je vrienden of samen
met een groep enthousiaste mensen
en Ermani. Je krijgt een geslaagde
namiddag met unieke zilveren juwelen
als resultaat! Tijdens de lesnamiddag
kun je van de gelegenheid
gebruikmaken om al je ideetjes om te
zetten in een afgewerkt zilveren juweel
of meerdere juwelen.
vanaf 12 jaar
13.30 tot 16.30 u.
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
€ 50
tel. 0496 36 14 28
of tel. 058 23 03 61

WOENSDAG 31 AUGUSTUS
AQUAGYM VOOR SENIOREN
In het stedelijk zwembad kun je
deelnemen aan een les aquagym.
9 tot 9.45 u.

OM NAAR UIT TE KIJKEN!
ZATERDAG 17 SEPTEMBER

SPEELDORP GIPSY VILLAGE!

T.E.M. WOENSDAG
14 SEPTEMBER
T.E.M. VRIJDAG
09 SEPTEMBER
GELEID BEZOEK AAN
DE BEIAARDTOREN
Bezoek aan de beiaardtoren met
uitleg over de geschiedenis van de
Nieuwpoortse beiaard, het ontstaan
van de beiaard, het klokgieten etc.
Bij goed weer kun je genieten van
het panorama van de omgeving
van Nieuwpoort. De beiaardier, die
het bezoek begeleidt, zal ook de
beiaard bespelen.
elke vrijdag van 10 tot 11 u.
beiaardtoren, hoek Marktplein
en Kerkstraat
€ 2 of € 1 (tot 12 jaar)

BEIAARDCONCERTEN
Gratis beiaardconcerten, telkens op
woensdag van 19.30 tot 20.30 u.
6 juli		
J.P. Hautekiet
13 juli		
E. Debevere
20 juli		
W. Berteloot
27 juli		
D. Wybraecke
3 augustus
E. Debevere
10 augustus
L. Dockx
17 augustus
E. Debevere
24 augustus
A. Lesecq
31 augustus
E. Debevere
7 september leerlingen beiaardklas
14 september
E. Debevere
www.visit-nieuwpoort.be

De allerkleinsten kunnen zich uitleven
in het speeldorp Gipsy Village! Zo
is er een ballenbad, speleobox,
theaterwagen, nettenlabyrinth,
springkasteel, glijbaan etc. Na het
spelen krijg je een lekker ijsje!
Ouders en grootouders genieten op
het terras van ’t Kraaienest.
elke zaterdag en zondag van
11 tot 18 u.
dagelijks in de zomervakantie 		
van 10 tot 18 u.
Brugsevaart 50
€8
info@theoutsidercoast.be
of tel. 058 23 14 04

T.E.M. WOENSDAG
30 NOVEMBER
FIETSZOEKTOCHT IN
DE WESTHOEK
Fijne en uitdagende fietstocht van
38 km via knooppunten van het
fietsroutenetwerk in de Westhoek
waarbij je 18 foto's moet vinden. De
hoofdprijs is een verblijf van een week
aan zee voor 4 personen.

LADIES @ THE POOL

WOENSDAG
14 SEPTEMBER
SECRET SEA SESSION
GUIDO BELCANTO
EN AAFKE ROMEIJN

In het stedelijk zwembad worden de
dames nog eens in de watten gelegd.
Voor de meest recente updates over dit
evenement kun je terecht op
www.nieuwpoort.be en de
Facebookpagina van het stedelijk
zwembad.
vanaf 19 u.
stedelijk zwembad

Guido Belcanto, dé troubadour
van de gebroken harten, sluit
de Secret Sea Sessions af. Hij
wordt voorafgegaan door de
Nederlandse schrijfster en
zangeres Aafke Romeijn.
Alle live-optredens vinden
plaats in openlucht en dat in een
ongewone setting. De geheime
locatie verneem je pas de dag van
het concert.
terrein open vanaf 19 u.
start concert om 19.30 u.
€ 20 | www.secretseasessions.be

ZATERDAG 24 T.E.M.
WOENSDAG 28 SEPTEMBER
SINT-MICHIELSKERMIS
Marktplein

€5
www.fietsforfun.be

T.E.M. DONDERDAG
01 DECEMBER

WOENSDAG
31 AUGUSTUS

WANDELZOEKTOCHT
NIEUWPOORT

SECRET SEA SESSION
BUSCEMI EN WILLY ORGAN

De wandelzoektocht (9,4 km) vertrekt
aan de Havengeul en brengt je langs
het gehucht Groenenhoek en het
duinnatuurgebied Ter Yde. Pittig met
zijn grote hoogteverschillen en mulle
zand. Vervolgens wordt er gewandeld
door enkele villawijken om te eindigen
aan het beginpunt bij de Havengeul.

Party animal Buscemi komt met
een live show naar Nieuwpoort.
Willy Organ, de nieuwe
undergroundkoning van het
Vlaamse levenslied, verzorgt het
voorprogramma die avond.
Alle live-optredens vinden plaats op
een geheime openluchtlocatie.
terrein open vanaf 19 u.
start concert om 19.30 u.
€ 20 | www.secretseasessions.be

WESTFRONT 15 JUNI TOT 30 SEPTEMBER
Nieuwpoort spreekt tot ieders verbeelding: de zee, de vissershaven, zeil
boten, de typische gevels in de binnenstad … er valt zo veel te ontdekken.
Zeker voor de kleinsten als deze thema’s in kleurrijke decors van Clics
worden gegoten en ze er zelf letterlijk een steentje aan kunnen bijdragen.
Bezoekerscentrum Westfront richt voor de tweede keer een doe-expo
met Clics in, speciaal op maat van kinderen. Met als rode draad de
Nieuwpoortse parels en de vele initiatieven van de Stad voor onze jongste
inwoners. Blikvanger is de grote speelzone.

Zeedijk en strand t.h.v. De Strandjutter
€3
www.wandelzoektocht.com

VRIJDAG 23 T.E.M. ZONDAG 25 SEPTEMBER
LONG COURSE WEEKEND BELGIUM 2022
Long Course Weekend is een
uniek sportfestival. Drie dagen
lang kun je kiezen uit wedstrijden
over drie disciplines (zwemmen,
fietsen, lopen) en over verschillende
afstanden. Zo neem je deel aan een
sportief weekend op jouw maat. Je
kiest tussen een zwemwedstrijd, een
wielertocht of een loopwedstrijd,
of een combinatie van meerdere
sporten en meerdere afstanden.
Voor échte diehards is er de Long
Course Weekend-optie: een
volledige triatlon gespreid over
3 dagen. Elke atleet die de Long
Course succesvol beëindigt, gaat
naar huis met een vierde medaille

bovenop de medaille die je per
discipline ontvangt. De speciale
medailleceremonie voor alle full
LCW finishers op zondag is een
moment dat niemand wil missen!
Er wordt gerekend op Nieuwpoortse
verenigingen om een handje toe
te steken en zo een centje bij
te verdienen voor de eigen kas.
Long Course Weekend zet ook
een speciale samenwerking op
poten met de lokale horeca en
handelaars en er worden zoveel
mogelijk Nieuwpoortse bedrijven
overtuigd om deel te nemen met de
medewerkers als teambuilding.
Alle info op www.lcwbelgium.com.

Tickets en info via www.visit-nieuwpoort.be.
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sociale media
Word fan van onze Facebookpagina of volg ons op Instagram of Twitter.
We proberen dagelijks leuke en informatieve berichten te posten en
antwoorden ook op vragen die via deze kanalen gesteld worden!

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

Heb jij een sfeervolle foto of een grappige tweet? Deel ze met ons op Twitter
of Instagram. Wie weet verschijn jij wel in de volgende editie van NUS!
Volg ons op

Reeds méér dan 35 jaar
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
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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
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IN NIEUWPOORT
KOPEN OF VERKOPEN?
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ULI - AUGUSTUS 2022
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T E M QR-CODE
BER-OKTOBER 2020
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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

