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voorwoord
Beste inwoners,
Als eeuwenoude haven en bloeiende badplaats heeft
Nieuwpoort een bijzondere band met water. Van de
uitgestrekte Noordzee tot ons met waterwegen dooraderde
hinterland: het water eist in onze stad een hoofdrol op. Die
verwevenheid met water en alles wat in en op het water
gebeurt, gebruiken we als blauwe themalijn doorheen dit
magazine.
Wanneer u deze NUS induikt, komt u eerst bij het stedelijk
zwembad terecht. Eén van onze medewerkers vertelt u over
het dagelijks reilen en zeilen én wat het betekent om een
redder te zijn.
Daarnaast gaan we in gesprek met De Zeevonk, de winnaar
van De Groene Pluim 2021. Deze vereniging maakt kinderen
en jongeren vertrouwd met de natuur aan onze kust en zet in
op milieueducatie.
Verder krijgt u een update over de evolutie van de
Nieuwpoortse Watson. Een jaar na de start van de
restauratie komt het schip langzaam maar zeker terug
tot leven. Eens afgewerkt zal de Reddingboot 2 een
uitzonderlijke maritieme eyecatcher zijn.

Deze editie van NUS ging in druk op woensdag 13 april 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

verantwoordelijk uitgever

De maritieme identiteit van Nieuwpoort vieren we van 3
tot en met 5 juni tijdens de jaarlijkse Visserijfeesten. Met dit
evenement zetten we onze vissersgemeenschap prominent in
de kijker. We laten in dit magazine twee echte Nieuwpoortse
zeebonken aan het woord.
Tegelijk herdenken we ook alle vissers die nooit naar hun
veilige thuishaven konden terugkeren. Zoals de traditie het wil,
gebeurt dat op pinkstermaandag. De serene Vissershulde vindt
plaats aan het Vissersmonument op het Kaaiplein.
Diezelfde Kaai wordt eind juni opnieuw het decor voor Koai
Kerremesse. Deze foor langs de waterkant biedt onvervalst
kermisplezier voor alle leeftijden.
Aandacht voor jong en oud is er ook in ons vrijetijdsaanbod.
Binnen afzienbare tijd kunnen we aan dat aanbod een
gloednieuw Sport- en Jeugdcomplex toevoegen. Met dit
topproject bieden we de Nieuwpoortenaren een prachtige
plek om elkaar te ontmoeten en te ontspannen.

"De maritieme identiteit van
Nieuwpoort vieren we tijdens
de jaarlijkse Visserijfeesten.
Met dit evenement zetten we
onze vissersgemeenschap
prominent in de kijker."
— Geert Vanden Broucke —

Dit alles en meer in deze NUS. Veel leesplezier!
Uw burgemeester,
Geert Vanden Broucke

Benoit Willaert - Algemeen Directeur
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

fotografie
Stad Nieuwpoort, Gerrit Devinck, Michel Deveen,
Isabelle Vanhassel, Nick Verhaeghe, Michiel Hendryckx,
Kinepolis, Westtoer, Long Course Weekend, Hilde Saesen,
Noé De Kempeneer, Gilbert Allewerelt, MDK, Studio N, Kaat Pype,
Saris en den Engelsman, Kobe Van Hecke, Filip Meutermans,
Marie Godderis en Natuurwerkgroep De Zeevonk
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kort
nieuws
geboortes
Maithé | 22 oktober 2021

Otis | 19 februari 2022

Dochter van Vansteenkiste Gianni
en Brackez Chloé

Zoon van Vandevelde Jochem
en Vanlerberghe Sofie

Lea | 8 december 2021

Finn | 23 februari 2022

Dochter van Debruyne Benjamin
en Hellebuyck Fien

Zoon van Vanroelen Gregg
en Van Laere Saskia

Luanna | 12 januari 2022

Luan | 25 februari 2022

Dochter van Brackx Thomas
en Claeys Kelly

Zoon van Wybo David
en Deceuninck Justine

Marcel | 24 januari 2022
Zoon van Gunst Bert
en Mestdagh Marlies

de digidokter
staat voor je klaar

overlijdens
Questier Valère | 89 jaar

Spooren Walter | 81 jaar

Overleden te Oostende
op 15 februari 2022

Overleden te Oostende
op 13 maart 2022

La Croix Jacques | 88 jaar

Quyo Marie Jeanne | 90 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 25 februari 2022

Overleden te Veurne
op 14 maart 2022

Debergh Werner | 77 jaar

Ral Daniele | 75 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 26 februari 2022

Overleden te Veurne
op 23 maart 2022

Jungbluth Maurits | 90 jaar

Weiss Allain | 74 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 3 maart 2022

Overleden te Veurne
op 25 maart 2022

Timmerman Jaak | 77 jaar

De Smet Lea | 89 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 3 maart 2022

Overleden te Nieuwpoort
op 31 maart 2022

Van Langendonck Jan | 73 jaar

Markey Paul | 72 jaar

Overleden te Nieuwpoort
op 3 maart 2022

Overleden te Oostende
op 4 april 2022

Verbeck Henri | 84 jaar

Worm Arnould | 69 jaar

Overleden te Veurne
op 7 maart 2022

Overleden te Nieuwpoort
op 9 april 2022

Vanderschueren Paul | 88 jaar
Overleden te Brugge
op 11 maart 2022
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De digidokter helpt bij problemen met
je tablet, laptop, smartphone of andere
digitale media.
WANNEER?

strandredders houden
een oogje in het zeil

De digidokter komt naar de bib op
maandag 9 mei, 23 mei, 13 juni en 27
juni. De sessies vinden plaats tussen
10 en 11 u.
HOE WERKT DEZE GRATIS DIENST?
Er wordt uitsluitend op afspraak
gewerkt. Reserveer online of aan
de balie in de bibliotheek. Bezorg
vooraf jouw vraag via Online
aanvragen op de website. Dit kan tot
de donderdagavond vóór de sessie.
Daarna ontvang je van de bib een
bericht met de datum en het uur van je
afspraak.
Breng jouw toestel, de nodige
paswoorden en kabeltjes mee.

steun Rode
Kruis-Vlaanderen

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, telkens van 10.30 tot
18.30 u.

Vanaf donderdag 21 april tot 5 mei pakt Rode KruisVlaanderen uit met editie 2022 van de bekende
stickeractie. Dit jaar prijkt Disneyfiguur Minnie Mouse
op de steunsticker.

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

De sticker kost 5 euro en kun je verkrijgen op
verschillende kruispunten, bij lokale handelaars, op de
parking van warenhuizen of via www.rodekruis.be. De
opbrengst gaat integraal naar de Nieuwpoortse Rode
Kruisafdeling.

• van woensdag 15 juni tot en met donderdag
30 juni, telkens van 10.30 tot 18.30 u.
• van donderdag 1 september tot en met
donderdag 15 september, telkens van 10.30
tot 18.30 u.

KOM JIJ OOK BLOED DONEREN?
Reserveer jouw afspraak met
de digidokter via
www.nieuwpoort.be/
vraag-voor-de-digidokter.

Op dinsdag 10 mei wordt in de stedelijke Vismijn een
bloedinzamelactie ingericht. Deze vindt plaats van 17
tot 20 u. in zaal Iseland.
Maak een afspraak op donorportaal.rodekruis.be of
via het gratis nummer tel. 0800 777 00.

Meer info op www.ikwv.be.
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nieuwe regels rond netten
beschermen zeehonden
Nieuwpoort is the place to be voor zeehonden. De dieren
laten zich vooral zien op ons strand of in de haven. Ze
komen hier een tijdje verpozen, vooraleer ze terug het
ruime sop kiezen.
Aan land spannen de Stad en het NorthSealTeam zich in
om de zeehonden hun rust te gunnen. Maar zeehonden
moeten ook beschermd worden wanneer ze naar zee
terugkeren. Daarom besliste minister van Noordzee
Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dat amateurvissers
in Belgische wateren geen kieuw- en warrelnetten meer
mogen gebruiken vanuit pleziervaartuigen.
Dergelijk type netten is bijzonder gevaarlijk voor het
leven in de Noordzee. Ze hangen laag tegen de bodem,
waardoor zeehonden en andere zeezoogdieren er
gemakkelijk in verstrikt raken. Uiteindelijk geraken ze niet
meer boven om te ademen en komen ze op onfortuinlijke
wijze aan hun einde.

word vrijwilliger
bij het NorthSealTeam
Een honderdtal vrijwilligers van het NorthSealTeam (NST)
staat in voor de bescherming van rustende zeehonden aan
de Belgische Kust. Door het groeiend aantal zeehonden is
deze organisatie op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
NorthSealTeam West staat in voor de kustlijn van Koksijde,
Oostduinkerke en Nieuwpoort. De taak van de vrijwilligers
bestaat erin om omstaanders te sensibiliseren, hen
vriendelijk en beleefd, maar kordaat, te vragen de afstand
tot de zeehond van minimum 30 m te respecteren en om
honden aangelijnd te houden.
Er wordt gewerkt in een beurtensysteem van 1 tot max. 4
uur. Het is onbezoldigd vrijwilligerswerk. Dit houdt in dat jij
vrij invult wanneer en hoelang je een taak kunt opnemen.
Wanneer een zeehond ziek of gekwetst is, wordt contact
opgenomen met SEA LIFE Blankenberge, zodat het dier
kan worden opgenomen ter verzorging.

Meer info via
www.northsealteam.be

Zin om vrijwilliger te zijn? Neem contact op met het
NorthSealTeam via info@northsealteam.be. Alle vrijwilligers
krijgen een basisopleiding en worden verzekerd. Je komt
terecht in een team dat respect heeft voor elkaar en voor
de zeehonden.

Vlaams Topstuk en unieke grafplaat
in Onze-Lieve-Vrouwkerk
Naast gebedshuis is de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort-Stad ook een
echte schatkamer. Je kunt je er vergapen aan de sublieme brandglasramen
en buitengewone kunstvoorwerpen. Een selectie van die waardevolle
kerkobjecten wordt nu extra in de kijker gezet. Met steun van de Stad
installeerde de kerkraad drie kijkkasten voor het antiek goud- en zilverwerk.
En er is meer …
TOPSTUK IN HERINGERICHTE CRYPTE
Door de verhuis van religieuze artefacten naar de nieuwe kijkkasten kwam er
plaats vrij in de crypte. Daar wordt nu een liturgisch gewaad uit 1650-1700
tentoongesteld. Hiervan bleven de kazuifel en twee dalmatieken met subliem
goudborduurwerk bewaard. Aan de achterzijde van de crypte hangen
spiegels om de gewaadstukken in al hun glorie te bewonderen.
Het gewaad staat sinds 15 maart 2021 op de Vlaamse Topstukkenlijst. Het
statuut van Topstuk is het Vlaamse equivalent van het Unesco-label. Alleen
de voor Vlaanderen allerbelangrijkste en meest uitzonderlijke artefacten en
verzamelingen maken kans op deze beschermingsstatus. Nieuwpoort kan als
enige kuststad uitpakken met een dergelijk zeldzaam stuk erfgoed.
Meer info over het Nieuwpoorts Topstuk lees je via
topstukken.vlaanderen.be/topstukken.
GRAFPLAAT KEERT TERUG NAAR HUIS
De gemeenteraad aanvaardde op donderdag 25 november 2021 de
schenking van een koperen grafplaat door Roger Van de Kerchove de
Dentergem.
De grafplaat is deze van Rogers voorvader Willem van den Kerchove en
diens tweede echtgenote Josine van der Gracht. Willem was in de zestiende
eeuw burgemeester van Nieuwpoort en werd na zijn overlijden in 1539
begraven in de Koninklijke of Spaanse Kapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Na de Eerste Wereldoorlog werd de grafplaat verloren gewaand. Het
voornaamste stuk van de zerk, een engelfiguur met twee wapenschilden,
kwam in de jaren 60 boven water in een Brusselse antiekzaak en werd
gekocht door Rogers vader Michel.
Dit unieke stuk religieus patrimonium is nu na meer dan een eeuw terug in
de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het wordt er samen met een ander deel van
dezelfde grafplaat uit het Stadsarchief permanent achter glas geëxposeerd.
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veiligheid boven
in het zwembad
een interview
met redder Frank
Verhaeghe

Het stedelijk zwembad van Nieuwpoort
krijgt heel veel zwembadbezoekers
over de vloer. De aanwezige redders
houden een oogje in het zeil. Zo ook
Frank Verhaeghe. Al 10 jaar behoort hij
tot het zwembadteam. Samen met zijn
collega’s staat hij in voor de veiligheid
van de zwemmers en zorgt hij voor een
vlot zwembadbezoek.
Hoe ben je gestart in het stedelijk
zwembad?
Voor ik in het zwembad begon te
werken, had ik al een lange militaire
carrière achter de rug. Ik begon daar
op mijn 17e en ben in het leger actief
geweest tot mijn 52e. Daarna ging ik
op zoek naar een nieuwe uitdaging
en zo kwam ik terecht in het stedelijk
zwembad. In 2013 kwam er een plaatsje
vrij en sindsdien ben ik nooit meer
weggegaan. Elke week ben ik 16 uur
aanwezig in het zwembad.
Heeft zwemmen jou altijd al geboeid?
Ik ben altijd een waterrat geweest. Van
jongs af aan was ik actief in de Nieuwpoortse zwemclub. Aan het begin van
mijn militaire loopbaan heb ik een
tijdje niet meer gezwommen. Op mijn
33e begon het opnieuw te kriebelen
en startte ik terug met zwemmen. Ik zat
in het Nationaal Militair Team en heb
met deze ploeg ook deelgenomen aan
de militaire zwemkampioenschappen
waarbij gezwommen werd tegen andere
legerteams.

jobs.nieuwpoort.be
10
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Mijn favoriete zwemslagen zijn altijd
vrije slag en schoolslag geweest, met
een voorkeur voor deze laatste. Zo ben
ik Belgisch kampioen geworden op de
3 km en 5 km schoolslag in open water.
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JAARLIJKSE SLUITING
ZWEMBAD EN SPORTZAAL
Van maandag 13 tot en met zondag
26 juni zijn het stedelijk zwembad en
de sportzaal gesloten wegens groot
onderhoud.

Reddend zwemmen is je ook niet
vreemd?
Deze discipline heb ik uitgeoefend bij
het Flanders Coast Lifesaving Team in
Middelkerke, zowel in het zwembad als
in open water. Ik ben twee keer Belgisch
kampioen (open water) geweest in mijn
leeftijdsklasse.
Sprak het redder zijn jou vroeger ook
al aan?
Zeker! In 2000 kreeg ik de kans om mijn
reddersbrevet te behalen. Een hele week
lang heb ik in Peutie deelgenomen aan
diverse proeven. In de ochtend deed ik
mee aan zwem- en reddersoefeningen.
In de namiddag moesten we schriftelijke
proeven afleggen. Het was een uit
daging waar ik intensief mee bezig was.
Waaruit bestaat je takenpakket als
redder?
Mijn belangrijkste taak is om de veilig
heid van de zwembadbezoekers in én
uit het water te garanderen. Samen
met mijn vijf collega’s zorg ik ervoor
dat iedereen op een veilige manier
kan zwemmen. Wij zijn allen goed op
elkaar ingespeeld en handelen waar
nodig. Daarnaast zorgen wij voor een
nette zwemomgeving. Maar liefst drie
keer per dag wordt het water gemeten.
Zo controleren we het chloorgehalte,
de pH-waarde en de temperatuur van
het water.
Welke kwaliteiten moet een redder
hebben?
Oplettendheid is heel belangrijk. Ik loop
heel veel rond in het zwembad om alles
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goed te kunnen zien. Bij het moeilijk
heden grijpen wij in. Ook met kinderen
zijn wij extra oplettend omdat je nooit
weet hoe goed ze kunnen zwemmen.
Mijn tip aan ouders is dat ze steeds bij
hun kinderen blijven. Een ongeval is
immers snel gebeurd.
In het zwembad werken wij, als extra
steun, ook met een reddingsysteem.
Camera’s onder water detecteren hoe
lang iemand stil onder water ligt. Als
dit gebeurt, krijgen wij een melding.
Dit systeem is een meerwaarde om de
veiligheid te bevorderen.
Daarnaast moet je vriendelijk zijn. Het
is belangrijk dat onze zwemmers zich
welkom voelen. Wij krijgen heel wat
verschillende mensen over de vloer:
jong, oud, inwoner, bezoeker etc. Tegen
iedereen proberen wij vriendelijk te zijn.
Tot slot is motivatie heel belangrijk. Het
is een job waarbij je voortdurend moet
opletten. Zonder enthousiasme kunnen
het soms lange dagen zijn.
Wat vind je leuk aan je job?
Het sociaal contact. Vroeg was ik een
stil en timide persoon. In het zwembad
ben ik echt beginnen openbloeien. Ik
sla geregeld een praatje met mensen
die komen zwemmen. Verder geef ik
mensen graag tips om hun zwemstijl te
verbeteren. Ook jongeren die trainen
om redder te worden, geef ik positieve
feedback. De meeste mensen appre
ciëren dit ten volle.
Welk moment in je carrière zul je nooit
meer vergeten?
Vijf jaar geleden kreeg iemand een hart-

stilstand in het zwembad. Wij hadden al
zeer snel gezien dat er een probleem
was en hebben hem met een d
 efibrillator
geholpen. Dat is gelukkig goed afgelopen. Die persoon is ons nog steeds erg
dankbaar en dat doet deugd.
Het zwembad organiseert ook heel wat
activiteiten. Wat zijn jouw favorieten?
Nu worden veel meer activiteiten ingericht dan vroeger en dat vind ik positief.
Persoonlijk vind ik de jaarlijkse Zwemmarathon een aanrader. Iedereen is dan
extra competitief en geeft het beste van
zichzelf. Zo doen de redders van het
zwembad steevast mee.
Verder vind ik het tweedaagse zomer
evenement Aqua Niepo een topper. De
sfeer is dan fantastisch. Het is ook heel
leuk om zoveel kinderen te zien die
plezier beleven.
Waarom moeten mensen komen
zwemmen?

nemen is om zelf terug veel te zwemmen.
Dat zal toch wel drie of vier keer per
week zijn. Zoals je ziet, is mijn passie voor
de sport er nog steeds. Verder zullen we
geregeld met de caravan naar Limburg
gaan om daar volop te genieten. Ook
enkele reisjes naar Spanje staan op de
agenda.

"Mijn belangrijkste taak
is om de veiligheid van de
zwembadbezoekers in én
uit het water te garanderen. Samen met mijn vijf
collega’s zorg ik ervoor dat
iedereen op een veilige
manier kan zwemmen. "
— Frank Verhaeghe —

Het is een gezonde sport, niet belastend
voor de spieren en goed voor de rug.
Als je blessures hebt, is het zwembad
de ideale plaats om te revalideren. Het
is ook een goedkope sport: een zwembroek en bril, meer heb je niet nodig.
In Nieuwpoort proberen we ook veel
baantjes in te leggen. Dit is niet in elk
zwembad zo. Als je graag wilt zwemmen,
ben je hier aan het goede adres. Na een
goede zwembeurt kun je terecht in onze
jacuzzi. Ideaal om te ontspannen!
Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Vanaf juni ga ik samen met mijn vrouw
genieten van mijn pensioen. Mijn voor-
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sociale
zaken

Week van de Groeilamp
16 tot 23 mei
Tijdens deze themaweek zijn er in heel Vlaanderen infosessies en
activiteiten rond opvoeden. Dat zorgt voor inspiratie, ondersteuning en zet
(groot)ouders of andere opvoeders even in de spotlights.

eerste hulp bij emoties van tieners

Het volledige aanbod aan (online) activiteiten en lezingen vind je op www.
groeimee.be. Tip: schrijf je in voor de twee gratis webinars van pedagoge
Lynn Geerinck via www.goedgezind.be/dossiers/webinars.

gratis infoavond

MAANDAG 16 MEI

Tieners belanden vaak in een emotionele rollercoaster.
Het ene moment zijn ze boos, het andere verdrietig of net
heel blij. Voor wie hen opvoedt, is het soms verwarrend en
moeilijk om hiermee om te gaan.
Het Huis van het Kind - OONIE en de stedelijke bibliotheek
organiseren een lezing voor (groot)ouders en andere
opvoeders met kinderen van ongeveer 10 tot 16 jaar.
Tijdens deze lezing door Elien Mabbe, master in de
psychologie en auteur van een doctoraat over opvoeding,
krijg je meer inzicht in de emotionele ontwikkeling van
kinderen op de drempel naar adolescentie. Je leert welke
houding je best aanneemt tegenover de gevoelens van
je tiener, hoe je discussies vermijdt en hoe je je kind kunt
helpen. Een avond vol tips met ruimte om vragen te stellen.
dinsdag 17 mei van 19.30 tot 21 u.
stedelijke bibliotheek, Kokstraat 18A
gratis
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Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van de
Week van de Groeilamp. Op zaterdag 21 mei zijn er nog
twee leuke activiteiten voor kinderen, telkens met een
gratis cadeautje voor de aanwezigen:
• Pieterpeuterpad in de bib (zie p. 31)
• De Speelvanne in Ramskapelle (zie p. 30)

WEBINAR GOED OMRINGD
‘It takes a village to raise a child’, luidt het Afrikaanse gezegde. Die ‘village’
is in deze individualistische tijden niet langer vanzelfsprekend. In deze
webinar gaat Geerinck in op (het gemis aan) een ‘village’ en zoekt ze uit
met wie we ons vandaag omringen.
20 u.

MAANDAG 23 MEI
WEBINAR HOE BOUWEN WE AAN ONZE ‘VILLAGE’?

Het aantal plaatsen is beperkt. Vooraf inschrijven
is verplicht. Dit kan tot de dag van de lezing via
bibadmin@nieuwpoort.be, tel. 058 22 30 40 of
aan de balie van de bibliotheek.

Hoe reageer je op goedbedoeld advies van een overbezorgde oma? Wat
doe je met de strenge schoolse aanpak waar je kind onzeker van wordt?
Wat als de buurvrouw jouw kind vaak snoep geeft? Kortom: Hoe bouwen
we aan onze ‘village’? En hoe kunnen we de ‘village’ rondom ons gezin
weer versterken en écht zorg gaan dragen voor elkaar?
20 u.
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De ‘Reddingboot 2’ hangt bij het Blekken Kot
aan de davits (ijzeren stangen waarmee de boot
te water wordt gelaten).

Interesse? Spreek erover met je huisarts.
Meer info over dit project krijg je op samenisbeter.be
of via tel. 059 41 67 61.

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.
Het mantelzorgcafé vindt elke eerste maandag van
de maand plaats, telkens van 14 tot 16.30 u. De
bijeenkomsten worden ingericht in Het Sociaal Huis,
Astridlaan 103.
De eerstvolgende activiteiten zijn:
• feestelijke heropening en infosessie valpreventie
op maandag 2 mei;
• sneukelwandeling op maandag 13 juni.

diabeteseducatie en
workshops op maat
nieuw in onze regio

Dit jaar loopt in Nieuwpoort een pilootproject rond
diabetes via Sibe (Samen is Beter), een organisatie
die werkt rond geïntegreerde zorg. Personen met
diabetes die meer willen weten over hun aandoening
krijgen hierdoor extra mogelijkheden voor gratis
informatie en begeleiding.
Via de huisarts kun je je inschrijven voor een Sibediabetestraject. De huisarts verwijst je door naar
een diabeteseducator met wie je het gepaste traject
bespreekt.
Bij interesse kun je ook deelnemen aan drie
groepsworkshops rond diabetes in combinatie met
voeding, medicatie/complicaties en beweging (met
een Smovey-sessie). De workshops vinden plaats in
mei, juni en september 2022. Uit ervaring weten we
dat deze groepsworkshops leerrijk zijn en deelnemers
er veel steun vinden bij lotgenoten.

historisch
nieuwpoort

Meer info over De Mantelhaven verkrijg je via
hannelore.pyra@nieuwpoort.be of tel. 058 22 38 10.

gewijzigde
openingsuren Domino
Let op wanneer je een bezoek plant aan de
tweedehandswinkel of het kinderkapsalon. De
openingsuren werden grondig gewijzigd.
de tweedehandswinkel is open op:
• dinsdagvoormiddag van 9 tot 11.15 u.
• dinsdagnamiddag van 13.30 tot 15.15 u.
(niet de tweede dinsdag van de maand)

• de vierde maandag van de maand van 16 tot 18 u.

restauratie van de
Nieuwpoortse Watson
In een oude loods vlakbij de vissershaven wordt de
‘Reddingboot 2’ nieuw leven ingeblazen. Het vaartuig
deed in de tweede helft van de vorige eeuw dienst als
reddingsschip van het Nieuwpoortse Loodswezen.
Een jaar na de start van de werken schiet de restauratie
bijzonder goed op. Stapje per stapje krijgt de
Nieuwpoortse Watson zijn oorspronkelijke
grandeur terug.

(op afspraak)

het kinderkapsalon werkt steeds op afspraak en is open:
• de tweede maandag van de maand van 17.15 tot 18.15 u.
• de eerste en vierde woensdag van de maand
van 13.30 tot 16 u.
domino@nieuwpoort.be, tel. 0492 91 26 98,
www.nieuwpoort.be/tweedehandskledij en
www.nieuwpoort.be/kinderkapsalon
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Heb je foto's, dia’s, videomateriaal of
documentenliggen van het schip en zijn bemanning? Ken
je iemand die met de Reddingboot 2 heeft gevaren of
een band heeft met het schip? Neem contact op met de
Dienst Communicatie via communicatie@nieuwpoort.be.

alle hens aan dek
Na het strippen van alle oude verfresten, werd het houten
dek in november 2021 behandeld met een speciale coating.
De vloer van de stuurkuip onderging hetzelfde proces. De
coating beschermt het originele houtwerk en zorgt er tegelijk voor dat alle gaten en oneffenheden verdwijnen. Nadien
kreeg het dek een eerste grijze verflaag aangemeten.

euforisch motorgeronk

In maart 2022 werd alles zorgvuldig opgeschuurd. Na het
nauwgezet stofvrij maken van het houtwerk, kreeg het dek
de finale verflaag met antislipbescherming.

In mei 2021 werd de bakboordmotor uit het schip getild.
Deze wordt momenteel door specialisten ter zake nagekeken
en hersteld. De stuurboordmotor bevindt zich nog steeds
in de Reddingboot 2. Vrijdag 26 november 2021 was er
euforie toen de restauratieploeg deze motor, na decennia
van inactiviteit, terug aan de praat wist te krijgen.

Bij het schilderen van het dek werd afgeweken van het
oorspronkelijke plan om te gaan voor de originele grijstint.
Na langdurig overleg werd gekozen voor een biljartgroene
afwerking. Hiermee krijgt het dek van de Nieuwpoortse
Watson hetzelfde uitzicht als destijds de twee zusterschepen
uit Oostende en Zeebrugge. Daarnaast is de groene tint ook
conform de kleurencode die de Royal National Lifeboat Institution (RNLI) hanteerde voor Britse of in Groot-Brittannië
gebouwde reddingsboten uit die tijd.

Ook de generator van het schip doet het weer. Dit belangrijk
stuk scheepsmechaniek kreeg na de nodige reparatiewerken
zijn oorspronkelijke groene kleur terug.

waardevolle schenking

een geel schouwspel

In 1987 werd de Reddingboot 2 uit dienst genomen en
naar het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen overgebracht. Ergens in die periode of in de jaren erna moet
het kompas van het schip verwijderd zijn. Het belangrijke
navigatie-instrument raakte zo zoek.

De schoorsteen van de Reddingboot 2 had oorspronkelijk
een opvallende gele kleur met een zwarte dekplaat. Er was
heel wat onderzoek voor nodig om de historisch correcte
geeltint te achterhalen. Na verschillende verftesten werd
de gezochte kleur bereikt. Het metalen gevaarte straalt
nu volledig in een warme geelschakering. Ook het zwarte
schoorsteendeksel werd nauwgezet gerestaureerd.

De schouw in de historisch correcte gele afwerking.

De originele Stuart Turner-generator werd hersteld en
kreeg zijn groene look terug.

Met wat verbeelding herken je in het geel van de schouw en
het zwart van de dekplaat twee van de drie kleuren van de
Belgische vlag. Het rood komt van de constructie waarop de
schouw rust: de plaatstalen overkapping boven de motorkuip.

Een identiek vervangexemplaar voor het origineel kompas
uit 1948 werd aangereikt door Linda Dugardein. Haar
vader, wijlen Henri Dugardein, was vroeger schipper van
de Zeebrugse Reddingboot 1. Toen dit zusterschip van de
Nieuwpoortse Watson na averij werd afgeschreven, nam
hij het kompas van zijn schip mee naar huis. Daar werd het
zorgvuldig bewaard als maritiem aandenken.

De motorkap, schouw en schouwdekplaat werden veilig
opgeborgen tot ze in een later stadium op het schip kunnen
bevestigd worden. Daarvoor moeten de twee motoren eerst
afgewerkt worden.

Dochter Linda schenkt het kompas nu aan de restauratie
ploeg van de Nieuwpoortse Reddingboot 2. Het navigatieinstrument wordt later bevestigd in het koperen omhulsel
boven de stuurkuip.

Linda Dugardein schenkt het scheepskompas van het
Zeebrugse zusterschip ‘Reddingboot 1’.

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

glanzen zoals nooit tevoren
Heel wat koperen elementen op het dek waren weggenomen
om het houtwerk optimaal te kunnen behandelen. Of om
ruimte te maken voor andere ingrijpende werken. Deze
items in koper werden vakkundig gekuist en opgeblonken.
Nu het dek min of meer afgewerkt is, werd een aantal van
die elementen opnieuw geïnstalleerd.

tip!
Tijdens de Visserijfeesten (zie p. 37) is de loods waar
aan de Watson wordt gewerkt, toegankelijk voor het
grote publiek. Je bent welkom in de Koolboeistraat 4.

Aan dek is het niet enkel het koper dat glanst. De houten
overkappingen van de stuurkuip en het toegangsluik tot
het drenkelingenruim werden gebeitst en vakkundig opgeboend. Het resultaat is letterlijk en figuurlijk stralend.
In de stuurkuip zelf werd ook het motorist-bedieningspaneel
in orde gezet. Hiervoor werd elk individueel item, van stuurwiel tot naamplaatje, schoon geschrobd en herbevestigd.
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De kap boven de stuurkuip werd gebeitst om het hout
optimaal te beschermen.

Het kompas van de ‘Reddingboot 1’ is identiek aan het
verloren exemplaar van de Nieuwpoortse Watson.

Tijdens deze open atelier-momenten op zaterdag 4
en zondag 5 juni kun je het schip bewonderen, de
vrijwilligers aan het werk zien en het verhaal van de
Reddingboot 2 ontdekken.
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Voor de buitenkant van dit complex werd gekozen voor een
strakke uitstraling met zwarte en witte elementen. Op het dak
worden 40 lichtkoepels ingebouwd die zorgen voor natuurlijk
licht. De moderne look-and-feel uit zich ook in het interieur.
De betonlook is een vaste constante in het geheel. Houten
binnenschrijnwerk en kleurrijke accenten zijn eyecatchers.
Het complex bestaat uit twee grote delen: de multifunctionele
sporthal en de jeugdvleugel.
MULTIFUNCTIONELE SPORTHAL
In de indoor sporthal staat multifunctionaliteit centraal.
Door de combi vloer zal de zaal geschikt zijn voor tal van
sporten: tennis, volleybal, basketbal, badminton, handbal
etc. Daarnaast zal een ruime sanitaire blok aanwezig zijn,
toegankelijk voor onze lokale (sport)verenigingen.
Deze sportinfrastructuur biedt heel wat mogelijkheden en
moet mensen aanzetten om zich sportief uit te leven. Ook
creëert het ruimte voor het inrichten van wedstrijden in
competitieverband.
INTERACTIEVE JEUGDVLEUGEL
Op het gelijkvloers komt het Jeugdcentrum met polyvalente
ruimte die gebruikt zal worden voor creamomenten,
de naschoolse opvang, de speelpleinwerking, de
huiswerkbegeleiding etc. Buiten komt een centrale
groenzone met speelruimte.
Ook Jeugdhuis De Sortie krijgt een nieuw onderkomen in
de jeugdvleugel. Het vernieuwde Jeugdhuis wordt de plaats
waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.
AANDACHT VOOR TOEGANKELIJKHEID

openbare
werken

In het ontwerp van het Sport- en Jeugdcomplex staat
toegankelijkheid centraal. Daarvoor wordt aandacht besteed
aan specifieke voorzieningen, eenvoudige pictogrammen,
duidelijk taalgebruik en contrasterende kleuren.
Verder komt er naast de bestaande parking aan de voorzijde
van het gebouw een nieuwe bovengrondse parking met
plaatsen voor mindervaliden. Een ruime en overdekte
fietsenstalling maakt het geheel af.

De aanbestedingsprocedure van de bouw is lopende.
De publicatie van deze opdracht kun je terug vinden
op de officiële website: enot.publicprocurement.be.
Indienen moet vóór donderdag 12 mei 2022 om 11 u.

plannen nieuw
Sport- en Jeugdcomplex
krijgen vorm

Tijdens de werken blijven de Jeugd- en Sportdienst
op volle toeren draaien. Alle werkingen blijven plaatsvinden. Je hoeft dus niets te missen van de speelplein
werking, buitenschoolse opvang, SWAP, Tekenacademie,
sportkampen etc.
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De gemeenteraad keurde op 25 maart 2022 het
aanbestedingsdossier voor het nieuwe Sport- en
Jeugdcomplex goed. Voor het project voorziet de Stad
13.119.826,28 euro (incl. btw), 900.000 euro van dit
bedrag wordt gesubsidieerd door Sport Vlaanderen.
De bouw van het complex start in het najaar van 2022.
Het Sport- en Jeugdcomplex moet een aantrekkelijke
ontmoetingsplek worden voor kinderen, jongeren,
sportievelingen en verenigingen. Ook de
werkruimtes van de Jeugd- en Sportdienst en enkele
vergaderruimtes worden in dit gebouw voorzien.
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vijfde editie Straatvinken
Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond
het verkeer is in onze straten.
Voor dit mobiliteitsonderzoek vinken inwoners gedurende
een uur in hun straat het aantal voetgangers, fietsers, trams
en bussen, auto’s en vrachtwagens af. Dat gebeurt via een
speciaal daarvoor ontwikkelde tel-tool of met pen en papier
die je kunt vinden via www.straatvinken.be.
Wetenschappers onderwerpen de resultaten vervolgens aan
een analyse. Hoe meer bewoners deelnemen, hoe meer zicht
zij krijgen op de verschillen tussen straten en buurten.
Het telmoment vindt plaats op donderdag 19 mei van 17 tot
18 u.

Jozef Cardijnlaan
krijgt opknapbeurt

De Jozef Cardijnlaan wordt vernieuwd. De werken
gingen van start op dinsdag 19 april en zullen ongeveer
6 weken duren.

mooie score op
fietsrapport
Nieuwpoort behaalde een mooie 8 op 10 op
het Fietsrapport 2022 van de VSV (Vlaamse
Stichting Verkeerskunde) en de Fietsersbond.
Dit Fietsrapport is het resultaat van een
publieksbevraging bij Vlaamse fietsers over de
kwaliteit van de fietsinfrastructuur, -beleving en
-communicatie van Nieuwpoort. Het rapport lees
je via www.fietsgemeente.be.
De Stad gaat aan de slag met de werkpunten die
in het rapport opgesomd werden. Zo kun je sinds
kort terecht op de stedelijke website wanneer
je een melding hebt over de Nieuwpoortse
fietsinfrastructuur zoals een put in het wegdek of
onduidelijke signalisatie.
Het meldpunt vind je via
www.nieuwpoort.be/meldpunt-fietshinder.

Er worden 35 nieuwe bomen aangeplant in de rijweg.
Het geschrankt aanplanten van de bomen zorgt voor
een visuele wegversmalling en vervangt de bestaande
plaatselijke wegversmallingen. Parkeervakken worden
voorzien tussen de nieuwe bomen. Ook krijgt de rijweg
een nieuwe toplaag.

update werken
glooiing Havengeul
De renovatie van de glooiing tussen de veersteiger en de
stormvloedkering is volop bezig. De zichtbare bovenlaag
van de schuinte wordt uitgevoerd in printbeton. Dit materiaal
bestaat uit beton maar heeft het uiterlijk van natuurlijke
elementen.
De betonwerken zullen tegen het bouwverlof klaar zijn. Het
project wordt volledig afgewerkt tegen oktober. De tijdelijke
betonnen wandelweg blijft liggen tijdens de renovatie van de
houten wandelweg die dit najaar van start gaat.
Deze werken worden uitgevoerd door
het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

Meer info via
www.agentschapmdk.be.
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via Energiehuis DVV Westhoek

wonen
nieuwe groepsaankoop
zonnepanelen
Zonnepanelen blijven een slimme investering. Je bespaart
op je energiekosten en draagt je steentje bij aan het milieu.
iChoosr organiseert opnieuw een groepsaankoop
zonnepanelen. Dit is je kans op een mooie korting op de
aankoop van je zonnepanelen:
• Je stelt zelf je ideale pakket met zonnepanelen samen,
aangepast aan jouw dak, energieverbruik en voorkeuren.
• iChoosr bouwt extra zekerheid in met een grondige
controle van de leverancier en ondersteuning op elk
moment.
• De leverancier komt bij jou langs om je dak te
inspecteren. Daarna krijg je een offerte voor je installatie.
Zo heb je alle informatie om een slimme keuze te maken.

Alle info lees je op
ichoosr.be/zonnepanelen/west-vlaanderen.

GRATIS RENOVATIEADVIES
via Energiehuis DVV Westhoek
Renovatiewerken
actie klimaatbomen
gepland?
Renovatiewerken
krijgt vervolg
Tegepland?
hoge
Te hoge
energiefactuur?

Stad Nieuwpoort heeft dit voorjaar gratis klimaatbomen
aangeboden aan iedereen met een tuin in Nieuwpoort.
In totaal werden maar liefst 233 bomen klimaatbomen
aangeplant in Nieuwpoortse tuinen.
In het najaar wordt een vervolg gebreid aan de actie
Klimaatbomen in Nieuwpoort. Wie te laat was voor
de aanvraag, krijgt een nieuwe kans. Ook komt er
een uitbreiding met schaduw- en kanaalbomen.
Schaduwbomen bieden verkoeling in tuinen en parken en
zijn ook uitstekend geschikt in weilanden waar dieren de
schaduw opzoeken. Kanaalbomen zorgen dan weer voor
groenassen langsheen ons blauwe netwerk.

energiefactuur?

HOE PAK JE DIT
HOE PAK
JE DIT
GOED
AAN?
GOED AAN?

Alle info lees je op
www.nieuwpoort.be/klimaatbomen.

GRATIS RENOVATIEADVIES
GRATIS
RENOVATIEADVIES
voor elke inwoner uit de Westhoek.

gratis renovatieadvies
voor elke inwoner uit de Westhoek.

Bij Energiehuis DVV Westhoek kan je terecht voor een antwoord
Bij Energiehuis DVV Westhoek kan je terecht voor een antwoord
Elke inwoner uit de Westhoek kan voor gratis renovatieadvies terecht bij Energiehuis DVV Westhoek.
op
al
je vragen omtrent je renovatieplannen en energieverbruik.
Je krijgt er antwoord op al je vragen omtrent renovatieplannen en energieverbruik.
Je hebt renovatiewerken gepland of zit met een te hoge energiefactuur? Hoe pak je dit goed aan?

op al je vragen omtrent je renovatieplannen en energieverbruik.

Vraag
adviesaan
aanvia
via
Vraag uw
uw gratis
gratis advies

energiehuiswesthoek.be/renovatieadvies
energiehuiswesthoek.be/renovatieadvies

ofof sc
an
scan
R-codee
eQ
QR
ezze
dde
DIENSTVERLENENDEVERENIGING
VERENIGING
DIENSTVERLENENDE

WESTHOEK
WESTHOEK

deponeer je tuinafval
in de groencontainers
De Stad plaatst op verschillende locaties groencontainers
waar je beperkte hoeveelheden groenafval kunt afgeven.
Vergeet je identiteitskaart niet te tonen!
•
•
•
•
•
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Sint-Jorisplein
zaterdag 7 mei van 8 tot 9.45 u.
Dorpsplein Ramskapelle
zaterdag 7 mei van 10 tot 12 u.
Guido Gezelleplein
zaterdag 14 mei van 8 tot 12 u.
Parking Kinderboerderij
zaterdag 21 mei van 8 tot 12 u.
Parking sportpark
zaterdag 28 mei van 8 tot 12 u.

Water Challenge@home
Naar aanleiding van Wereldwaterdag lanceerde Join For Water de Water
Challenge@home met leuke uitdagingen, tips en opdrachten om je watervoetafdruk te verkleinen. Doel van dit initiatief is om bewuster te consumeren en zo
minder beslag te leggen op waterschaarse gebieden in de wereld.
Jouw watervoetafdruk brengt immers niet enkel direct water (het kraan-, gronden regenwater dat je dagelijks gebruikt) in kaart. Er wordt ook gekeken naar de
hoeveelheid water die (elders) nodig is om alles wat je consumeert te maken:
het stukje vlees dat jij eet, de jeans die je draagt, de koffie die je drinkt etc.
Meer info lees je op www.waterchallenge.be. Hier vind je ook de
waterbesparende must-do’s uit de Water Challenge@home.
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lokale
economie
nieuwe
ondernemingen

Vijf voor Twaalf
Onze Lieve Vrouwstraat 1
Dit gezellige praatcafé opende zijn
deuren op 15 maart 2022 in het hartje van
Nieuwpoort-Stad.
vijfvoortwaalf1@gmail.com
tel. 0497 36 41 69
@vijfvoor12

Frietatelier Gaspard
Franslaan 49
Sinds augustus 2021 baat Xavier Rodrigues
het Frietatelier Gaspard uit in NieuwpoortBad. Naast verse frietjes en lekkere
frituursnacks kun je er ook genieten van
huisbereide gerechten.
info@frietateliergaspard.be
tel. 058 31 72 32
@frietateliergaspard

Odette Nieuwpoort
Albert I laan 177
Sylvie Allemeesch opende in september
2021 haar damesboetiek Odette Nieuwpoort.
tel. 0475 24 34 81
@odette.nieuwpoort
@odette.nieuwpoort
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stoef met jouw
lokale winkelier
en win
Lokale winkeliers zorgen voor sfeer
en levendigheid in onze stad en
staan steeds paraat. Ben jij trots op
de kwalitatieve producten, vakkennis
en persoonlijke service van jouw
handelaar? Stem op en stoef met
jouw favoriete winkelier en maak
kans op mooie prijzen. Zo kun je een
weekendje weg en geschenkbonnen
winnen.
Stemmen op jouw favoriete
Nieuwpoortse winkelier kan tot en met
10 mei. Ontdek alle deelnemers via
www.ikkooplokaal.be/nl/stemenstoef!
Je stem uitbrengen kan via
bovenstaande website of via de
Facebook- en Instagrampagina van Ik
koop Lokaal.

Nieuwpoortse
Cadeaubon
Stad Nieuwpoort pakt uit met de Nieuwpoortse Cadeaubon. Voor elke gelegenheid is
dit een uitstekend idee om te geven maar ook om te krijgen. Met deze cadeaupas kun je
terecht bij meer dan 100 ondernemingen.
De Nieuwpoortse Cadeaubonnen kun je kopen bij de Dienst Toerisme in een leuke
cadeauverpakking. De bon is ook online te verkrijgen via www.ikkoopinnieuwpoort.be.

Week van de
Korte Keten
Meer en meer (her)ontdekken we
onze eigen provincie en kopen meer
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 t.e.m. 22 mei
staan onze lokale producenten in de
kijker. Meer info via
www.weekvandekorteketen.be.
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Centrum Ysara
en City
Stad Nieuwpoort brengt met cultuurseizoen 2021-2022 kleur in
je vrije tijd. Je hebt de keuze uit een verfrissende mix van theater,
muziek en humor. Het volledige programma ontdek je op
www.cultuurnieuwpoort.be.
Tijdens Donderdag Filmdag en Cinema City staat telkens om 14
en 20 u. ook een boeiend filmprogramma voor je klaar. Alle films
ontdek je in de agenda achteraan in dit magazine.

BARBARA SARAFIAN – FOKKOF
za 07 mei | Centrum Ysara 20 u.
Met kwetsbare bravoure en veel humor vertelt Barbara
Sarafian over de zonde van het vrouw-zijn. Ze ontleedt
haar vallen-en-opstaan. Ze vertoeft maar al te graag tussen
glazen plafond en glazen afgrond en vanuit die positie kijkt
ze verwonderd naar de maatstaven en rolpatronen die ons
worden aangepraat.

VRT BIGBAND MET SOFIE, MO HARCUM & STEF CAERS –
100 JAAR ELLA
vr 20 mei | Centrum Ysara 20 u.
In 2017 zou Ella Fitzgerald 100 jaar geworden zijn. De
Amerikaanse jazzzangeres, roemend ‘The First Lady of Song’
genoemd, wordt als één van de grootste jazzvocalisten aller
tijden beschouwd. Dit wordt het langverwachte eerbetoon
aan een fantastische zangeres.

TANIA VAN DER SANDEN – T.A.N.I.A.!
vr 03 juni | City 20 u.

Dienst Cultuur
Valkestraat 18
tel. 058 79 50 00
cultuur@nieuwpoort.be
www.cultuurnieuwpoort.be
Cultuur beweegt in Nieuwpoort
Centrum Ysara & City
cultuurnieuwpoort
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tickets

Tania van der Sanden laat een waaier van personages op het
publiek los: Guillaume van de toneelschool, moeder Liliane
van Deurne, nonkel Warre en tante Lida, zuster Fredeswinde
van het Sint-Servaescollege van Schoten en last but not least:
Tania zelf! Maar jezelf … ben je dat alleen maar? Of kun je
dat ook spelen? Naarmate Tania in de voorstelling dichter bij
zichzelf komt, wordt ook de traan onder de lach voelbaar.

Tickets zijn verkrijgbaar via
www.cultuurnieuwpoort.be of bij de Dienst Toerisme
(infobalie Stadhuis en infokantoor Hendrikaplein).

cultuurwebsite in
nieuw jasje
Sinds maandag 28 februari 2022 steekt
www.cultuurnieuwpoort.be volledig in het nieuw.
Op de webstek staan alle cultuurvoorstellingen en
filmvertoningen in Centrum Ysara en de City
overzichtelijk opgesomd.
Op de startpagina zorgen de witte zoekbalk en
overzichtelijke kalender ervoor dat je gemakkelijk vindt
wat je zoekt. Verder zijn er knoppen naar de meest
gevraagde items: programma, films, brochures, webshop
en actueel nieuws.

start ticketverkoop
seizoen 2022-2023
Op maandag 20 juni start de ticketverkoop van het nieuwe
cultuurseizoen. Volgende artiesten mag je zeker al op onze
podia verwachten: Absynthe Minded, Barbara Dex, Lukas
Lelie, Amelie Albrecht, Jelle Cleymans en Guy Swinnen.
Benieuwd naar het programma? Houd dan zeker
www.cultuurnieuwpoort.be en de sociale media van
Centrum Ysara & City in de gaten! Alle inwoners van
Nieuwpoort krijgen het programma voor het nieuwe
cultuurseizoen ook automatisch in de brievenbus.

De gebruikte kleurtinten op de webpagina’s matchen
met die in de culturele seizoensbrochure. Om het geheel
fris en dynamisch te houden, wordt het kleurpalet elk
cultuurseizoen aangepast.
Een grote meerwaarde is dat de vernieuwde
cultuurwebstek naadloos aansluit op de onlangs
vernieuwde stedelijke website www.nieuwpoort.be.
Van de ene naar de andere website navigeren, wordt
hierdoor nog eenvoudiger.

€ 2 korting bij -26 jaar en 60+
50 % korting met jeugdvoordeelpas
+ € 2,50 voor tickets aan de deur
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op maat van
het kind en
de jongere
aanvraag studietoelage
hoger onderwijs?
doe het voor 1 juni!

voetbaltoernooi in het sportpark
Speciaal voor de Nieuwpoortse jeugd organiseert de Jeugddienst een
voetbaltoernooi. Het initiatief komt er op vraag van jongeren die op woensdag
voetballen in het sportpark.
Onze Nieuwpoortse jongeren nemen het op tegen ploegen uit andere gemeenten.
Zo zijn er al inschrijvingen uit Torhout, Lichtervelde en zelfs Antwerpen. Er wordt
gespeeld op halve voetbalpleinen met ploegen van 5 spelers.
Voor het toernooi krijgen jongeren een voetbalshow voorgeschoteld en zijn
er workshops freestylevoetbal. De dag wordt afgesloten met een barbecue
waarbij de ploegen kunnen verbroederen.

mobiel speelplein
De Speelvanne

Studenten in het hoger onderwijs die voor dit schooljaar
nog geen studietoelage hebben aangevraagd, kunnen
dit nog doen tot en met woensdag 1 juni.

Na een coronapauze van twee jaar blaast de
Jeugddienst het mobiel speelplein nieuw leven
in. Met een caravan vol sport- en spelmateriaal en
een springkasteel is een namiddag vol speelplezier
gegarandeerd.

Ga naar www.studietoelagen.be en maak een profiel
aan. Je hebt hiervoor een kaartlezer of itsme® nodig.

Kinderen kunnen tussen 13.30 en 16.30 u. vrij komen
spelen en ravotten op volgende data en speelpleinen:

Hulp nodig bij je aanvraag? Bel gratis 1700 of maak een
afspraak bij het Infopunt Welzijn in Het Sociaal Huis via
www.nieuwpoort.be.

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

woensdag 11 mei om 15 u.
stedelijk sportpark, Dudenhofenlaan 2B
gratis | inschrijven via jeugd@nieuwpoort.be, tel. 058 23 91 26 vóór 9 mei

• zaterdag 30 april
Loodswezenplein (Nieuwpoort-Bad)
• zaterdag 7 mei
Sint-Jorisplein (Sint-Joris)
• zaterdag 14 mei
Theo Goedhuysplein (Nieuwpoort-Stad)
• zaterdag 21 mei
speelplein Leistraat (Ramskapelle)
• zaterdag 28 mei
Jan Turpinplein (Nieuwpoort-Stad)

Pieterpeuterpad op Boekstartdag
Op Boekstartdag wordt de bib een paradijs voor peuters met een heus
Pieterpeuterpad. Dit bestaat uit verschillende elementen waarmee kinderen
hun eigen weg kunnen leggen en lopen. Het pad is bekleed met materialen die
aaibaar zijn, kleurrijk en stimulerend voor de zintuigen.
Kinderen worden uitgedaagd om te klauteren, te bukken om door een tunnel
te kruipen of een berg op te klimmen. Er is geen begin of einde aan het
Pieterpeuterpad. Dit pad is om te voelen en te kijken. Dus schoenen uit!
kinderen vanaf 2 jaar
zaterdag 21 mei van 9 tot 12 u.
stedelijke bibliotheek, Kokstraat 18A
gratis

Deze activiteit is een initiatief van de Dienst Cultuur en de bib in het kader
van Boekstartdag. Met Boekstartdag laat de organisatie Iedereen leest jonge
kinderen kennismaken met boeken. Zo gaat er een wereld van verbeelding
én nieuwe woorden voor hen open.

De Triangel
zoekt vrijwilligers
De Triangel biedt huiswerkbegeleiding en studie
ondersteuning bij kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.
Ben je ouder dan 16 jaar en heb je een pedagogische
achtergrond? Wil je je inzetten voor de ontwikkeling van
kinderen? Neem contact op via tel. 0498 92 92 55 of
sociaalhuis@nieuwpoort.be.

30

/ NUS

ontdek de sportkampen
voor de zomervakantie op p. 53!
NUS

/

31

beleven

Tijdens de twee laatste maanden voor het zomerseizoen
kijken we vol ongeduld uit naar de jaarlijkse
Visserijfeesten. Op een nieuwe locatie maar met
evenveel plezier als voorheen. Met de gesmaakte
Visserijfeesten zet Nieuwpoort zijn maritieme
identiteit in de kijker én brengt de Stad ode aan onze
vissersgemeenschap. Maar er staat nog zoveel meer
interessants op de agenda. Ontdek onze beste tips op
de volgende pagina’s.

1

op maat van
de senior

DONDERDAG 19 MEI
NIEUWPOORT BEWEEGT
Sport is gezond voor lichaam én geest. Voor senioren
en medioren is het dus belangrijk om te blijven
bewegen. De Sportdienst organiseert met Nieuwpoort
Beweegt! voor de derde maal een sportdag voor
50-plussers. Dit samen met plaatselijke sportclubs,
lesgevers en vele vrijwilligers.
Er zijn tal van initiaties, een wandel- en fietstocht
en een sportcarrousel waarbij deelnemers kunnen
‘sportshoppen’. Vanaf 16.30 u. kun je genieten van een
aperitief en muziek in de cafetaria van het zwembad.
cafetaria stedelijk zwembad
9 tot 16.30 u.
50-plussers (jonger dan 50 jaar is ook toegelaten)
€ 10 (incl. koffie en koek, water, verzekering, 		
sportinitiaties, lunchpakket en verrassingsgeschenkje)
€ 8 (idem met uitzondering van lunchpakket)
www.nieuwpoort.be/nieuwpoort-beweegt
Sportdienst, Dudenhofenlaan 2B
tel. 058 23 75 40 of sport@nieuwpoort.be

WOENSDAG 11 MEI EN 01 JUNI
GEZELLIG SAMENZIJN
Voor de senioren van Nieuwpoort is er een
maandelijkse ontmoetingsnamiddag. Tijdens dit
gezellig samenzijn kun je andere mensen ontmoeten
in een ontspannen sfeer met een kopje koffie of een
ander drankje. Er is mogelijkheid tot het spelen van
gezelschapsspelen.
Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14
14 tot 17 u.
Gratis

DONDERDAG 23 JUNI
DAGUITSTAP NAAR BRUSSEL
De Nieuwpoortse senioren trekken richting onze
hoofdstad Brussel. Deze jaarlijkse voorjaarsuitstap
wordt georganiseerd door de seniorenraad van
Nieuwpoort. Het programma is beschikbaar vanaf
woensdag 1 juni 2022 via de Dienst Toerisme.
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feesten met
vlinders en bijen

In de Kinderboerderij bestaan Vlindertuin De
Lenspolder en De bijenhal met doorkijkwand allebei
tien jaar. Een dubbele reden tot vieren dus! De
Kinderboerderij zorgt voor leuke feestactiviteiten.

ZATERDAG 11 JUNI
NOCTURNE NACHTVLINDERS OP
EN ROND DE KINDERBOERDERIJ
Natuurgids Wim Bovens neemt je mee in de wondere
wereld van de nachtvlinders. Eerst krijg je wat
basiskennis over deze fascinerende dieren. Daarna kun
je de gevangen vlinders met een lichtval bewonderen
en bestuderen.
Kinderboerderij De Lenspolder, Elf-Juliwijk 6A
21.30 tot 23 u.
gratis | beperkt aantal deelnemers
www.visit-nieuwpoort.be

ZONDAG 12 JUNI
DAG VAN VLINDER EN BIJ
OP DE KINDERBOERDERIJ
Op deze gezinsnamiddag vol bijen en vlinderplezier
kun je een parcours volgen met een vlinderlabo,
creatieve workshops, infostands, zoektochten in thema,
educatieve spelen en kindergrime.
Deze feestelijke dag wordt georganiseerd in
samenwerking met de Koninklijke Imkersbond SintAmbrosius uit Houtem en Natuurwerkgroep De
Zeevonk uit De Panne.
Kinderboerderij De Lenspolder, Elf-Juliwijk 6A
13.30 tot 17 u.
gratis
www.visit-nieuwpoort.be

WAT KUN JE NOG ALLEMAAL BELEVEN OP
KINDERBOERDERIJ DE LENSPOLDER?
In de zoektocht Hekserij op de Kinderboerderij neemt
Heksje Cornelia je mee op pad op rond het terrein van
de Kinderboerderij. Je proeft van een stukje cultuur en
een hapje natuur. (anderhalf uur | vanaf 9 jaar | € 1,50)
Ga op tocht met Kaatje en Ko en volg met het hele
gezin het parcours met leerrijke en mooi gekleurde
panelen over Lammetje Kaatje en Konijntje Ko. (gratis |
nog tot eind juni)

De Kinderboerderij is vier namaakkoeien rijker. Kinderen
kunnen hier de handeling van het koeien melken zelf
uitproberen, zoals het vroeger werd gedaan.
Wie van avontuur houdt, kan zich uitleven op het
Blotevoetenpad met hindernissenparcours bij de
ingang van de Kinderboerderij.
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3

5

dubbel
kermisplezier

ZONDAG 19 JUNI

ZONDAG 29 MEI

OPENINGSCONCERT BEIAARDSEIZOEN

KERMISZWEMMEN

Stad Nieuwpoort en de Nieuwpoortse
Beiaardvereniging organiseren een verrassend
samenspel tussen de beiaard en verschillende andere
instrumenten.

Het stedelijk zwembad wordt voor één dag een foor
vol waterpret. Op verschillende plaatsen zijn leuke
kermisattracties voorzien: eendjesvissen voor de
kleinsten, sponsen gooien, memory met ballonnen,
ringwerpen, de flosj vangen en een rad van fortuin.

Bij de beiaardtoren is er een luisterplaats met
stoelen. Je ziet er op een scherm de stadsbeiaardier
live aan het werk. Dit concert is het startschot voor
het nieuwe beiaardseizoen. Vanaf 19 juni kun je
elke woensdagavond genieten van een zomers
beiaardconcert. Een overzicht van de concerten vind je
op p. 48.

stedelijk zwembad
9 tot 12.30 u.
gratis (< 4 jaar) - € 1,70 (4 - 15 jaar) - € 2,30 (vanaf 16 jaar
Reserveren is niet nodig. Gratis hotdog per kind jonger
dan 16 jaar. Anders € 2 per hotdog.

Kermiscriterium
Een vaste sportwaarde tijdens de kermis in juni is de
kermiskoers doorheen de historische binnenstad. Op
zondag 26 juni worden twee wielerwedstrijden gereden
voor Nieuwelingen meisjes en Nieuwelingen jongens.
Beide wedstrijden starten om 14.30 en 16 u. in de Kokstraat.
Na de Kokstraat rijden de renners via de Langestraat,
Hoogstraat en Kerkstraat naar het Marktplein. Vandaar gaat
het via de Sint-Sebastiaanstraat, Willem De Roolaan en
Duinkerkestraat terug naar de Kokstraat.
Opgelet! Tijdens de wedstrijden zal er verkeershinder zijn in
de binnenstad.

Beiaardtoren, hoek Marktplein en Kerkstraat
11 u.
gratis

VRIJDAG 24 T.E.M. WOENSDAG 29 JUNI
KOAI KERREMESSE

6

Na een succesvolle eerste editie keert Koai Kerremesse
terug! Het Fonteinenplein wordt opnieuw een heus
kermisparadijs voor jong en oud.
Het funhouse Beach Party is een verrassende nieuwe
aanwinst. Welke andere kermiskramen dit jaar aanwezig
zullen zijn, ontdek je in de Foorkrant of vanaf woensdag
1 juni op www.visit-nieuwpoort.be.

INFOSESSIE E-BOEKEN OP JE EIGEN TOESTEL
Wil je boeken lezen op je eigen tablet, smartphone,
e-reader, iPhone of pc? Kom naar de infosessie en ontdek
hoe gemakkelijk het is om e-boeken te ontlenen en lezen
via de bib.

een duik in het
oorlogsverleden

Deze activiteit vindt plaats in een kleine groep van 8
personen. Breng je opgeladen tablet, smartphone, laptop
of e-reader mee. Laat het bibteam weten op welk toestel
je een e-boek wenst te lezen.

ZONDAG 05 JUNI
BUNKERDAG: TILLY 2 WEERSTANDSNEST
Op Bunkerdag wordt Tilly 2 Widerstandsnest, een
personeelsbunker voor 15 personen uit de Tweede
Wereldoorlog, opengesteld.
Het militaire complex bevindt zich bij het
sluizencomplex De Ganzepoot, in de schaduw van
het Koning Albert I monument. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd het sluizencomplex omgeven en
verdedigd door verschillende Widerstandsneste en
Stützpunkte.
Tilly 2 werd in 2014 toevallig ontdekt tijdens de bouw
van bezoekerscentrum Westfront. Ontdek deze bunker
tijdens een begeleid bezoek. De gids vertelt je meer
over de functie ervan en over het dagelijks leven van
de soldaten.
t.h.v. Sluizen 1, aan de achterzijde van Westfront
10, 11, 14, 15 en 16 u.
gratis | inschrijven vanaf maandag 2 mei
via www.nieuwpoort.be/bunkerdag.

34

/ NUS

boeken verslinden op
digitale wijze

WOENSDAG 18 MEI

Fonteinenplein, Kaai

4

muzikaal
klokkengelui

Viertorenbibliotheken

stedelijke bibliotheek, Kokstraat 18A
9.30 u.
gratis | bibadmin@nieuwpoort.be, tel. 058 22 30 40
of aan de balie in de bib

De bibliotheken van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort
en Veurne werken samen onder de noemer
‘Viertorenbibliotheken’. Mensen die zich in één bib
inschrijven, zijn meteen ook lid van de andere drie. In
elke bibliotheek gelden dezelfde regels rond uitlenen,
verlengen en reserveren. Bezoekers krijgen toegang tot vier
collecties en een ruimer aanbod aan activiteiten.
Eric Brouckaert is lid is van elke Viertorenbibliotheek:
“Vier bibs die samenwerken met één lidkaart. Je kan 15
uitleningen doen in elke bibliotheek. Wat een luxe!”
Dit is wat hij te zeggen heeft over de Nieuwpoortse bib:
“Wat trok mij over de streep om daar lid te worden?
Vooral nieuwsgierigheid. Bij de start van de samenwerking
tussen de Viertoren-bibliotheken wou ik de collectie
daar ontdekken. Hoe zag de bib eruit? Hoe waren de
medewerkers? Ik ging kijken en … bleef hangen.”
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10

zeil het
avontuur tegemoet

ZEILKAMPEN

DONDERDAG 26 MEI

Sport Vlaanderen organiseert in samenwerking met de
Stad een beginnerscursus zeilen.

ZEGENING VAN DE ZEE

Doel van de cursus is om als beginnend zeiler zelfstandig
en veilig het water op te kunnen. Op het einde krijg je het
(basis)zeilbrevet voor de aangeleerde vaardigheden.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de Noordzee plechtig
gezegend aan de Sint-Bernarduskerk. Dat gebeurt
aansluitend op de eucharistieviering van 10.30 u. Deze
zeewijding wordt opgeluisterd met twee opvoeringen
door dansschool Allanah Weranga. Afsluitend is er een
aperitiefconcert door de Nieuwpoort Concert Band.

Er wordt zeilmateriaal en een zwemvest voorzien. Bij koud
weer kan een wetsuit gebruikt worden. Zorg zelf voor regenen reservekledij en schoenen die mogen nat worden.

In samenwerking met Promovis vzw biedt het
stadsbestuur de aanwezigen een gratis drankje en
lekker gebakken vis aan.

Spaarbekken, site Sport Vlaanderen
cursus voorjaar (vanaf 04/06) en najaar (vanaf 03/09)
min. 18 jaar en beschikt over een zwembrevet van 100 m
€ 264 (€ 132 met VDP+)
www.nieuwpoort.be/beginnerscursus-zeilen-zwaardboten

8

mysterieuze
muziekavonden

SECRET SEA SESSIONS
Deze zomer is het uitkijken naar de tweede editie van
de Secret Sea Sessions. Dit unieke muzikale concept,
in samenwerking met Dranoeter vzw, staat garant
voor vier bijzondere muzikale avonden met Belgische
artiesten van formaat.
Alle live-optredens vinden plaats in openlucht en dat in
een ongewone setting. De geheime locatie verneem je
pas de dag van het concert.
Surf vanaf zondag 1 mei naar www.secretseasessions.be
voor de volledige line-up en de start van de
ticketverkoop.

Doe-expo: Kind in Nieuwpoort
Vanaf woensdag 15 juni wordt bezoekerscentrum Westfront
ingepalmd door een interactieve expo voor kinderen
met Clics-bouwblokken, kleurrijke decors en een grote
speelzone.

woensdag 22 juni, 13 juli, 31 augustus en 14 september
19.30 u.
€ 20 p.p. | elke avond zijn slechts 500 tickets voorzien

9

ontdek Kamagurka
in Westfront

VERLENGD TOT 22 MEI
KAMAFRONT
De tentoonstelling Kamafront in bezoekerscentrum
Westfront geeft een inkijk in Kamagurka’s leefwereld
als geboren Nieuwpoortenaar, maar evenzeer als
veelzijdig kunstenaar en performer.
Met 65 nieuwe werken en reportages – gebaseerd
op 65 verrassende ontmoetingen in Nieuwpoort –
reflecteert hij op zijn herinneringen aan het Nieuwpoort
uit zijn kindertijd en nieuwe belevenissen van vandaag.
Bezoekerscentrum Westfront, Kustweg 2
www.kamafront.be
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ode aan de
zee en visserij

Sint-Bernarduskerk, Nieuwpoort-Bad
aansluitend op de misviering van 10.30 u.

programma
VRIJDAG 3 JUNI
17.30 tot 22 u.
18.30 tot 20.30 u.

smoefelmarkt
optreden Coverstore

VRIJDAG 03 T.E.M. ZONDAG 05 JUNI
VISSERIJFEESTEN

ZATERDAG 4 JUNI
11 tot 20 u.
12.30 tot 14 u.
15 tot 16.30 u.
18 tot 20 u.

smoefelmarkt
optreden Rock au Vin
optreden Fifties Fever
optreden Atomika

ZONDAG 5 JUNI
11 tot 19 u.
11.30
13.30 tot 15.30 u.
14.30 u.
16.30 tot 18 u.

smoefelmarkt
optreden Nieuwpoort Concert Band
optreden Het Zingend Schip
optreden De Meezingers
optreden Red Legs

Een aantal activiteiten vindt plaats op zaterdag én zondag:
• kermis (doorlopend)
• open atelier restauratieproject Watson
• rondleiding in de stedelijke Vismijn (tussen 14 en 16 u.)
• Vismijnbezoek Van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal
(reserveer via www.visit-nieuwpoort.be)

In het weekend van 3, 4 en 5 juni staan de jaarlijkse
Visserijfeesten op de agenda. Tijdens deze driedaagse
viert Nieuwpoort zijn eeuwenoud karakter als trotse
vissersstad. Dit gezellige weekend staat volledig in het
teken van de vele lekkernijen die de Noordzee ons te
bieden heeft.
De feestzone wordt voor het eerst ingericht op de site
rond het vissersschip Surcouf langs de Handelskaai.
Daarnaast valt ook heel wat te beleven in en bij de
stedelijke Vismijn.
www.visit-nieuwpoort.be

MAANDAG 06 JUNI
VISSERSHULDE
Op pinkstermaandag brengt Nieuwpoort
traditiegetrouw hulde aan alle op zee omgekomen
vissers. De ingetogen plechtigheid start met een
herdenkingsmis in de stedelijke Vismijn. Ook het
publiek is hartelijk welkom op deze misviering.
Aansluitend is er de zegening van de Nieuwpoortse
vloot langs de kade waarbij alle vissersvaartuigen een
behouden vaart worden toegewenst.
De optocht gaat nadien verder tot aan het Vissers
monument op de Kaai. Voor de nabestaanden van
overleden vissers fungeert dit gedenkteken als een
soort graf en een plek van bezinning. Tijdens een
serene plechtigheid leggen zij er samen met het
stadsbestuur, vertegenwoordigers van verschillende
overheidsinstanties en verenigingen kransen neer.
stedelijke Vismijn en Vissersmonument
misviering start om 10 u.
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aan boord van
vissersschip
Z.279 Ramblers

een interview met
Jo en Yoshi
Nieuwpoort heeft de kleinste vissersvloot
van de Belgische kust maar de verse
Noordzeevis die in de visveiling wordt
aangeland, is bijzonder gegeerd bij
de consument. De viskopers hebben
een ruime keuze uit de vele vissoorten
die aan wal worden gebracht door de
Nieuwpoortse vissersvaartuigen. Hiervan
is de Z.279 ‘Ramblers’, eigendom van
Joachim ‘Jo’ Moeyaert en zijn schoonbroer Bernd ‘Bertje’ Baert. Daarnaast
bestaat de bemanning uit Yoshi Baert en
twee bemanningsleden.
Waarom hebben jullie voor het harde
vissersberoep gekozen?

Yoshi: De liefde voor de zee en de v isserij
zit er ook bij mij ingebakken. Thuis heb
ik met een vader die de kost verdient als
visser nooit iets anders gekend.
Ook mijn jongere broers willen van
zodra ze kunnen op zee varen. Ondertussen heb ik het diploma van matroos
behaald en binnenkort start ik met de
opleiding van machinist. Later wil ik dan
de opleiding van schipper volgen.
Hoelang varen jullie al met de Z.279?
Jo: Onze eigen schuit kochten wij in
2005: een droom die uitkwam! Voordien heb ik samen met Bertje jaren op
verschillende vaartuigen van reders
gevaren. Vroeger waren er veel meer
vissersschepen en er heerste een grote
bedrijvigheid langs de visserskaaien.
Iedereen had toen veel werk, ook de
stielmannen die instonden voor het
onderhoud van de schepen.
De Belgische vissersvloot telt momenteel
79 vaartuigen. Wist je dat ons schip het

oudste vissersvaartuig van België is dat
nog vaart? Het werd gebouwd in 1969
en is dus 53 jaar oud. Het onderhoud van
onze schuit neemt heel wat tijd in beslag.
Als schipper heb je eigenlijk nooit rust
want we moeten naast ons dagelijkse
werk ook heel wat tijd besteden aan het
vele papierwerk.
De gevangen vis wordt bewaard in de
pit, het visruim aan boord, en wordt
supervers aan land gebracht. Welke
vissoorten belanden in jullie netten?
Jo: Vorig jaar hebben we 104.000 kg vis
gevangen waarvan een deel wordt verkocht in het Vishuis De Panger langs de
Kaai. Deze bloeiende zaak wordt gerund
door onze vissersvrouwen Natacha en
Isabelle Baert en Lindsy Wittrock.
We halen veel vissoorten binnen: zeekat,
pladijs, rog, tong, sint-jacobsschelpen,
tarbot, griet, rode poon en hondshaai.
Als vissers kunnen wij de prijs van de vis
echter niet zelf bepalen en dat is jammer.
We zijn verplicht om onze vangst op

de Vlaamse Visveiling te verkopen en
kunnen niet rechtstreeks leveren aan
restaurants of particulieren.
De visserijsector maakt moeilijke tijden
door. Hoe zien jullie de toekomst van
de visserij?
Jo: De gloriedagen van de visserij zijn
definitief voorbij en de toekomst van
onze sector ziet er momenteel niet rooskleurig uit. De gouden jaren met hogere
opbrengsten liggen achter ons. We zullen
echter blijven varen zolang we kunnen.
Sinds we onze eigen boot aankochten,
hebben we altijd problemen gekend
zoals de hoge brandstofprijzen en de
opgelegde quota. Drie maanden nadat
we ons eigen schip hadden gekocht,
gingen de brandstofprijzen fors de
hoogte in. Sinds de oorlog in Oekraïne
uitbrak, zijn ze nog meer gestegen.

Jo: Mijn vader Daniel was zijn hele leven
visser. Zo heb ik de vissersmicrobe met
de paplepel meegekregen! Als jonge
knaap was ik al vlug gefascineerd door
het vissersbestaan. Ik leerde niet graag
op school en daarom trok ik naar de
Nieuwpoortse Visserijschool waar ik
goede resultaten behaalde. Zo werd ik
aspirant-schipper en later behaalde ik
het diploma van schipper. Tijdens de
eerste zeereis met mijn vader was ik
constant zeeziek!

"De liefde voor de zee en
de visserij zit er ook bij
mij ingebakken. Thuis
heb ik met een vader die
de kost verdient als visser
nooit iets anders gekend."
— Yoshi Baert —
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tip!
In de stedelijke bibliotheek loopt
het leerrijke De Nieuwpoortse
visserijschool. Deze expo belicht
het verhaal van de vroegere
Nieuwpoortse visserijschool, die
in 1992 de deuren moest sluiten.
Aan de hand van teksten, foto’s
en een film wordt het rijke ver
leden van deze school verteld.
Op de foto staan van links naar rechts
Joachim Moeyaert, Yoshi en Bernd Baert

Onze visgebieden zijn beperkt net zoals
het percentage per vissoort. De corona
maatregelen hebben eveneens een
impact op de visprijzen gehad maar de
prijzen zijn nu toch opnieuw stabiel. Ook
de Brexit zorgt voor problemen want
in het buitenland zien ze ons niet meer
overal graag komen.
Yoshi: We trachten positief te blijven en
we zullen blijven doorgaan. De Stichting
Eendracht maakt Kracht (EMK) is een
Nederlandse stichting die opkomt voor
de vissers en dat is een goede zaak. Je
ziet hen vaak in televisieprogramma’s
waar ze de belangen van de visserij
sector verdedigen. Het is ook belangrijk
dat we het beroep van visser aantrekkelijk maken bij jongeren. Veel vissers
die noodgedwongen moeten stoppen
met varen, gaan aan de slag op bagger
schepen of bij de scheepvaartpolitie.
Hoe ervaren jullie het varen op zee? De
boordapparatuur van de schepen is in
vergelijking met vroeger uitgebreid.
Jo: De veiligheid tijdens onze reizen
is dankzij de moderne apparatuur aan
boord enorm verbeterd. De vissers die in
de ‘oude’ tijden voeren, waren b
 ijzonder
slimme mannen. Zij beschikten toen
niet over de hedendaagse apparatuur
waarmee wij nu werken. In moeilijke
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weersomstandigheden moesten ze vaak
voortgaan op hun gevoel om veilig hun
bestemming te bereiken.
Yoshi: We vertrekken vanuit de Nieuwpoortse haven naar het kanaal van
Bristol en naar het Kanaal, de drukste
zeestraat van de wereld. Deze wordt veel
bevaren door grote containerschepen.
We moeten dan ook constant op onze
hoede zijn en alert blijven. Maar tijdens
het varen staan we nooit stil bij de
gevaren.
Jo: Tijdens onze reizen zien we ook
heel mooie dingen op zee en maken
we leuke momenten mee. Zo kregen
we onlangs het gezelschap van enkele
speelse bruinvissen die op de golven
van het schip zwommen.
Vissers staan bekend als bijgelovige
mensen. Zijn jullie bijgelovig?
Jo: Vroeger waren de vissers veel bijgeloviger dan nu. Zo mochten er geen
vrouwen aan boord komen, bij mij
mag dat wel. Zag je bij het uitvaren een
pastoor op de kade, dan moest je terugkeren want dat bracht ongeluk. Ooit
maakte ik het mee dat een schipper wou
dat ik mijn groene trui weggooide want
volgens hem zorgde de kleur groen voor
problemen. Je mag ook niet fluiten aan

t.e.m. woensdag 11 mei 2022
Stedelijke bibliotheek,
Kokstraat 18A
gratis

boord want volgens het bijgeloof trekt
dit storm en wind aan. Zelf heb ik niet
graag rozijnen aan boord en ik vertrek
liever niet op een vrijdag.

"Vroeger waren de
vissers veel bijgeloviger
dan nu. Zo mochten er
geen vrouwen aan boord
komen, bij mij mag dat
wel. Zelf heb ik niet
graag rozijnen aan boord
en ik vertrek liever niet
op een vrijdag."
— Joachim Moeyaert —

Kunstenaar Jan Smekens maakte
in opdracht van het stadsbestuur
een prachtige portrettenreeks van
Nieuwpoortse vissers. Deze vissers
portretten in de herkenbare stijl
van Smekens zijn te bewonderen in
de veilinghal van de Nieuwpoortse
Vismijn. Binnenkort wordt deze
portrettenreeks uitgebreid met de
unieke portretten van Jo Moeyaert
en Bernd Baert, eigenaars van de
Z.279 Ramblers.
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Nieuwpoort
in beeld
dankjewel
vrijwilligers
Op 31 maart 2022 werden de
vrijwilligers van vaccinatiecentrum
Furnevent in de bloemetjes gezet.
De burgemeesters van Alveringem,
De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en
Veurne stonden erop alle personeel,
vrijwilligers, medewerkers etc. te
danken voor hun inzet. Echte toppers!

Vaccinatiecentrum Furnevent
Veurne is momenteel in waakfase.
Tijdens deze fase kunnen inwoners
van Nieuwpoort, Koksijde, De Panne,
Veurne en Alveringem zich enkel
laten vaccineren op afspraak (zowel
kinderen als volwassenen). Maak een
afspraak via tel. 0800 20 074
(elke werkdag tussen 9 en 13 u.).

borstvoedings
vriendelijke
locaties
In verschillende stadsgebouwen is
een afzonderlijk hoekje voorzien
voor jonge moeders die borst
voeding geven. Deze herken je
aan de sticker van het Huis van
het Kind-OONIE en het internationale borstvoedingslogo of
vind je via www.nieuwpoort.be/
borstvoedingsvriendelijke-locaties.
Daarnaast hoopt de Stad dat ook
Nieuwpoortse ondernemingen zich
geroepen voelen om borstvoedings
vriendelijke locaties te creëren. Ze
kunnen hun engagement registreren
op www.dewieg.be.
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gouden paar
Clement Van De Meerssche en
Rosa Thijssen stapten op 21 januari
1972 in het huwelijksbootje.
Clement verdiende de kost als
schrijnwerker terwijl Rosa als
bediende bij het grootwarenhuis
GB werkte. De jubilarissen zijn
bijzonder trots op hun dochter
en hun kleinzoon. Clement en
Rosa houden van wandelen en
fietsen in de regio. Ze zijn echte
levensgenieters die regelmatig
gaan eten in een van hun favoriete
restaurants in Nieuwpoort-Bad.

verjaardagswensen voor 101-jarige inwoner
Pieter Coussaert vierde op 1 april 2022 zijn 101e verjaardag in woonzorgcentrum De Zathe. Hij is de oudste Belgische
overlevende van D-day. In 1941 trad hij toe tot de Royal Navy Section Belge en diende als kanonnier op de HMS
Buttercup. Na de oorlog werkte hij in de visserijsector. Daarna ging hij aan de slag bij het Loodswezen.
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bibliotheek eindigt
Jeugdboekenmaand
met prijsuitreiking
Tijdens de Jeugdboekenmaand konden kinderen en
jongeren deelnemen aan een wedstrijd in de bibliotheek.
Diegenen met de best ingestuurde foto gingen naar
een huis met een mooie prijs. De winnaars kregen
leuke prentenboeken en strips. De andere deelnemers
ontvingen een strip als troostprijs.

ongeveer 38.000
schelpen geteld op vijfde
Grote Schelpenteldag
In de tien Vlaamse kustgemeenten hebben 750
mensen deelgenomen aan de vijfde editie van de
Grote Schelpenteldag. In totaal werden ongeveer
38.000 schelpen geteld. Aan de Belgische Kust blijft
de top 5 hetzelfde als de voorbije jaren: nonnetje 37%,
halfgeknotte strandschelp 22 %, kokkel 18 %,
mossel 9 % en Amerikaanse zwaardschede 5 %.

Natuurwerkgroep
De Zeevonk wint
De Groene Pluim
stiltecirkel
voor vrede
Op zaterdag 2 april 2022 werd
op het strand een stiltecirkel
voor vrede ingericht. Daarmee
zeggen Stad Nieuwpoort,
Westhoek Vredeshoek en Pax
Christi Vlaanderen neen aan
de oorlog in Oekraïne en de
militaire escalatie. Ook wordt
opgeroepen om te kiezen voor
dialoog en diplomatie.
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De stedelijke milieuraad overhandigt jaarlijks De Groene
Pluim aan een persoon, bedrijf of natuur(vereniging) die
zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de natuur en/of het
leefmilieu in Nieuwpoort. Deze award werd samen met
een cheque van 100 euro toegekend aan Natuurwerkgroep De Zeevonk. Het NorthSealTeam eindigde op een
verdienstelijke tweede plaats.

lees het interview op
de volgende bladzijde!
NUS
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Natuurwerkgroep De Zeevonk in de kijker
een gesprek met Rudy Balcaen
De milieuraad overhandigde De Groene Pluim dit jaar
aan Natuurwerkgroep De Zeevonk. Deze natuurgerichte
vereniging richt zich op kinderen en jongeren, en laat
hen op een leuke manier kennismaken met de natuur.
De redactie van NUS sprak met Rudy Balcaen van De
Zeevonk, een enthousiaste natuurgids en groepsverantwoordelijke van De Zeehonden.

Het verhaal van onze vereniging begon ongeveer 25 jaar
geleden, in 1996. Enkele pas afgestudeerde natuurgidsen
(dit waren Rika Driessens, Thierry Pelfrene, Geert Druwe,
Hilde Nottebaere en Anne-Marie Luca) stelden vast dat
er toen niet echt een vereniging bestond waar jeugd en
natuur samen konden komen. Daarom besloten zij om
natuurnamiddagen voor kinderen in te richten. Door het
grote succes is dit initiatief uitgegroeid tot de vereniging
die we nu kennen, waarbij onze leden één keer per
maand samenkomen voor een natuuractiviteit.
Zeevonk is een eencellige, een soort plankton die in de
zee leeft. Wanneer dit organisme in beweging komt, produceert het een fluorescerend licht. Dit is te herkennen
als een soort van blauwe schijn in het water. Eens je dit
fenomeen gezien hebt, kun je het nooit meer vergeten.
Zo indrukwekkend is het. De naam ‘De Zeevonk’ hebben
we gekozen voor zijn symbolische betekenis. Eén zeevonkje betekent niets, maar als ze met veel zijn, vormen
ze een prachtig geheel. Aangezien we aan groepsgevoel
veel waarde hechten, is deze naam echt van toepassing
op onze vereniging.
Waarom leggen jullie nadruk op dat
samenhorigheidsgevoel?
Het merendeel van onze begeleiders is natuurgids.
Wij zijn het gewoon om met groepen en zeeklassen te
werken. Daar is het een komen en gaan van verschillende mensen. Bij De Zeevonk is dit contact anders. Wij
proberen de kinderen echt te leren kennen en andersom
kennen de kinderen ook de begeleiders. Doordat ze zich
inschrijven voor een volledig jaar kunnen wij echt werken
aan het groepsgevoel.

Welke eigenschappen moet een begeleider hebben?

Zijn er hoogtepunten in jullie kalender?

Wij willen graag onze werking voortzetten en daarvoor hebben we nood aan (jongere) begeleiders.
Wie g
eïnteresseerd is, kan zich aanmelden via
dezeevonk.wixsite.com/dezeevonk.

In juni gaan de drie groepen van het lager onderwijs op
daguitstap. De oudere kinderen gaan in juli op kamp. We
gaan nooit te ver zodat de kinderen met de fiets naar de
kampplaats kunnen komen.

Hoe is Natuurwerkgroep De Zeevonk ontstaan?

Vanwaar komt de naam ‘De Zeevonk’?

tainbiketocht waarbij we de kinderen zaken bijbrengen
over verschillende landschappen. Dit jaar hebben we een
kanotocht in Veurne ingericht en ondertussen waterdiertjes bestudeerd. We zijn ook eens naar Aquaduin geweest
en daar werd gesproken over drinkwater. Door ze zelf
water te laten proeven en te tonen hoe water gewonnen
wordt, zien ze in hoe waardevol water is. Ze begrijpen dat
water een product is dat niet verspild mag worden.

Toegankelijkheid speelt ook een belangrijke rol bij jullie?
Klopt! Per jaar betalen de kinderen een kleine bijdrage.
Daarvoor krijgen ze een vieruurtje en ook de daguitstap is
inbegrepen. Dankzij de steun van de naburige gemeenten
kunnen we een laag tarief hanteren. Dat is heel belangrijk.
We zouden het spijtig vinden dat kinderen niet zouden
kunnen deelnemen omdat ze het niet kunnen betalen.
Verder vragen we aan de ouders dat de kinderen geen
drank of snoep meebrengen. We hebben niet graag dat
het ene kind meer heeft dan het andere.
In onze vereniging zorgen we voor elkaar, denken we aan
het milieu en respecteren we elkaar. Bovendien proberen
we afval te vermijden en wenden we herbruikbaar materiaal aan. Wij ondervinden dat kinderen, na enkele jaren
in de vereniging, zich bewust zijn van het belang van de
natuur en het milieu, en er ook iets voor willen doen. Zo
investeren we in de toekomst.

Naar aanleiding van ons 25-jarig jubileum hebben we
trouwens een speciale De Zeevonk-muts en -kousen
gegeven aan onze leden. Dit cadeau is praktisch en ze
zijn ook extra herkenbaar.

Hoeveel leden telt jullie vereniging?

De Zeevonk telt een 20-tal actieve begeleiders waarvan
de meesten natuurgids zijn. Iedereen is gepassioneerd
door de natuur en werkt graag met kinderen. Het leuke
is dat er gidsen zijn die als kind gestart zijn in de vereniging en nu als volwassene actief zijn als begeleider. Ook
komen er jongeren, die momenteel studeren en vroeger
lid waren, graag terug om een handje toe te steken.

De natuurwerkgroep bestaat uit een hechte groep
van gemiddeld 80 à 100 kinderen die zich oprecht
interesseren voor de natuur. De meeste kinderen komen
uit de Westhoek: Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne
en Alveringem.
De leden worden onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Als begeleider heb je de kinderen steeds
voor twee jaar onder je hoede. Daarna gaan ze over naar
de volgende leeftijdsgroep. Elke groep heeft een originele naam met een link naar de zee: de Zeepaardjes
(1e en 2e leerjaar), de Zee-egels (3e en 4e leerjaar), de
Zeehonden (5e en 6e leerjaar), de Zeeduivels (1e graad
secundair) en de Zeemonsters (2de graad secundair). Per
leeftijdsgroep proberen wij een boeiend activiteitenaanbod op te stellen.

De vereniging kan niet zonder zijn vrijwilligers en
begeleiders. Wat kun je hierover vertellen?

Uiteraard een goede interesse voor de natuur. We volgen
ook vormingen om onze kennis aan te scherpen. Maar het
is even belangrijk om deze kennis goed over te brengen.
We willen vermijden dat kinderen onze activiteiten saai
vinden of verplicht moeten komen van hun ouders.
Zijn jullie nog op zoek naar begeleiders?

Een diploma van natuurgids is niet essentieel. Iedereen
kan nadien een opleiding volgen. Wij gooien nieuwe
begeleiders niet voor de leeuwen. Activiteiten worden
immers samen met de andere vrijwilligers voorbereid. Je
staat er nooit alleen voor.
Natuurwerkgroep De Zeevonk bestaat meer dan 25
jaar. Hoe is de vereniging geëvolueerd?
Vroeger lag de focus vooral op natuur: getijdenwerking,
hoe planten, insecten en vogels herkennen etc. Nu besteden we ook aandacht aan het klimaat, het milieu en aan
duurzaamheid. Zo doen we elk jaar mee aan zwerfvuilopruimacties. We merken dat de kinderen oprecht geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen.
Tot slot, wat betekent het voor jullie om De Groene
Pluim te winnen?
We zijn daar fier op! De Groene Pluim is een stimulans om
verder te doen zoals we bezig zijn. En een beloning voor
wat we al bereikt hebben. Het is aangenaam om op een
andere manier in de belangstelling te komen.
Wie weet overtuigt dit nog meer gezinnen om hun
kinderen naar De Zeevonk te sturen. Wees alvast welkom
op ons Strandlabo tijdens de Visserijfeesten op zaterdag
4 en zondag 5 juni en op De dag van Vlinder en Bij op
zondag 12 juni in Kinderboerderij De Lenspolder, telkens
in de namiddag.

Hoe bepalen jullie dit aanbod?
Om kinderen te blijven boeien, is het niet de bedoeling
dat we lesgeven. Belangrijk voor ons is om hen op een
speelse en avontuurlijke manier kennis te laten maken
met de natuur. Spelletjes horen daar zeker bij, maar we
zorgen ervoor dat het educatieve steeds aanwezig is.
Samen met alle begeleiders stellen we een gevarieerd
activiteitenschema op en bespreken we hoe we dit gaan
aanpakken.
Welke activiteiten organiseren jullie zoal?
Eén zaterdagnamiddag per maand komen we samen
voor heel wat educatief plezier. Zo maken we met de Zeehonden af en toe de tocht naar Nieuwpoort om krabben
te vangen. Daarnaast organiseren we elk jaar een moun-
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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.

ZATERDAG 07, 14,
21 EN 28 MEI
MOBIEL SPEELPLEIN
DE SPEELVANNE
Meer info lees je op p. 30.

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

APRIL / MEI / JUNI

agenda
/ NUS

AGENDA

WORKSHOP
JUWEELONTWERP IN ZILVER MET
DE VERLOREN WAS-METHODE

VOETBALTOERNOOI
IN HET SPORTPARK

Zilveren juwelen maken? Ook jij kunt
het! Een geslaagde namiddag met
unieke zilveren juwelen als resultaat!
Tijdens de lesnamiddag kun je van de
gelegenheid gebruikmaken om al je
ideeën om te zetten in een afgewerkt
zilveren juweel of meerdere juwelen.

VANAF ZONDAG 01 MEI
MAANDELIJKSE WANDELINGEN
NIEUWPOORT SHOPPING VIBES

Iedere eerste zondag van de maand
wordt een wandeling ingericht. Kom
op tijd naar de afgesproken plaats.
9.30 u.
toren van de stedelijke Vismijn
greetboydens@hotmail.com
of tel. 0473 89 53 14

Meer info lees je op p. 31.

VRIJDAG 06 MEI
QUIZ VAN DE SPORTDIENST
Deze leuke wedstrijd test je
algemene kennis aan de hand
van een negental verschillende
onderwerpen. Er vallen mooie
prijzen te winnen. Deelname is
gratis voor alle Nieuwpoortse
sport- en socioculturele
verenigingen. Er kunnen 60
ploegen meestrijden. Een ploeg
telt maximum drie deelnemers.
aanvang om 20 u.
deuren open vanaf 19 u.
stedelijke Vismijn, zaal Iseland
Inschrijven vóór vrijdag 29 april.
Inschrijvingsformulieren mail je
naar sport@nieuwpoort.be of
bezorg je aan de Sportdienst,
Dudenhofenlaan 2B.

BEIAARDCONCERTEN
Gratis beiaardconcerten, telkens op
woensdag van 19.30 tot 20.30 u.
15 juni | E. Debevere
29 juni | E. Debevere en J. Stroz
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

VRIJDAG 29 APRIL
T.E.M. ZONDAG 01 MEI
NIEUWPOORT
SHOPPING VIBES

DE MANTELHAVEN: FEESTELIJKE
HEROPENING EN INFOSESSIE
VALPREVENTIE
Meer info lees je op p. 16.

Geena Lisa en Eline Demunck
kwamen voorproeven en waren
100 % overtuigd: Nieuwpoort is
The Place to Be/Shop! Ze lieten
bij het shoppen hun favoriete
items achter in enkele etalages.
Achterhaal waar ze deze items
scoorden en maak kans op een
Nieuwpoort Shopping Break.
Volledige programma op
www.visit-nieuwpoort.be. Folder
verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme
en alle deelnemende handelaars.

FOKKOF

ZATERDAG 07 MEI

Een sfeervol weekend vol
fashion, food, family en fun.
Stad Nieuwpoort en de lokale
handelaars verwennen je met
tal van extra’s en een origineel
randprogramma.

BARBARA SARAFIAN – FOKKOF
Meer info lees je op p. 28.

RED SANDRA

DONDERDAG 05 MEI
CINEMA CITY
RED SANDRA
William en Olga krijgen
onverwacht de diagnose dat hun
enige dochtertje Sandra (6) lijdt
aan MLD, een zeldzame spierziekte.
Ze heeft nog ongeveer een jaar
te leven. De wereld van het gezin
stort in elkaar. De vader weigert de
hoop op te geven en gooit zich in
een strijd tegen de farma-industrie.

GEZELLIG SAMENZIJN
VOOR SENIOREN
Meer info lees je op p. 32.

T.E.M. WOENSDAG 11 MEI
TENTOONSTELLING
NIEUWPOORTSE VISSERIJSCHOOL
Deze tentoonstelling belicht het verhaal van de vroegere Nieuwpoortse
visserijschool, die in 1992 de deuren
moest sluiten. Aan de hand van teksten, foto’s en een film wordt het rijke
verleden van deze school verteld.
tijdens de openingsuren
stedelijke bibliotheek
gratis

VRIJDAG 13 T.E.M.
ZONDAG 15 MEI
KAMPEREN VOOR BEGINNERS

MAANDAG 02 MEI

vrijdag 29 april van 16 tot 20 u.
zaterdag 30 april van 10 tot 18 u.
zondag 1 mei van 10 tot 18 u.
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WOENSDAG 11 MEI

vanaf 12 jaar
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
13.30 tot 16.30 u.
€ 50
www.kunsthuismamezon.wixsite.com/
mamezon, tel. 0496 36 14 28

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 30 mei 2022.

ZATERDAG 30 APRIL

ZATERDAG 07 MEI
KOEN DEWULF SPEELT OVER-TIJD
IN NIEUWPOORT
Een organisatie van Pasar.
19.30 u.
City
€ 10 (leden) of € 12 (basistarief)
pakjetijd@pasar.be
of tel. 0495 68 16 25

Kamperen is een praktische aangelegenheid. Om nieuwe kampeerders
goed op weg te helpen, organiseert
EHBK een boeiend initiatieweekend
kamperen. Tijdens deze d
 riedaagse
staan ervaren kampeerders ten
dienste van nieuwelingen in de
kampeersector.
Kompas Camping,
Brugse Steenweg 49
€ 115 (basistarief) of € 110 (leden)
koen.ehbk.pasar@gmail.com of
tel. 0486 28 70 96

ZONDAG 15 MEI
CM-ZORGVERBLIJF TER DUINEN:
DAG VAN DE ZORG
Op de Dag van de Zorg zet het
CM-Zorgverblijf de deuren open,
waarbij het thema preventie centraal
staat. Tijdens een interactieve route
doorheen het CM-Zorgverblijf ontdek
je het kwalitatieve zorgaanbod.
10 tot 17 u.
Zorgverblijf Ter Duinen, Louisweg 46
gratis
www.cm.be/dagvandezorg

14 en 20 u.
City
www.cultuurnieuwpoort.be
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DINSDAG 17 MEI

DONDERDAG 19 MEI

DONDERDAG 26 MEI

ZONDAG 29 MEI

GRATIS INFOAVOND
EERSTE HULP BIJ EMOTIES VAN
TIENERS

WEES DIABETES EEN STAP VOOR

ZEGENING VAN DE ZEE

KERMISZWEMMEN

Een organisatie van Vief Nieuwpoort.
Een deskundige geeft uitleg over
diabetes en hoe je dat kunt vermijden.

Meer info lees je op p. 37.

Meer info lees je op p. 34.

RERUM NOVARUM

SPIRITUELE BEURS BLOOM EXPO

Fiets- en speelpleinwandeltocht met
sneukels gevolgd door een gezellig
samenzijn en barbecue.

Heb je interesse in spiritualiteit,
wellbeing en zelfontwikkeling? In een
mindful leven én in complementaire
geneeswijzen? Kom naar de boeiende
spirituele beurs.

Meer info lees je op p. 14.

WOENSDAG 18 MEI
INFOSESSIE
E-BOEKEN OP JE EIGEN TOESTEL

14 tot 17 u.
Centrum Ysara
€7

Meer info lees je op p. 35.

100 JAAR ELLA
NIEUWPOORT BEWEEGT

VRIJDAG 20 MEI
VRT BIGBAND MET SOFIE, MO
HARCUM & STEF CAERS – 100
JAAR ELLA

DONDERDAG 19 MEI
NIEUWPOORT BEWEEGT

Meer info lees je op p. 28.

Meer info lees je op p. 32.

13.30 u.
’t Schorrehof, Marktplein 16
€ 7 (wandel- of fietstocht)
€ 15 (bbq vanaf 18 u.) of
€ 20 (fietsen/wandelen + bbq) 		
4 tot 12 jaar: halve prijs 		
jonger dan 4 jaar: gratis
hugo.demarcke@telenet.be
of tel. 0479 89 08 64

GEZELLIG SAMENZIJN
VOOR SENIOREN

START TO TENNIS LESSENREEKS

Meer info lees je op p. 32.

Heb je altijd al willen tennissen, maar
weet je niet hoe eraan te beginnen?
KTC Issera organiseert ook dit jaar 'Start
to Tennis'. De 12 lessen zijn gespreid
over 2 jaar. Leer de basistechnieken en
krijg inzicht in het spel.

ZATERDAG 28 MEI

DONDERDAG 19 MEI

ZATERDAG 21 MEI

TETRA ETS - DROGE NAALD OP DE
TETRA PLAAT

DONDERDAG FILMDAG
SPENCER

PIETERPEUTERPAD
OP BOEKSTARTDAG

Het huwelijk van de Britse prins
Charles met Diana Spencer is al
lang bekoeld. Ondanks geruchten
over affaires en een echtscheiding
gaan de kerstfestiviteiten door op
het landgoed van de koningin.
Spencer speelt zich af tijdens
deze cruciale kerstdagen in de
vroege jaren ’90 waarin prinses
Diana besluit dat haar liefdeloze
huwelijk niet werkt. Ze zal moeten
afwijken van het pad dat voor haar
was uitgestippeld als toekomstige
koningin.

Meer info lees je op p. 31.

Een diepdruktechniek uit de
prentkunst waarbij je door middel
van fijne, staalharde etsnaalden een
tekening krast in een plaat. Hierdoor
ontstaat bij het afdrukken een ietwat
fluweelachtige lijn, die typerend is
voor de drogenaaldtechniek.

14 en 20 u.
Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be
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vanaf 18 jaar
13 tot 17 u.
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
€ 45
www.kunsthuismamezon.wixsite.com/
mamezon, tel. 0496 36 14 28

T.E.M. ZONDAG 22 MEI
EXPO IN WESTFRONT
KAMAFRONT
Meer info lees je op p. 36.

VRIJDAG 03 JUNI

MAANDAG 06 JUNI

TANIA VAN DER SANDEN –
T.A.N.I.A.!

VISSERSHULDE
Meer info lees je op p. 37.

Meer info lees je op p. 28.

WOENSDAG 01 JUNI

T.E.M. VRIJDAG 27 MEI

vanaf 18 jaar
KTC Issera Tennisclub, Astridpark 6
€ 80
s2t@issera.be, tel. 0475 65 07 55
www.issera.be/start-to-tennis
SPENCER

10 tot 17.30 u.
Centrum Ysara
€ 8 (website) of € 10 (basistarief)
www.bloom.be/spirituele-beurzen/

VISSERSHULDE

TANIA

NOCTURNE
VISSERIJFEESTEN

KING RICHARD

ZATERDAG 11 JUNI

VRIJDAG 03 T.E.M.
ZONDAG 05 JUNI

NOCTURNE: NACHTVLINDERS OP
EN ROND DE KINDERBOERDERIJ

VISSERIJFEESTEN

Meer info lees je op p. 33.

Meer info lees je op p. 37.

DONDERDAG 02 JUNI
CINEMA CITY
KING RICHARD
Met een duidelijk toekomstbeeld
voor ogen en met behulp van
onconventionele methodes is
Richard Williams vastbesloten om
van zijn dochters Venus en Serena
wereldberoemde tennissterren
te maken. Deze ontroerende film
belicht hoe belangrijk familie,
doorzettingsvermogen en
onwrikbaar vertrouwen zijn om
het onmogelijke te bereiken en de
wereld te veranderen.
14 en 20 u.
City
www.cultuurnieuwpoort.be

DAG VAN VLINDER EN BIJ
BUNKERDAG

ZONDAG 12 JUNI

ZONDAG 05 JUNI

DAG VAN VLINDER EN BIJ
OP DE KINDERBOERDERIJ

BUNKERDAG: TILLY 2
WEERSTANDSNEST (WO II)

Meer info lees je op p. 33.

Meer info lees je op p. 34.

ROMMELMARKT RAMSKAPELLE

MEESTAPPEN VOOR
MS IN NIEUWPOORT

Een rommelmarkt met 300 kramen in
de dorpskern van Ramskapelle.

Een organisatie van de MS-Liga,
Zorgverblijf Ter Duinen, Buencamino
en Stad Nieuwpoort. Wandelen door
de villawijk, op het strand en door de
duinen. Verhard parcours op de 3 km.
7 tot 15 u.
Zorgverblijf Ter Duinen, Louisweg 46
€ 2 (leden) of € 4 (basistarief)
info@buencamino.be of
tel. 0498 88 42 00

€ 5 per meter
info.organisatieramskapelle@gmail.com
of tel. 0495 30 90 84

MAANDAG 13 JUNI
DE MANTELHAVEN:
SNEUKELWANDELING
Meer info lees je op p. 16.
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VANAF WOENSDAG
15 JUNI
DOE-EXPO
KIND IN NIEUWPOORT
Meer info lees je op p. 36.

THE KING'S MAN

VRIJDAG 17 JUNI
T.E.M. 09 SEPTEMBER

T.E.M. ZONDAG
25 SEPTEMBER

GELEID BEZOEK AAN
DE BEIAARDTOREN VAN
NIEUWPOORT

SPEELDORP GIPSY VILLAGE!

SPORTKAMPEN ZOMERVAKANTIE

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!

Tijdens de zomervakantie pakt de Stad uit met heel wat uitdagende kampen
voor de jeugd. Voor inschrijvingen en concrete informatie kun je terecht op
www.nieuwpoort.be/sportkampen.

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.

WOENSDAG 22 JUNI
SECRET SEA SESSIONS
Meer info en de data van alle
concerten vind je op p. 36.

10 tot 11 u.
Beiaardtoren, hoek Marktplein
€ 2 (basistarief) / € 1 (tot 12 jaar)

ZATERDAG 18 JUNI

DONDERDAG 16 JUNI
DONDERDAG FILMDAG
THE KING’S MAN
De ergste tirannen en criminele
meesterbreinen ter wereld
verzamelen zich om een oorlog
uit te lokken die miljoenen zal
vernietigen. De hoop is gevestigd
op één man die tegen de tijd zal
moeten racen om ze te stoppen.
Het leidt tot de oprichting
van de eerste onafhankelijke
inlichtingendienst: The King's Man.
14 en 20 u.
Centrum Ysara
www.cultuurnieuwpoort.be

DONDERDAG 16 JUNI
KRITISCH OMGAAN MET INTERNET
Een organisatie van Vief Nieuwpoort.
Veilig surfen en de valkuilen
herkennen.
14 tot 17 u.
Centrum Ysara
€8

9.15 tot 12 u.
Omgeving stedelijke begraafplaats
www.natuurpunt.be
devos.johan@gmail.com
of tel. 0499 73 31 31

ZATERDAG 19 JUNI
OPENINGSCONCERT
BEIAARDSEIZOEN
Meer info lees je op p. 35.
ROMMELMARKT
ZORGVERBLIJF TER DUINEN
Op het groene domein van
Zorgverblijf Ter Duinen is er de
traditionele rommelmarkt. Eet- en
drankgelegenheid is voorzien. De
rommelmarkt is gemakkelijk te
combineren met een uitstap naar
Nieuwpoort-Bad.
6 tot 16 u.
Zorgverblijf Ter Duinen, Louisweg 46
€ 6 per 6 meter
tel. 058 22 33 88

Brugsevaart 50
elke zaterdag en zondag t.e.m. 		
25 september van 11 tot 18 u. 		
dagelijks open in de zomervakantie
€8
info@theoutsidercoast.be
tel. 058 23 14 04

JULI

AUGUSTUS

Soccer Fun
04 t.e.m. 08 juli
Ultimate adventure
11 t.e.m. 15 juli
Hockey Fun
18 t.e.m. 22 juli
Plons- en spelkamp
25 t.e.m. 29 juli

Ping & Pong
01 t.e.m. 05 augustus
Ultimate adventure
08 t.e.m. 12 augustus
Run & Fun
15 t.e.m. 19 augustus
Plons- en spelkamp
22 t.e.m. 26 augustus

T.E.M. DONDERDAG
01 DECEMBER

PLANTENSTREEPTOCHT
Op deze activiteit voor echte
plantenliefhebbers, worden
alle planten geordend volgens
zogenaamd uurhok C1-41-42. Ken je
nog niet zo veel van planten? Geen
nood! Ervaren floristen geven graag
uitleg.

Ouders/grootouders kunnen
genieten op het terras van ’t Kraaienest.

OM NAAR UIT TE KIJKEN!

VRIJDAG 24 T.E.M.
WOENSDAG 29 JUNI
KOAI KERREMESSE
Meer info lees je op p. 34.

ZATERDAG 25 JUNI
WORKSHOP
JUWEELONTWERP IN ZILVER MET
DE VERLOREN WAS-METHODE
Zilveren juwelen maken? Ook jij kunt
het! Een geslaagde namiddag met
unieke zilveren juwelen als resultaat!
Tijdens de lesnamiddag kun je van de
gelegenheid gebruikmaken om al je
ideeën om te zetten in een afgewerkt
zilveren juweel of meerdere juwelen.

WANDELZOEKTOCHT
NIEUWPOORT
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.
Zeedijk en strand
t.h.v. De Strandjutter
€3
www.wandelzoektochten.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.

/ NUS
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Alle info op www.lcwbelgium.com.

vanaf 12 jaar
Kunsthuis Mamézon, Louisweg 70
13.30 tot 16.30 u.
€ 50
www.kunsthuismamezon.wixsite.com/
mamezon, tel. 0496 36 14 28

DONDERDAG 23 JUNI
DAGUITSTAP NAAR BRUSSEL
Meer info lees je op p. 32.

VRIJDAG 05 EN ZATERDAG 06 AUGUSTUS
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
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Er wordt gerekend op Nieuwpoortse
verenigingen om een handje toe
te steken en zo een centje bij te
verdienen voor de eigen kas. LCW
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.

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.
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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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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

